Obce správního obvodu ORP Přeštice hodnotily první výsledky projektu spolupráce
V úterý 17. 6. 2014 se v Kulturním a komunitním centru Přeštice uskutečnilo 1. oficiální
setkání představitelů obcí územního obvodu ORP (obec s rozšířenou působností) v rámci
projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“ (MOS) koordinovaného Svazem měst a obcí ČR s následujícím
programem. Po úvodním schválení jednacího řádu koordinátorka projektu Hana Bouchnerová
společně s motivujícími starosty Miroslavou Vítkovou a Antonínem Kmochem stručně
zhodnotila průběh dosavadních prací na projektu, zejména dosažené výsledky, uskutečněná
jednání a výsledky dotazníkových šetření, stav prací na strategickém dokumentu a úroveň
spolupráce s obcemi zapojenými v projektu.
Hlavním bodem programu bylo projednání výsledků analýz a návazně schválení variantních
řešení problematických okruhů a potřeb daného území ve třech stanovených oblastech sociální služby, školství a odpadové hospodářství, které prezentovali jejich odborní garanti
z realizačního týmu.
V sociální oblasti je největším problémem Přešticka nedostatečná kapacita služeb pro
seniory a chybějící možnost dostupného bydlení. Nejvíce ovšem chybí samotným zástupcům
obcí rychlé a přehledné informace, kam se v jaké tíživé sociální situaci obrátit. Hlavními
tématy pro další vzájemnou spolupráci obcí by měly být aktivity zkvalitňující aktivní zapojení
seniorů do veřejného života a podpora při udržení osob se zdravotním postižením a seniorů
v přirozeném prostředí, ambulantní a terénní služby obecně a komunitní plánování sociálních
služeb a služeb souvisejících – to znamená účelné i účelové propojení služeb. Zároveň se
většina zástupců obcí do 500 obyvatel shodla na tom, že by obec jejich velikosti neměla
zajišťovat sociální služby samostatně. Mezi variantní řešení těchto problémů byly zařazeny
provozování společných sociálních bytů, společné řešení chybějících pobytových služeb pro
seniory, rozvoj spolupráce při zajišťování pečovatelské služby občanům v regionu, spolupráce
obcí v oblasti zajištění domácí ošetřovatelské péče na Přešticku, v zajištění lékařské péče pro
občany obcí a v neposlední řadě pravidelná setkávání poskytovatelů sociálních služeb,
organizací poskytujících návazné služby, pracovníků úřadů a institucí působících v sociální
oblasti a zástupců obcí.
V oblasti školství je největším problémem nedostatečná kapacita mateřských škol a školní
družiny (v Přešticích) a obecně nedostatek finančních prostředků na provoz, platy a investice.
Hlavními tématy meziobecní spolupráce jsou pak čerpání dotací a finančních prostředků z grantů a
operačních programů, dále nabídka zájmových činností a mimoškolních aktivit, posilování
regionální identity a podpora celoživotního vzdělávání a aktivity, které pomohou prohloubit zájem
rodičů o dění ve škole. Národní i evropské intervenční programy nabízí zdroje, které lze pro
modernizaci vybavení škol použít a odlehčit tak rozpočtům zřizovatelů. Nicméně tyto zdroje jsou
často administrativně náročné. Řešením tohoto problému by mohlo být dotační a administrativní
poradenství, které by fungovalo v rámci stávajících mikroregionů nebo pravidelná společná
setkávání zástupců obcí, škol a vzdělávacích zařízení a manažera mikroregionu, jejichž cílem by
bylo společně diskutovat a řešit technické a vzdělávací požadavky škol a vzdělávacích zařízení.
Co se týká problému nedostatečné kapacity mateřských škol, bylo by vhodné pokračování dětské
skupiny Čtyřlístek v Přešticích i po ukončení projektu, vytvoření dalších alternativ jako jsou
firemní školky a lesní školky (dobrým příkladem je např. Luční školka Prusiny v Nebílovech). Ve
spolupráci školských zařízení s rodiči by byla vhodná osvěta a vzdělávání v oblasti zdravé výživy

dětí a nastavení mechanismu ve školách Přešticka, které povede ke zlepšení stravovacích návyků
žáků těchto škol.
V rámci odpadového hospodářství jsou největším problémem vysoké ceny za svoz odpadů a
existence černých skládek. Vyjma nich je systém sběru a svozu odpadu v obcích Přešticka
zajištěn dobře. Mezi nejčastěji tříděné komodity patří papír, plasty sklo směsné, elektroodpady
a kovy. Hlavním tématem spolupráce by měla být úspora finančních prostředků na odpadové
hospodářství a posílení vyjednávací pozice vůči poskytovatelům služeb v odpadovém
hospodářství, dále osvěta a komunikační kampaň směrem k občanům obcí v oblasti ekologické
výchovy a odpadového hospodářství, popř. realizace projektů zařízení k nakládání s odpady
(sběrné dvory, kompostárny). Alternativní řešení v této oblasti představují využívání sběrného
dvoru spádové obce více obcemi, výstavba meziobecní kompostárny, která by mohla řešit
problém s bioodpadem ze zahrad a parků, podpora dobrovolnických akcí, jejímž cílem bude
zlikvidovat stávající černé skládky v obcích, či úklid parku a jiných veřejných prostranství,
zřízení koordinátora této problematiky na úrovni mikroregionu.
V dalším bodě programu byla schválená čtvrtá oblast, ve které by obce chtěly intenzivně
spolupracovat a tou se stala oblast životního prostředí.
Výsledky dosud řešených oblastí byly zapracovány do materiálu, který bude dokončen v
závěru tohoto roku a který by měl v budoucnu sloužit jako koncepční materiál rozvoje
společného území.
Závěrem jednání motivující starostové poděkovali starostům obcí zapojených do projektu za
vstřícnou spolupráci a celému realizačnímu týmu za dosavadní činnost. Vyjádřili přesvědčení,
že spolupráce obcí ve prospěch rozvoje společného území je a bude stále potřebnější a že se
k ní brzy připojí i několik dosud nezapojených obcí našeho území.
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