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Projekt „Obce sobě“ řešil školství
Projekt je uskutečňován v celé
ČR, účastní se ho celkem 186
obcí s rozšířenou působností
(ORP) včetně smluvního partnera ORP Jihlava, který sdružuje celkem 79 obcí.
Řídí ho Svaz měst a obcí ČR, je
plně hrazený ze zdrojů OP LZZ,
oficiální název je „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností“.
Hlavními ambicemi všech aktivit
v rámci projektu je zefektivnit a
zkvalitnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města finanční prostředky použitelné na jejich další rozvoj. Důležitým aspektem je
dobrovolnost zapojení všech obcí
v rámci ORP.
V ORP Jihlava působí projektový tým, který ve spolupráci s odborníky zpracoval oficiální výstup
- strategický dokument skládající
se z analytické a návrhové části, a
to pro oblast školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství,
aglomerace (cestovní ruch) a volitelného tématu „Servis samosprávám“ (téma bylo vybráno na základě rozhodnutí zástupců obcí).
V oblasti školství a předškolního
vzdělávání v analytické části byl
definován počet mateřských a základních škol, sledován vývoj školství v oblasti ORP Jihlava od roku
2005, zmapován přehled pracovní-

ků ve školství a počet žáků. V oblasti financování byly porovnány
provozní a přímé výdaje, byly sledovány investiční potřeby obcí.
V návrhové části byly vytipovány
nejdůležitější problémové okruhy,
které byly dále rozpracovány do
konkrétních cílů a opatření, primárně se týkají nedostatečné kapacity v jeslích, nedostatečné kapacity ve školních družinách v ZŠ,
nutnosti modernizace vybavení
MŠ, a tím zlepšení přechodu dětí
z MŠ na ZŠ, nedostatku sportovních zařízení a hřiští u MŠ a ZŠ,
potřebnost projektové a metodické pomoci pro ZŠ se zohledněnými možnostmi meziobecní spolupráce.
V problematice odpadového hospodářství jsou zohledněny aktuální změny, které přijdou v roce
2015. Je zdůrazněno, že problematika odpadového hospodářství je
záležitostí plošnou, která se dotýká celého procesu sběru a nakládání s odpady.
Řešení situace v ORP Jihlava, kde
dominují malé obce, se právě jako
jedna z možností nabízí cesta meziobecní spolupráce. V této oblasti
byly reálně zhodnoceny možnosti
spolupráce obcí, které odráží názory a míru rozvoje jednotlivých
obcí a v návaznosti na tyto poznatky byly zformulovány cíle a indikátory.
V oblasti odpadového hospodář-

ství je tedy nezbytné zahájit nové
a udržet stávající vzájemné diskuze
a vytvořit z nich určitou informační a komunikační platformu, např.
ve formě, již jednou zmiňovaných
pravidelných setkávání, spojených
s prezentací nejdůležitějších změn,
požadavků a povinností.
Z pohledu sociálních služeb existuje v ORP Jihlava ucelená síť poskytující sociální služby, avšak jejich rozmístění je nerovnoměrné a
jejich většina se nachází ve městě
Jihlava. Sledována byla také kapacita zařízení se sociálními službami
a forma poskytování těchto služeb.
Problematická se jeví kapacita u
domovů pro seniory a u domovů
se zvláštním režimem, a to primárně z pohledu dalšího demografického vývoje.
V analytické části byla také sledována problematika nízkoprahových denních center nebo koncepce sociálního bydlení. Návrhová
část plynule navazuje na výstupy
analýz, které rozpracovává do konkrétních cílů, vycházejících z podmínek v území a z možností meziobecní spolupráce.
Téma servis samosprávám je zpracováno jako téma volitelné a reflektuje potřebu primárně malých
obcí na jejich administrativní zátěž. Celé téma rozpracovává vysokou administrativní náročnost,
poměrně nízkou úroveň spolupráce obcí a v neposlední řadě efekti-

vitu managementu obce. Přičemž
všechna témata na sebe navazují a
jsou vzájemně provázaná.
Byla provedena analýza rozvoje,
stavu a skutečného fungování meziobecní spolupráce a možnosti
položení základů meziobecní spolupráce a vzájemné komunikace.
Celá problematika je úzce spjata se
vzájemnou komunikací mezi obcemi, sdílením informací a informovanosti obecně.
V rámci aglomeračního tématu –
cestovní ruch v destinaci Jihlavsko
byla zpracována nabídka kulturně
historických a přírodních památek. Oblast Jihlavska má hustou síť
turistických značených tras, dále
nabízí vhodné podmínky pro agroturistiku a cykloturistiku.
V návrhové části byly zpracovány
návrhy starostů na rozšíření sítě
bezpečných cyklostezek, které by
byly využívány nejen k rekreačním
účelům, nýbrž i pro bezpečnou
dopravu osob do zaměstnání, na
úřady nebo za nákupy. O převážné části destinace Jihlavsko tak lze
říci, že disponuje velkým potenciálem cestovního ruchu, který není
v maximální možné míře zatím
plně využíván. Navrhovaná doporučení směřují k většímu využití
nabízeného potenciálu.
Aktuální informace, dokumenty,
stanoviska, kontakty a ostatní záležitosti jsou k dispozici na oficiálním webu www.obcesobe.cz. -tz-

