Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP

Název ORP
Počet odpovědí

Polička
15

Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

finanční úspory
zkvalitnění výkonu veřejné správy
rozšíření nabídky služeb pro občany
snadnější prosazení regionálních rozvojových
cílů
větší spokojenost občanů za rozvoj území
zvýšení povědomí o životě v okolních obcích
společná zodpovědnost
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Komentář (je li relevantní):
Největší výhodu vidí představitelé obcí v tom, že díky meziobecní spolupráci mohou obce
prosazovat své cíle a zájmy společně a tím mají větší šanci na úspěch. Další společnou
vlastností je kolektivní zodpovědnost za rozhodnutí, tzn. že v území jsou kroky společně
rozmýšleny, a tím pádem úspěchy a neúspěchy sdíly všichni bez rozdílu. Spolupráce obcí
podle představitelů obcí nelze chápat jako prostředek k větší spokojenosti občanů (nebo
alespoň prvoplánově to tak nemusí vnímat).

2. Myslíte si, že stávající dobrovolné svazky obcí (DSO) jsou z hlediska personálních kapacit,
organizační struktury a finančních možností schopné koordinovat v širším regionu níže uvedené
oblasti?
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Komentář (je li relevantní):
Nezjlépe je vnímana spolupráce v oblasti sociálních služeb (Svazek obcí AZASS), která
funguje nejlépe a může být příkladem dobré praxe. Oblast odpadového hospodářství je na
většině území spravována akciovou společností LIKO Svitavy a.s., která nemá povahu DSO.
Jelikož jsou jednotlivé obce jejími akcionáři, dá se určité míry hovořit o společných
rozhodovacích procesech v území. Zároveň funguje pro 9 obcí kompostárna v Borové, což je
také jistá forma spolupráce, byť není zcela naplno zašťítěna nějakým územně odpovídajícím
svazkem (častečně se spolupracuje s DSO Mikroregion Poličsko). Oblast školství
jednoznačně není nijak zvlášť spravována nebo koordinována, ale je nasnadě, že vzhledem k
předpokládanému úbytnku dětí, bude tato oblast v brzku velmi aktuální.
3. Jakým způsobem má stát finančně podporovat meziobecní spolupráci?

poskytnutím dotace

stanovením podílu na sdílených daních

poskytnutím daňové úlevy

neměla by být podporována
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Komentář (je li relevantní):
Stát by měl podle představitelů obcí finančně pomáhat spolupráci především stanovením
podílu ze sdílených daní na tuto činnost a stát, případně kraj, by mohl poskytovat i vyšší
dotacé pro tyto svazky (nejen v řádu několika statísíc Kč ročně).

4. Co považujete za nejdůležitější faktor z hlediska organizačního a institucionálního, aby
mohla vzniknout fungující spolupráce mezi obcemi?

profesionální řízení
jasné vymezení kompetencí
jednoduchá organizační struktura
průběžná metodická podpora
přijetí příslušné legislativy
jiné
0

2

4

6

8

10

12

14

Komentář (je li relevantní):
Nejdůležitější faktor pro fungující spolupráci mezi obcemi je jednoduchá ale účelná
organizační struktura, ve které budou všichni znát svoji úlohu, jasné vymezení komtencí
pracovníků DSO a nezbytné je také profesionální řízení tohoto celku.

5a. Jaké správní území považujete za nejvhodnější pro vzájemnou spolupráci mezi obcemi
při zajišťování veřejných služeb v oblasti
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Komentář (je li relevantní):
Ve většině případů je nejvhodnější územní jednotkou správní území obce s rozšířenou
působností. Voba správního území kraje náleží především pro oblasti, kde je zapotřebí řešit v
širších souvislostech (lázeňství, dopravní obslužnost, cestovní ruch). Oblast předškolního
vzdělávání a kultury a sportu by měla být v rukou spíše samotných obcí.
6. Využíváte nebo jste v minulosti využili dotace pro financování aktivit v oblasti:
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7. Na jakou skupinu občanů se v současné době zaměřují aktivity vaší obce?
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Komentář (je li relevantní):
Nejvíce ze sociálních skupin se obce zaměřují na rodiny s dětmi, protože to je tzv.
budoucnost obce, a proto se obce snaží co nejvíce, aby rodiny zůstávaly nebo přicházely
nové. Dále se obce standardně zaměřují na seniory, kdy pořádají různé besední kroužky
posezení s dechovkou atd. Nezaměstnaným je pomáháno přes Úřady práce, kdy je každým
rokem zaměstnáváno několik desítek lidí na veřejně prospěšné práce. Malou pozornost
samotné obce věnují zdravotně postiženým či osobám sociáně vyloučeným (je možné, že
takovéto osoby se v některých obcích vůbec nenachází).Tato pomoc je výlučně doménou
spíše jiných neziskových organizací.

8. Jaké největší problémy v oblasti školství v obci řešíte?

zachování školy (nízké počty dětí ve třídách)
dostupnost školy
nedostatek finančních prostředků na
provoz,platy,investice
špatný technický stav budov
vybavení školními pomůckami
kvalitu výuky
vysoké počty dětí ve třídách
nedostatek míst ve školních družinách
nedostatečnou kapacitu mateřských škol
absenci „jeslových“ zařízení
nemáme problémy
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Komentář (je li relevantní):
Největšími problémy v obcích se školou je jejich nenaplněnost, a to i dnes v období
kulminace dětí ze silných ročníků. Problémem je i, že rodiče dávají děti do větších škol ve
městech nebo do místa, kde mají zaměstnání (děti tam zavezou po cestě do práce a
odpoledne svezou zpět). Druhým velkým problémem je nedostatek finančních prostředků na
celkový provoz školy, který vychází právě z nízkého počtu žáků a který do nutné částku
doplácí sama obec (tyto finanční prostředky by pravděpodobně chtěla někam investovat
jinam, nikoliv vynaložit na běžný provoz)

Největšími problémy v obcích se školou je jejich nenaplněnost, a to i dnes v období
kulminace dětí ze silných ročníků. Problémem je i, že rodiče dávají děti do větších škol ve
městech nebo do místa, kde mají zaměstnání (děti tam zavezou po cestě do práce a
odpoledne svezou zpět). Druhým velkým problémem je nedostatek finančních prostředků na
celkový provoz školy, který vychází právě z nízkého počtu žáků a který do nutné částku
doplácí sama obec (tyto finanční prostředky by pravděpodobně chtěla někam investovat
jinam, nikoliv vynaložit na běžný provoz)

9. U jakých témat v oblasti školství by Vaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by
účelné spolupracovat?

optimální naplněnost tříd
nabídka zájmových činností a mimoškolních
aktivit
poradenský servis pro školy a zřizovatele

posilování regionální identity

využívání zahraničních zkušeností
čerpání dotací a finančních prostředků z grantů
a operačních programů
motivace kvalitních učitelů

prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole

podpora celoživotního vzdělávání
poradenství pro výběr dalšího vzdělávání a
volbu povolání
u žádného tématu
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Komentář (je li relevantní):
Spolupráce obcí v oblasti přadškolního a školního vzdělání je nejvíce reálné ve společném
čerpání finančních prostředku. Dva společné projekty 3 venkovský základních škol již v
minulosti jiý byly realizovány. Opimální naplněnost základních škol a mateřkých bude
každopádně problém pro všechny. Optimálního stavu (akorátní naplněný všech škol) zcela
jistě nebude možné docílit. Řešením je možná spolupráce v tom smyslu, že např. jedna škola
bude realizovat 1.-3. třídu a další 4.-5. třídu. Udržení všech tříd ve všech školách bude
extrémně finančně náročné.

10. Jaké největší problémy v oblasti sociálních služeb v obci řešíte?

nedostatečná kapacita služeb pro seniory
(domov pro seniory, domovy se zvláštním
režimem)
nedostatečná kapacita pečovatelské služby

bezdomovectví

problémy s osobami ze sociálně vyloučených
lokalit
nedostatek služeb sociální prevence (azylové
domy nízkoprahová zařízení noclehárny terénní
programy atd.)
nedostatek či nedostatečná kapacita služeb pro
osoby se zdravotním postižením

chybějící možnosti dostupného bydlení

nedostatek financí které je možné směřovat do
sociální oblasti
neochota zastupitelstva investovat finanční
prostředky do sociální oblasti
financování poskytovatelů (zejména NNOnestátní neziskové organizace) na překlenutí
období kdy nemají prostředky z dotací MPSV
nemáme problémy
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Komentář (je li relevantní):
Většina obcí nemá žádný větší problém v oblasti sociálních služeb, které by musela aktuálně
řešit. Částečně spočívá problém v dostupném bydlení, zejména pro mladé lidi, proto aby
nemuseli odcházet do měst (městských bytů). Jelikož ne každý si může dovolit vystavět
vlastní bydlení či koupit a renovovat starší bydlení, byl by velmi vhodný v některých obcích
zachytný systém několika bytů (tyto byty nemusí být sociální), které by zabránily prvotnímu a
možná definitivnímu odchodu z obce.

11. U jakých témat v sociální oblasti by Vaše obec mohla najít společný zájem s jinou obcí, a
bylo by účelné spolupracovat?

možnosti pro aktivní zapojení seniorů do
veřejného života
podpora při udržení osob se zdravotním
postižením a seniorů v přirozeném prostředí

rozvoj dobrovolnictví a neformální péče

komunitní plánování sociálních služeb a služeb
souvisejících

služby ambulantní a terénní obecně

začleňování sociálně vyloučených osob do
společnosti
prevence sociálního vyloučení (podpora a
aktivizace rodin s dětmi nebo jiných skupin
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením z…
vytváření a koordinace vytváření nových
pracovních míst

podpora sociálního podnikání

vytvoření sítě dostupného bydlení
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Komentář (je li relevantní):
Všechny obce v území SO ORP Polička již spolupracují v sociální oblastí a to tím, že založily
Svazek obcí AZASS - úkolem svazu je zejména provoz zařízení pro potřeby zdravotní péče a
pro potřeby sociální péče ve všech jejich formách. Kvalitně také funguje Oblastní charita
Polička a další organizace (místní i ty, které poskytují v území služby, ale nemají v území
sídlo). Preference obcí spočívá zejména v komunitním plánování sociálních služeb a
prefeferenci terénních a ambulatních služeb, a to zejména u seniorů (podpora udržení
seniorů v přirozeném prostředí).

12. Které sociální služby by podle vašeho názoru mohly zajišťovat obce vaší velikosti?
V oblasti SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE?

domovy se zvláštním režimem (pobytová služba
pro osoby které mají sníženou soběstačnost z
důvodu chronického duševního onemocnění
různých typů)
domovy pro seniory (pobytová služba pro osoby
které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku a vyžadují pomoc jiné osoby)
domovy pro osoby se zdravotním postižením
(pobytová služba pro osoby se zdravotním
postižením jejichž situace vyžaduje péči jiné
osoby)
pečovatelská služba (služba pro osoby které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
chronického onemocnění nebo zdravotně
postižení – zejm. senioři a rodiny s dětmi)
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sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
noclehárny (služby pro osoby bez přístřeší které
mají zájem přenocování a využití hygienického
zařízení)
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(poskytují terénní a ambulantní služby
ohroženým dětem od 6 do 26 let)
nízkoprahová denní centra (poskytují služby pro
osoby bez přístřeší)
azylové domy (pobytová služba na přechodnou
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení)
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V oblasti SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ?

odborné (zaměřeno na potřeby jednotlivých
okruhů sociálních skupin v občanských
poradnách manželských rodinných nebo jinak
zaměřených poradnách)
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jiné

0

1

2

3

4

7

8

9

Komentář (je li relevantní):
Opět je patrný fakt, že obce sociální služby přiliš neposkytují a ani sami přiliš poskytovat
nechtěji. Z hlediska zaměření péče by měla být podpována spíše domácí péče o seniory nad
pobytovou. Prevencí proti fyzickému a myšlenkovému úpadku by měly sociálně aktivizační
služby pro seniory.

13. Jak byste ohodnotili zajištění sociálních služeb ve vaší obci?
Z hlediska spektra:

z hlediska potřeb osob ohrožených
sociálním vyloučením
z hlediska potřeb osob se zdravotním
postižením
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Z hlediska kapacity:

z hlediska potřeb osob ohrožených
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z hlediska potřeb osob se zdravotním
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Z hlediska kvality:
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Komentář (je li relevantní):
Ve všech třech případech hodnotí představitelé obcí zajištění sociálních služeb v obci dobře.
Většinu sociálních služeb na obcích zajišťuje Svazek obcí AZASS, Oblastní charita Polička
nebo Domov na zámku Bystré. Je pravděpodobné, že vhled představitelů obcí do této
problematiky nebude zcela dokonalý, a proto je většinou volena střední (dobrá) varianta.

14. Z hlediska komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb máte zpracovaný
komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb:
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Komentář (je li relevantní):
Ve SO ORP Polička, které pokrývá území 20 obcí, je zpracován komunitní plán sociálních
služeb a to pouze pro město Poličku a její místní části – Modřec, Lezník a Střítež pro období
2013-2016. Dalším dokumentem je Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí AZASS a
Plán rozvoje sociálních služeb Svazku obcí AZASS vypracovaný v roce 2006.

Ve SO ORP Polička, které pokrývá území 20 obcí, je zpracován komunitní plán sociálních
služeb a to pouze pro město Poličku a její místní části – Modřec, Lezník a Střítež pro období
2013-2016. Dalším dokumentem je Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí AZASS a
Plán rozvoje sociálních služeb Svazku obcí AZASS vypracovaný v roce 2006.

15. Jaké největší problémy v rámci odpadového hospodářství v obci řešíte?

špatná vybavenost území (velká vzdálenost k
zařízení k nakládání s odpady nebo
nedostupnost zařízení k nakládání s odpady)
vysoké ceny za svoz odpadů

nedostačující síť kontejnerů k třídění odpadů

uzavírání skládek

černé skládky

neinformovanost občanů (potřeba osvěty)

nemáme problémy
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Komentář (je li relevantní):
Většina z dotazovaných představitelů obcí odpověděla, že v obci nemají problém s
odpadovým hospodářstvím. Prozatím, dokud nedochází k přílišnému zdražování
skládkovného, není vyvíjen žádný tlak na změnu stávajícího systému. Částečný problém
spočívá v nedostatečném počtu a nerovnoměrném rozmístění kontejnerů na tříděný odpad,
což může být i přičinou toho, že třídění v obcích Poličska není na příliš kvalitní úrovni.

skládkovného, není vyvíjen žádný tlak na změnu stávajícího systému. Částečný problém
spočívá v nedostatečném počtu a nerovnoměrném rozmístění kontejnerů na tříděný odpad,
což může být i přičinou toho, že třídění v obcích Poličska není na příliš kvalitní úrovni.

16. U jakých témat v oblasti odpadového hospodářství by Vaše obec mohla najít společný zájem s
jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat?

řešení budoucího nakládání se směsným
komunálním odpadem (omezování skládkování)
realizace projektů zařízení k nakládání s odpady
(třídící linky,kompostárny,sběrné
dvory,překladiště odpadů apod.)a související…
úspora finančních prostředků vynakládaných na
odpadové hospodářství
zefektivnění systému třídění odpadů v obci
(rozšíření sítě sběrných nádob rozšíření tříděných
komodit)
řešení problematiky biologicky rozložitelných
odpadů (třídění sběr svoz nakládání s ním)
realizace společného svozu odpadů (nákup
svozového vozu vytvoření svozové společnosti)
posílení vyjednávací pozice obce vzhledem k
poskytovatelům služeb v odpadovém
hospodářství
odstraňování starých ekologických zátěží a
černých skládek odpadu
osvěta a komunikační kampaň směrem k
občanům obcí v oblasti ekologické výchovy a
odpadového hospodářství
u žádného tématu
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Komentář (je li relevantní):
Biologicky rozložitelný odpad je svážen z obcí ze severu území do Borové, kde byla
postavena kompostárna s maximální kapacitou 900 t/ ročně. Zde spolupráce funguje dobře.
Spektrum odpovědí je poměrně široké a ukazuje se, že témat pro spolupráci je mnoho,
ovšem realizace většiny návrhů bude díky roztříštění území mezi 3 svozové společnosti
velmi složitá.

17. Jak ve vaší obci funguje nebo je zajištěna:

systém svozu recyklačních
kontejnerů (možnost výběru
svozové společnosti, ceny, četnost
svozu apod.

nedostatečně

systém svozu komunálního odpadu
(možnost výběru svozové
společnosti, ceny, četnost svozu
apod.)

dostatečně
dobře
velmi dobře
výborně

hustota sběrné sítě na třídění
odpadu (z hlediska množství
kontejnerů na tříděný odpad na
území obce a rozmístění kontejnerů
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Komentář (je li relevantní):
Ve všech obcích funguje svoz odpadu velmi dobře, každá obec je zvyklá na určitou svozovou
firmu, která ji vyhovuje v jejich podmínkách. Horší je situace opět v nedostatečné hustotě sítě
kontejnerů.

18. Jaké odpady v obci třídíte?

papír
plasty
sklo bílé (čiré) a sklo barevné – tříděno zvlášť
sklo směsné (čiré i barevné dohromady)
nápojové kartony
bioodpad
textil
elektroodpady
kovy
hliníkové obaly
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Komentář (je li relevantní):
V obcích se nejvíce třídí plasty, nejčastěji do žlutých pytlů, které zpravidla každých 14 dní
odváží svozová firma. Další třídění jako je papír, sklo, plast a kov atd. především závisí na
množství kontejnerů na tříděný odpad v obci a poctivosti občanů ke třídění. K posílení by
hohlo dojít v oblasti nápojových kartonů.

16

Další sdělení a náměty k meziobecní spolupráci (vypište):

