Projekt Podpora meziobecní spolupráce
reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Záznam z 1. oficiálního setkání
představitelů obcí v územním obvodu ORP Blatná
ze dne 17. června 2014
Místo: Komunitní centrum aktivního života Blatná, Nádražní 661, 388 01 Blatná
1) Úvod
Představení realizačního týmu. Oživení projektu Podpora meziobecní spolupráce. Zvolen
zapisovatel (Věra Pourová) a ověřovatelé zápisů – motivující starostové Vladimíra Tomanová
a Bohuslav Navrátil.
2) Schválení jednacího řádu
Jednací řád schválen všemi účastníky.
3) Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP
Starostové byli seznámeni s průběhem vyplňování dotazníkových šetření, částí I. a II.
– z nichž vzešlo volitelné téma cestovní ruch. Dále došlo k vyplnění a odevzdání
analytických šablon (základní charakteristika, úvod, odpady, školství, sociální služby).
Následně byl zpracován souhrnný dokument. Tento dokument byl odeslán
k připomínkování na SMO. Poté byl vypracován nástin možných variantních řešení.
Na dvou neoficiálních setkáních ve dnech 3. 12. 2013 a 19. 2. 2014 proběhlo
seznámení starostů s projektem. Starostové k tomuto bodu neměli žádnou připomínku.
4) Výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná
situace a vývoj (odpady, školství, sociální služby)
Z výsledků analýz v oblasti školství v ORP Blatná vyplývá, že je dostačující počet dobře
fungujících ZŠ, dostatek kvalifikovaných pedagogů i v předškolním zařízení, pouze v MŠ
není k dispozici dostatek míst k umístění dětí oproti požadavkům.
V odpadovém hospodářství se na celém území ORP vyskytuje problém s černými
skládkami. Působí zde čtyři svozové společnosti, převládají zde Technické služby města
Blatné. Třídění odpadů je na velmi dobré úrovni. Z analýzy také vzešla potřeba
vybudování nového sběrného dvora.
V sociálních službách spatřujeme největší problém v nedostateční kapacitě Domova pro
seniory, s financováním sociálních služeb a zajištění hospicové terénní péče.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejvhodnější správní území v rámci poskytování
služeb je ORP.
5) Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých
oblastí
V rámci diskuse se starostové shodli na variantách řešení: odpady – vybudování nového
sběrného dvora a ekonomicky výhodný společný svoz odpadů.
Sociální služby – variantou řešení je navýšení kapacity Domova pro seniory.
Školství – zde je varianta využívat grantové programy určené na rozšíření stávajících
kapacit MŠ, rekonstrukci a modernizaci budov.
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6) Výběr volitelného tématu
Z dotazníkového šetření vzniklo jako volitelné téma cestovní ruch. Zde si přítomní
starostové jednoznačně odhlasovali toto volitelné téma.
7) Informace o pokroku při realizaci MOS v území aglomerace (pouze v relevantních
územích ORP)
Netýká se našeho ORP.
8) Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné
prohloubení
V našem ORP působí 4 dobrovolné svazky (SOB, NIVA, RADINA, SMOOS)
Z pohledu starostů zde nejvýznamněji působí Svazek obcí Blatenska. Spolupráce obcí
v našem ORP je na velmi dobré úrovni, výsledkem jsou společné projekty obcí.
9) Stanovení dalšího postupu
Další postup spočívá v realizaci volitelného tématu, zakomponování volitelného tématu do
souhrnného dokumentu a zachovat dobrou spolupráci mezi obcemi ORP.
Ověřovatelé zápisu : Vladimíra Tomanová
Mgr. Bohuslav Navrátil

2
Dne:…………..

Zpracoval: ………………

