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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Kravaře v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a bezpečnosti
a krizového řízení

Gestor tvorby strategie

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska západ

Schvalovatel strategie

Valná
hromada
Svazku
mikroregionu Hlučínska - západ

Forma a datum schválení/projednání

Schválena
na
jednání
Svazku
mikroregionu Hlučínska 13. 4. 2015
(2. oficiální setkání v ORP Kravaře)

Doba realizace strategie

2015 - 2024

Odpovědnost za implementaci

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska západ
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obcí

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Předkládaný akční plán rozvoje území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ je
aktualizací Akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Kravaře schválený v září 2015, reaguje na aktuální potřeby a problémy
řešené v území. Rovněž plynule navazuje na Strategii rozvoje územního obvodu
ORP Kravaře, jež vznikla v rámci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Jejím obsahem jsou mimo jiné také problémy a cíle rozvoje území za oblasti školství
a vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství a v neposlední řadě také
bezpečnost a krizové řízení. Cílem tohoto dokumentu není vytyčení všech
projektových záměrů vyplývajících z cílů ve strategii stanovených, ale vytyčení
nejpotřebnějších projektů pro odstranění problémů v území, jež vyplynuly z jeho
potřeb v rámci předešlých analýz. K řešení těchto projektů bude přistupováno
postupně v průběhu nadcházejících tří let. Do konce roku 2018 se předpokládá
zahájení prací na realizaci u všech níže uvedených.
První část dokumentu tvoří tzv. Zásobník projektů. Představuje formu směřování
v dlouhodobějším časovém horizontu, než do konce roku 2018, pro kterou je
zpracován tento akční plán, zároveň však projekty vedou k naplnění cílů
vyplývajících ze strategie rozvoje či obecných cílů, jež byly důvodem ke vniku
dobrovolného svazku obcí, jako takového. Jsou jimi např. propagace mikroregionu,
rozvoj cestovního ruchu, rozvoj služeb pro občany a celkové posilování spolupráce
mezi obcemi. Vytyčení těchto cílů, jež neodporují schváleným rozvojovým strategiím
území (např. CLLD, MOS), je schvalováno na pravidelných jednáních Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska – západ, a to nadpoloviční většinou všech členů. Na
zasedání 2. září 2016 byly za aktuální cíle rozvoje území (k již schváleným) zvoleny
– aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO (např. webový portál, rozhledna);
rozvoj sociálních služeb; rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras; budování naučných
stezek; meziškolní projekty; rozvoj aktivit pro seniory; sdílení vybavení
v mikroregionu; rozšiřování a zkvalitňování nabídky služeb pro občany (např.
rozšíření hřbitova). V budoucnu mohou být tyto cíle opět upravovány dle aktuálních
potřeb.
Tento akční plán je živým dokumentem a je možné jej nadále měnit a upravovat dle
vlastních potřeb, příp. na základě nově zjištěných skutečností. Aktualizace akčního
plánu vždy podléhá nutnosti schválení na setkání zástupců DSO.
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3. Zásobník projektů
č.

Cíl dle SD

1

1.3 Společně sdílet školního
logopeda,
školního
psychologa,
speciálního
pedagoga,
kariérového
poradce a další podpůrné
profese a pozice

Školství

2

2.2 Rozvíjet přeshraniční
spolupráci
formou
společných akcí a projektů

Školství

3

2.3 Společná koordinace
využití ZUŠ, SVČ a vůbec
spolků v jednotlivých obcích
na Hlučínsku i v příhraničí

Školství

4

Meziškolní projekty v území
i
ve
spolupráci
s příhraničními
obcemi
(obecný cíl)

Školství

5

6

7

8

9

10

1.1 Vytvořit společné denní
stacionáře
a
sociálně
terapeutickou dílnu pro
zajištění potřeb občanů
mikroregionu
1.1 Vytvořit společné denní
stacionáře
a
sociálně
terapeutickou dílnu pro
zajištění potřeb občanů
mikroregionu
1.2 Zvýšit kapacitu domova
pro seniory s ohledem na
poskytování
odlehčovací
služby
2.1
Zřízení
bezplatné
dluhové (drogové) poradny
ve
spolupráci
s poskytovateli sociálních
služeb
3.2 Vytvoření společného
informačního
portálu
sociálního
bydlení
v mikroregionu
1.1
Zavedení
jednotné
metodiky
při
řešení
ekologických
problémů
a nakládání s odpady
v rámci území mikroregionu

Název
projektu

Oblast

Analýza
využitelnosti
a zřízení pozic
logopedů,
psychologů,
kariérních
poradců
v procesu
vzdělávání na
Hlučínsku
Zvyšování
jazykových
kompetencí žáků
– polština do
základních škol
Hlučínska
Informační portál
volnočasových
aktivit pro žáky
ZŠ na Hlučínsku
Prajzká
olympiáda –
vědomostní
a sportovní
soutěže

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

od 9/2017

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

od 9/2018

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

9/2017-6/2018

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

2017

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

Sociální
služby

Sociálněterapeutická
dílna Kravaře

zahájeno
nejpozději do
1/2018

Město Kravaře

Sociální
služby

Denní stacionář

2017+

Město Kravaře

Sociální
služby

Odlehčovací
služba v DPS sv.
Hedviky Kravaře

7/2017-7/2018

Město Kravaře

Sociální
služby

Sociální
a dluhová
poradna na
Hlučínsku

zahájeno
nejpozději do
12/2017

Město Kravaře

Sociální
služby

Informační portál
Bydlení na
Hlučínsku

2017+

Sdružení obcí
Hlučínska

Odpadové
hospodářství

Metodika
odpadového
hospodářství

2018

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ
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11

1.2 Vytvoření platformy pro
spolupráci s příhraničními
polskými
regiony
(s
možností
přípravy
a
realizace
společných
projektů)

Odpadové
hospodářství

12

1.1 Zavést jednotný koncept
bezpečnosti a krizového
řízení v obcích

Bezpečnost
a krizové
řízení

13

1.2 Vytvoření společného
vzdělávacího
programu
k bezpečnosti v obcích

Bezpečnost
a krizové
řízení

14

2.1 Meziobecní spolupráce
při řešení problémů obměny
a pořizování nových prvků
pro zajišťování bezpečnosti

Bezpečnost
a krizové
řízení

15

Aktivity vedoucí k propagaci
mikroregionu
a
DSO
(obecný cíl)

Propagace
mikroregionu
a DSO

16

Aktivity vedoucí k propagaci
mikroregionu
a
DSO
(obecný cíl)

Společně za
čistotou v našich
regionech

2017+

Sdružení obcí
Hlučínska

1/2017-12/2018

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

1/2017-12/2018

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

2016-2018

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

Rozhledna
v Rohově

Realizace do
2020

Obec Rohov ve
spolupráci
s Euroregionem
Silesia

Propagace
mikroregionu
a DSO

Webový portál
Svazku obcí
mikroregionu
Hlučínska-západ

V realizaci
Zahájení provozu
od 12/2016

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ
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Rozšiřování a zkvalitňování
nabídky služeb pro občany
(obecný cíl)

Rozvoj služeb
pro občany

Rozšíření
hřbitova ve
Velkých
Hošticích

18

Rozvoj aktivit pro seniory
(obecný cíl)

Rozvoj služeb
pro občany

19

Sdílení
vybavení
v mikroregionu (obecný cíl)

20

Budování naučných stezek
(obecný cíl)

21

Budování naučných stezek
(obecný cíl)

22

Budování naučných stezek
(obecný cíl)

23

Rozšíření sítě cyklostezek
a cyklotras (obecný cíl)

24

Rozšíření sítě cyklostezek
a cyklotras (obecný cíl)

25

Rozšíření sítě cyklostezek
a cyklotras (obecný cíl)

Rozvoj služeb
pro občany –
sdílené
nákupy
Propagace
mikroregionu
a DSO
Propagace
mikroregionu
a DSO
Propagace
mikroregionu
a DSO
Propagace
mikroregionu
a DSO
Propagace
mikroregionu
a DSO
Propagace
mikroregionu
a DSO

Jednotný koncept
bezpečnosti
a krizového
řízení
Vzděláváním
k vyšší úrovni
bezpečnosti
Regionální
kamerový systém
Hlučínska západ

Pravidelné
zájezdy pro
seniory
Sdílení vybavení
pro pořádání
kulturních akcí
mezi obcemi

2017

2017

Obec Velké
Hoštice
(spolupracující
obce – Chlebičov
a Malé Hoštice)
Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

2017-2020

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska – západ

Naučná stezka
v Rohově

Realizace do
2020

Obec Rohov

Naučná stezka
ve Strahovicích

Realizace do
2020

Obec Strahovice

Naučná stezka
v Chuchelné

Realizace do
2020

Obce Chuchelná
a Strahovice

Cyklostezka
Chlebičov –
Svoboda

Realizace do
2020

Obce Chlebičov
a Štěpánkovice

Cyklostezka
Sudice – Rohov

Realizace do
2020

Obce Sudice
a Rohov

Cyklostezka
Chuchelná –
Strahovice

Realizace do
2020

Obce Chuchelná
a Strahovice
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26

Rozšíření sítě cyklostezek
a cyklotras (obecný cíl)

27

Rozšíření sítě cyklostezek
a cyklotras (obecný cíl)

28

Rozšíření sítě cyklostezek
a cyklotras (obecný cíl)

Propagace
mikroregionu
a DSO
Propagace
mikroregionu
a DSO
Propagace
mikroregionu
a DSO

Cyklostezka
Oldřišov – Opava
Cyklostezka
Strahovice –
Rohov
Cyklostezka
Rohov –
Kobeřice

Realizace do
2020

Obec Oldřišov

Realizace do
2020

Obec Rohov
a Strahovice

Realizace do
2020

Obec Rohov
a Kobeřice

Výše uvedený zásobník projektů předkládá projektové záměry přesahující období
realizace tohoto akčního plánu, představuje volbu směřování území na období 20152024 v souladu se strategií meziobecní spolupráce a cíli v ní stanovenými či
obecnými aktuálními potřebami v území korespondujícími s důvody, jež vedly
k založení dobrovolného svazku obcí. Zde je potřeba zdůraznit, že projekty
v zásobníku uvedené, jež byly přiřazeny k jednotlivým strategickým cílům, mají čistě
informativní charakter a mohou se v průběhu času měnit, obdobně tak období
realizace projektů vychází ze stavu ze závěru roku 2016.
Časový údaj značí přinejmenším zahájení prací na projektovém záměru. Je-li
uvedeno 2017+, znamená to, že práce na projektu započnou nejdříve v roce 2017,
pravděpodobně však později. Nezbytné je rovněž specifikovat budoucího nositele
projektu, kterým nemusí být pouze Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ, ale
i jednotlivé obce spolupracující na určitém projektu (buďto samostatně nebo
prostřednictvím svých příspěvkových organizací). Za projekt meziobecní spolupráce
lze považovat takový, u kterého se jedná o spolupráci alespoň dvou obcí. Projekty
meziobecní spolupráce lze rovněž realizovat ve spolupráci s Místní akční skupinou
Hlučínsko, z. s. či skrze Euroregion Silesia.
Za oblast sociálních služeb se v zásobníku projektů nachází projekty zaměřené na
sociální bydlení a malometrážní byty. V rámci setkání k akčním plánům však bylo
sděleno, že jejich výstavbu mohou obce koordinovat velmi omezeně a nejvhodnější
se jeví setrvání u individuální výstavby za každou obec. Sdílení informací o volných
bytech a uchazečích je však možné a vhodné. Ve spolupráci s Charitou Hlučín se
připravuje rozšíření nabídky služeb stávající právní poradny i o sociální poradenství.
Projekt odlehčovací služby v rámci DPS Kravaře bude dále rozpracován v tomto
dokumentu. Posledním je projekt sociálně-terapeutické dílny, která by měla vzniknout
v Kravařích a služba by měla být zajišťována skrze Charitu Opava nebo Charitu
Hlučín v závislosti na výsledku výběrového řízení. Služba jako taková bude fungovat
pro celý mikroregion a její zahájení se předpokládá nejpozději v průběhu roku 2018.
K naplnění cílů za téma odpadového hospodářství poslouží následující projektové
záměry. Projekt Metodika odpadového hospodářství předpokládá vytvoření
materiálu, který obcím napomůže a především sjednotí způsoby a postupy nakládání
s odpady v území. U projektu Společně za čistotou v našich regionech se jedná spíše
7

o aktuální záměr, navázat stálou komunikaci a spolupráci s polskými partnery při
omezování znečištění ovzduší obou sousedících regionů.
Téma bezpečnosti a krizového řízení bylo v rámci strategie meziobecní spolupráce
volitelnou oblastí a vyplynulo z aktuální potřeby jejího nedostatečného řešení
v minulých letech. V rámci tématu byly vytyčeny tři cíle a v rámci akčního plánu ke
každému z nich přiřazen jeden projekt, který bude dále rozpracován. Zahájení
realizace se předpokládá nejpozději v průběhu roku 2017.
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4. Akční plán
č.

1

Cíl dle SD

1.1 Zavést
jednotný
koncept
bezpečnosti a
krizového řízení
v obcích v
rámci SO ORP
Kravaře

Název

Zdůvodnění
potřebnosti projektu

Jednotný
koncept
bezpečnosti
a krizového
řízení

Rozdílné
přístupy
k řešení
bezpečnosti
v jednotlivých
obcích
omezují
vzájemnou
pomoc obcí zejména při
mimořádných
událostech
značného
rozsahu a za krizových
situací. Zlepšení se
dosáhne
vytvořením
a
provozováním
jednotného
konceptu
organizace
a
řízení
bezpečnosti
v obcích.
To
umožní
zvýšení
připravenosti
k řešení
a řízení rizik a zdolávání
následků
katastrof
s perspektivou
postupného
utváření
bezpečnostního
prostředí, ve kterém by
se
obyvatelé
cítili
v obcích v území
obdobně bezpečně, jako
ve vlastní obci.

Cílová
skupina

Obce ORP
Kravaře
/SOMH-z

Náklady

Zdroj financování

200 000 Kč
(celkové
náklady za
všechny obce
SOMH-z)

IROP - Prioritní osa
1–
Konkurenceschopné,
dostupné a
bezpečné regiony;
Cíl 1.3 - Zvýšení
připravenosti k
řešení a řízení rizik a
katastrof

9

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

Připravenost

1/201712/2018

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska –
západ

Záměr
(pilotní studie
zpracována
pro obec
Bolatice v roce
2011)

2

1.2 Vytvoření
společného
vzdělávacího
programu k
bezpečnosti v
obcích

Vzděláváním
k vyšší
úrovni
bezpečnosti

Stávající aktivity obcí při
přístupu ke vzdělávání
v bezpečnosti
nejsou
zárukou pro spolehlivé
fungování
jednotně
koncipovaného systému
bezpečnosti a krizového
řízení v obcích. Zlepšení
lze
dosáhnout
zavedením
obsahově
jednotného
a
pravidelného
vzdělávání
vybraných
odborníků
a
osvěty
u
široké
veřejnosti.
Společný postup obcí při
přípravě
a
realizaci
vzdělávacích
a osvětových aktivit je
předpokladem
spolehlivého fungování
systému s cílem zvýšení
pocitu bezpečí občanů
na území mikroregionu.

Odborníci na
danou oblast
/široká
veřejnost

300 000 Kč
(celkové
náklady za
všechny obce
SOMH-z)
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IROP - Prioritní osa
1–
Konkurenceschopné,
dostupné a
bezpečné regiony;
Cíl 1.3 - Zvýšení
připravenosti k
řešení a řízení rizik a
katastrof

1/201712/2018

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska –
západ

Záměr

3

2.1 Meziobecní
spolupráce při
řešení
problémů
obměny a
pořizování
nových prvků
pro zajišťování
bezpečnosti

Regionální
kamerový
systém
Hlučínska západ

Bezpečnost
v místě
svého bydliště nabírá
u občanů v území na
důležitosti. Dozor nad
bezpečností
v obcích
cestou obecní policie je
pro obce ekonomicky
neřešitelný. Proto se
přistupuje k individuální
instalaci
kamerových
systémů.
Takováto
řešení však jsou málo
efektivní a omezují
spolupráci např. při
potírání trestné činnosti
v reálném čase. Vyšší
efektivnosti
lze
dosáhnout
integraci
stávajících a nových
kamerových
systému
do
jednoho
celku
provozováním
regionálního
kamerového systému.
Tento je možné doplnit
o další monitorovací
prvky, např. i hlídání
výšky hladiny vody na
místních
vodotečích.
Tím
se
vytvoří
podstatně
lepší
podmínky pro činnost
bezpečnostních složek
v území, ale i pro
varování obyvatelstva
před
hrozícím
nebezpečím.

9 500 000 Kč
(náklady na
pořízení 79
kamer, počet
vyplývá
z dotazníkového
šetření v území)

Občané
území

1 500 000 Kč
(orientační roční
náklady na
provoz a
obsluhu
systému včetně
údržby)
(dotace z IROP
na pořízení
systému do 80
% celkových
nákladů)
(dotace
z národních
zdrojů na
pořízení
systému max.
do 70 %
celkových
nákladů)
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IROP - Prioritní osa
1–
Konkurenceschopné,
dostupné a
bezpečné regiony;
Cíl 1.3 - Zvýšení
připravenosti k
řešení a řízení rizik a
katastrof;
Variantně
spolufinancování
z národních zdrojů

2017-2020

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska –
západ

Záměr
(dotazníkové
šetření
v území
realizováno
v rámci
Projektu MOS,
aktualizace
srpen – září
2016)

4

1.2
Zvýšit
kapacitu
domova
pro
seniory
s
ohledem
na
poskytování
odlehčovací
služby

Odlehčovací
služba
v Domově
pro seniory
sv. Hedviky v
Kravařích

5

Aktivity vedoucí
k
propagaci
mikroregionu a
DSO

Webový
portál
Svazku obcí
mikroregionu
Hlučínskazápad

O odlehčovací službě
lze říci, že její nabídka
je nejen v ORP Kravaře
nedostatečná a lze
předpokládat, že do
budoucna se poptávka
po
ní
bude
dále
zvyšovat. V minulosti již
DPS
tuto
službu
nabízel,
avšak
z důvodu
vysokých
nákladů
na
její
poskytování
v době,
kdy nebyla využívána,
musel
přistoupit
k jejímu zrušení.
DSO v současné době
nemá a neprovozuje
webové stránky, na
kterých by se veřejnost
snadno mohla dozvědět
o aktivitách, které jsou
v jeho
rámci
realizovány
a připravovány, příp. se
do jednotlivých fází
aktivně zapojit. Schází
prvek
aktivní
propagace,
který,
pouze do jisté míry,
supluje webový portál
Sdružení
obcí
Hlučínska.

Občané ORP
Kravaře i
široká
veřejnost

Občané v
území

127 750 Kč
(roční náklady
na neobsazené
lůžko)

40 000 Kč
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Spolufinancování
formou příspěvku
z rozpočtu všech
obcí ORP, resp.
SOMH-z

Vlastní zdroje

2017

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska –
západ

Záměr

Prosinec
2016

Svazek obcí
mikroregionu
Hlučínska –
západ

Záměr

Cíl 1 – Zavést jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení v obcích v rámci SO ORP Kravaře
Název: Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení
Územní bezpečnost představuje rozsáhlý komplex problémů, jejichž řešení velice úzce souvisí s vnímáním bezpečnosti ze strany
obyvatelstva. Rozdílné přístupy k řešení záležitosti bezpečnosti v jednotlivých obcích omezují vzájemnou spolupráci obcí zejména
při mimořádných událostech značného rozsahu a za krizových situací.
Vytvoření a zavedení územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává z nastavení
sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a
jejich řešení umožní v perspektivě zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel v obcích regionu.
Organizační zabezpečení předpokládá
- ustavení krizových štábů v obcích, kde dosud zřízeny nejsou, resp. optimalizace u těch stávajících,
- ustavení Platformy pro meziobecní spolupráci v bezpečnosti, která bude složena ze zainteresovaných funkcionářů obcí a
přizvaných odborníků,
- sjednocení přístupu k poskytování informací obyvatelstvu o bezpečnosti v obcích cestou odborné přípravy, propagačně
výchovné činnosti pro širokou veřejnost (samostatný projekt).
Personální zabezpečení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá
- využití stávajících osob zapojených do činnosti složek místního bezpečnostního systému a
- motivaci dalších osob k posílení činnosti složek místního bezpečnostního systému,
- motivaci obyvatel ke spoluúčasti na řešení záležitosti místní bezpečnosti.
Materiálně technické řešení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení předpokládá
- sjednocení krizové dokumentace,
- vytvoření odpovídající materiálně-technické základny pro práci krizových štábů,
- zprovoznění regionálního monitorovacího kamerového systému (samostatný projekt).
Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.
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Cíl 2 – Vytvoření společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích
Název: Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti
Na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur, se
zaměřuje pouze část obcí v regionu. Fungování jednotně koncipovaného systému bezpečnosti a krizového řízení v obcích vyžaduje
motivaci k aktivní účasti odborné veřejnosti a široké spoluúčasti obyvatelstva v území.
Společný vzdělávací program v oblasti bezpečnosti bude sestaven modulárně, z modulů odborně vzdělávacích a modulů
osvětových.
Odborně vzdělávací moduly jsou určeny pro osoby zařazené do místních bezpečnostních struktur se zaměřením na činnosti
- v krizovém štábu obce,
- při společném postupu složek místního bezpečnostního systému při připravenosti na mimořádné události a jejich zdolávání.
Osvětové moduly jsou určeny pro širokou veřejnost se zaměřením na poskytování informací z oblasti
- zajišťování veřejného pořádku v obci,
- ochrany obyvatelstva za mimořádných a krizových situací,
- dopravní výchovu,
- prevenci kriminality
- a další.
V neposlední řadě je to sjednocení nabídky bezpečnostních informací pro občany a návštěvníky mikroregionu na webových
stránkách jednotlivých obcí.
Vytvořením společného vzdělávacího programu v bezpečnosti se vytváří nástroj k podpoře při zvyšování úrovně bezpečnosti
v území.
Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.

Cíl 3 - Meziobecní spolupráce při řešení problémů obměny a pořizování nových prvků pro zajišťování bezpečnosti
Název: Regionální kamerový systém Hlučínska - západ
Zvyšování úrovně bezpečnosti v místě svého bydliště nabírá u občanů na důležitosti. Obce se snaží na tento požadavek reagovat
individuálně. Dozor nad bezpečností v obcích cestou obecní policie je pro obce ekonomicky neřešitelný, proto se přistupuje
k individuální instalaci různých kamerových systémů v pasívním provozním režimu (rozumějte monitoring, archivace dat, využití dat
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v případě potřeby). Provoz a dozor nad takovými systémy, s ohledem na různorodost technického řešení a období jejich uvedení do
provozu, je málo efektivní a omezuje spolupráci bezpečnostních složek zejména při potírání trestné činnosti v reálném čase.
Vyšší efektivnosti se dosáhne integrací stávajících a nových kamerových systému do jednoho celku provozováním regionálního
monitorovacího systému (RKS). RKS tak představuje plošnou integraci v obcích dosud instalovaných kamerových systémů s nově
pořizovanými systémy v jeden celek. Ten může být otevřen pro připojení dalších prvků, např. elektronických zabezpečovacích
systémů budov, systémů elektrické požární signalizace, čidel monitorujících výšku vodní hladiny na vodotečích v obcích, čidel
monitorujících únik nebezpečných látek do ovzduší, zařízení varovného systému a dalších. Otevřenost systému nutno vnímat i
v přechodu od stávajícího pasivního provozního režimu v dynamický provozní režim (monitoring on-line).
Zřízením a provozováním RKS se vytvoří podstatně lepší podmínky pro činnost bezpečnostních složek v území, ale i pro varování
obyvatelstva před hrozícím nebezpečím.
Navrhovaným řešením jsou vytvořeny předpoklady pro naplnění cíle projektu.

Cíl 4 - Zvýšit kapacitu domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby
Název: Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky Kravaře
Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích je jediným pobytovým zařízením sociálních služeb tohoto typu v SO ORP Kravaře. Jeho
současná kapacita je 46 lůžek. Z předešlého provozu tohoto zařízení víme, že zde již byla provozována také odlehčovací služba
v rozsahu 3 lůžek, avšak z důvodů nízkého procenta obsazenosti služby, došlo k jejímu zrušení. Situace se však vyvíjí a
v současné době poptávka po odlehčovací službě (také vlivem zvyšujícího se počtu osob pečujících o seniory v domácím prostředí)
roste. Nabídka v rámci SOMH-z však neexistuje a i v okresu Opava je velmi omezená.
Projekt naplňuje cíl ve formě zřízení odlehčovací služby, jež by rozšířila nabídku DPS v Kravařích a byla jeho součástí. Lze
konstatovat, že personální, prostorové ani materiálové zajištění, není v rámci zařízení závažný problém. Je však nezbytné zajistit
dostatečnou obsazenost odlehčovací služby v DPS, tzn. pokrýt náklady na neobsazené lůžko. Projekt má charakter pilotního řešení
a reaguje na tuto potřebu formou příspěvkového řešení (na občana) ze strany obcí SO ORP/DSO v rámci společného fondu. Je
potřeba stanovit výši příspěvku za obec a podmínky, za kterých budou tyto finanční prostředky použity. Pilotní projekt kalkuluje se
zřízením 1 místa odlehčovací služby a provozem za stanovených podmínek po dobu 1 roku. Předpokládá se průběžné
vyhodnocování a v závěru roku pak celkové zhodnocení přínosu provozu odlehčovací služby se stanovením postupu pro
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nadcházející období. Východiskem pro projekt jsou principy zvyšování dostupnosti sociálních služeb a zkvalitňování péče o klienty
sociálních služeb.

Cíl 5 - Aktivity vedoucí k propagaci mikroregionu a DSO
Název: Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
DSO v současné době nemá a neprovozuje webové stránky, na kterých by se veřejnost snadno mohla dozvědět o aktivitách, které
jsou v jeho rámci realizovány a připravovány, příp. se do jednotlivých fází aktivně zapojit. Schází prvek aktivní propagace, který,
pouze do jisté míry, supluje webový portál Sdružení obcí Hlučínska. Realizace záměru umožní DSO rozšířit také nabídku služeb
pro občany, a to i s ohledem na zapojení do projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce,
zkráceně též CSS. Jednotlivým obcím DSO bude umožněno více se prezentovat a přiblížit nejen vlastním občanům, ale také okolí.
Nabízí se řada možností, jak činnosti v jednotlivých obcích, i samotného DSO jako celku více zpropagovat a využít tak tento
potenciál k dalšímu rozvoji. Rovněž lze čerpat z dosavadních zkušeností např. z provozu a fungování webových stránek Sdružení
obcí Hlučínska. Jednou z možností, je alespoň pro počáteční fázi, využít portálu SOH a provozovat webové stránky SOMH-z jako
jeho součást s tím, že v budoucnu bude možné fungování dle potřeby upravit.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Projekt 1 – Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Z analýzy provedené v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v území SO ORP
Kravaře vyplývá, že v obcích SO ORP existuje různorodý přístup k řešení záležitosti
místní bezpečnosti v obcích, což se projevuje rovněž velmi omezenými možnostmi
meziobecní spolupráce při řešení mimořádných událostí značného rozsahu a
krizových situací. Nelze tak provést srovnatelné analýzy místních bezpečnostních
rizik a jejich dopadů v obcích a jejich okolí. To znesnadňuje zavedení sjednocujících
opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků v obcích SO ORP Kravaře.
Rozvojová aktivita je zaměřena na zlepšení stávajícího stavu cestou sjednocení
přístupu k organizaci a řízení záležitosti místní bezpečnosti a krizového řízení ve
správním území.
Jaké jsou příčiny problému?
Rozdílný přístup obcí k řešení záležitostí místní bezpečnosti má základ v neúplném,
resp. nepřesném právním vymezení působností obcí v této oblasti. Na úrovni obcí
neexistuje právní povinnost vytvoření strategického dokumentu k organizaci a řízení
záležitostí místní bezpečnosti. Tím vzniká rozdílné nastavení priorit v této oblasti
především v malých obcích, což významně omezuje meziobecní spolupráci a vede
k upřednostňování jiných témat. Vůli řešit vybrané místní záležitosti bezpečnosti
brzdí rovněž nedostatek finančních prostředků v rozpočtech obcí, což je nutí
upřednostňovat při vynakládání finančních prostředků na projekty s vyššími
prioritami.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Vůli sjednotit přístup ke zlepšení bezpečnostní situace ve správním obvodu lze
projevit různými způsoby. Navrhované řešení předpokládá vytvoření a zavedení
územně jednotného systému organizace a řízení bezpečnosti v obcích, který sestává
z nastavení sjednocujících organizačních, personálních a materiálně-technických
podmínek pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a jejich řešení.
Organizační zabezpečení předpokládá zejména
- ustavení krizových štábů v obcích, kde dosud zřízeny nejsou, resp.
optimalizace u těch stávajících,
- ustavení Platformy pro meziobecní spolupráci v bezpečnosti, která bude
složena ze zainteresovaných funkcionářů obcí a přizvaných odborníků,
- sjednocení přístupu k poskytování informací obyvatelstvu o bezpečnosti
v obcích cestou odborné přípravy, propagačně výchovné činnosti pro širokou
veřejnost (samostatný projekt).
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Personální zabezpečení řešení předpokládá zejména
- využití stávajících osob zapojených do činnosti složek místního
bezpečnostního systému
- motivaci dalších osob k posílení činnosti složek místního bezpečnostního
systému,
- motivaci obyvatel ke spoluúčasti na řešení záležitosti místní bezpečnosti.
Materiálně technické řešení jednotně koncipovaného systému bezpečnosti
a krizového řízení předpokládá zejména
- sjednocení krizové dokumentace,
- vytvoření odpovídající materiálně-technické základny pro práci krizových
štábů,
- navržení a provozování regionálního kamerového systému (samostatný
projekt).
Cílem projektu je vytvoření dokumentace krizového řízení pro všechny zapojené
obce, na to lze dále navázat vznikem krizových štábů či platforem v území, jež by se
vzniklými rizikovými situacemi zabývaly a pomáhaly jim předcházet nebo
spolupracovaly při odstraňování následků.
Cílová skupina
Zapojené obce v území prostřednictvím svých představitelů, potažmo místní
odborníci na problematiku místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení.
Zapojené obce
Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální
počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 %
obcí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
V současné době je patrný velký zájem ze strany představitelů obcí o efektivní řešení
místních záležitostí bezpečnosti a krizového řízení v území. Předpokládá se tedy
velká míra zapojení obcí. Riziko projektu představuje nedostatek finančních
prostředků (a to i obcemi sdružených) na realizaci v případě neobdržení dotační
podpory z národních nebo nadnárodních zdrojů. Eventuální hrozbu rovněž
představuje nenalezení dostatečného počtu odborníků znalých místních poměrů,
kteří by problematiku adekvátním způsobem uchopili a zpracovali. To však lze
eliminovat spoluprací s veřejnými vysokými školami či soukromými subjekty.
Místo realizace rozvojové aktivity
Rozvojová aktivita bude realizována na území správního obvodu, resp. mikroregionu,
a to ve všech zapojených obcích, pro něž bude vytvářena dokumentace krizového
řízení, příp. ustanovovány platformy odborníků pro toto téma.
Území dopadu rozvojové aktivity
Pozitivní dopad rozvojové aktivity lze předpokládat na území všech zapojených obcí,
sekundárně pak také v sousedství, a to nejen v rámci ČR, ale také (díky blízkosti
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státní hranice) v Polsku, kde již jistá forma spolupráce funguje, tímto směrem je
ovšem možné ji dále rozvíjet.
Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její
celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu.
Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období leden 2017 – prosinec
2018.
%
Aktivita
odhadované
doby řešení
Analytické práce
15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)

25

Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení,
ověření funkčnosti např. cvičením krizového štábu obce,
vyhodnocení a korekce)
Implementace
modelového
řešení
celoplošně
(proškolení
zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému např. společným
cvičením krizových štábů zapojených obcí, vyhodnocení a korekce,
odstranění nedostatků)
Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář
k výsledkům)

20

40

10

Zdroje financování
IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 15 % financováno
obcemi).
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet obcí využívajících Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Personální zajištění představuje zajištění min. manažera projektu, ekonoma projektu,
hlavního řešitele, a 1 až 2 spoluřešitelů. Eventuálně lze zvážit vytvoření pracovního
místa (předpoklad zkráceného úvazku) pro odborníka či odborníky (spoluřešitelé
projektu), jež by se v území zabývaly danou oblastí.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Jednotný koncept bezpečnosti a krizového řízení (JKBKŘ) v obcích přináší pro
zúčastněné strany řadu pozitiv. Zásluhou JKBKŘ bude umožněno efektivnější řešení
bezpečnostních problémů, možnost společného využívání expertů při poskytování
meziobecní pomoci či platforma pro spolupráci zainteresovaných funkcionářů obcí a
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přizvaných odborníků. Nutno vnímat i možnost sdružení prostředků na zavedení,
provoz a aktualizaci systému krizového řízení pro celý SO ORP, resp. přeshraniční
spolupráci. Přínos pocítí i samotní obyvatelé obcí SO ORP, a to zvýšením úrovně
bezpečnosti v jednotlivých obcích a území jako celku. Opomenout nemůžeme ani
inovativní potenciál rozvoje meziobecní spolupráce, jež v oblasti bezpečnosti a
krizového řízení nebyla doposud v území využívána.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že v území schází sjednocující přístup
k bezpečnosti v obcích. U stávajících řešení je nezbytné, ba dokonce nutné,
přistoupit k jejich aktualizaci tak, aby reagovaly na aktuální situaci. Současný stav je
v tomto ohledu překonaný a vyžadující změnu.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 - Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje
Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, je v souladu se Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020,
v neposlední řadě podporuje vyvolaný cíl Vytvoření Společného vzdělávacího
programu k bezpečnosti v obcích strategie MOS v území ORP Kravaře.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita úzce souvisí, vhodně doplňuje a rozšiřuje Projekt 2 Vzdělávejme
se v oblasti krizového řízení Akčního plánu na období 2016-2017 v území SO ORP
Kravaře.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Leden 2017 – prosinec 2018.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Zveřejnění informací o realizaci projektu JKBKŘ se předpokládá v rámci webových
prezentací zúčastněných obcí, příp. také DSO. Veřejnost tak obdrží informace
o průběhu této aktivity. Výstupy v podobě finálních verzí dokumentů pak budou
dostupné tamtéž. Základní informace budou rovněž poskytnuty v rámci obecních
tištěných periodik a výstupy projektu budou k nahlédnutí na obecních úřadech
v území. V rámci publicity bude, dle zájmu aktérů, realizovat odborný
seminář/konferenci k implementaci modelu jednotného konceptu bezpečnosti
a krizového řízení v mikroregionu.
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Projekt 2 – Vzděláváním k vyšší úrovni bezpečnosti
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Z analýzy provedené v oblasti bezpečnosti a krizového řízení v území mikroregionu
Kravaře vyplývá, že pouze nepatrná část obcí se zaměřuje na vzdělávání v oblasti
bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních
bezpečnostních struktur. Obce samotné vesměs osvětové akce zaměřené na
bezpečnost neorganizují, nebo tak činní v omezeném rozsahu, a ve velmi
nepravidelných intervalech. Cestou meziobecní spolupráce lze usilovat o přípravu
a realizaci společného vzdělávacího programu zaměřeného na záležitosti místní
bezpečnosti, který bude navazovat na vytvoření a zavedení jednotného konceptu
bezpečnosti a krizového řízení. Zaměření programu lze směrovat na zvýšení zájmu
veřejnosti o záležitosti místní bezpečnosti a její aktivní zapojení do realizace opatření
ke zvýšení úrovně místní bezpečnosti a k činnosti prvků místního bezpečnostního
systému.
Jaké jsou příčiny problému?
U obcí převládá v současnosti v oblasti vzdělávání k bezpečnosti v mnohých
případech názor, že stávající přístup je vyhovující a jeho změna není něco, čím by
bylo nutné se aktuálně zabývat. Zřejmě ještě stále, zejména u starších generací,
přetrvávají i nedobré zkušenosti z minulosti, kdy zejména školení civilní obrany
nebyla příliš v oblibě. Často se přistupuje k osvětě až na základě vzniklých škod –
tedy následků, nikoliv jako k aktivitě na jejich předcházení nebo zmírnění. Otálení je
rovněž způsobeno obavami z nutnosti vynakládání určitého množství finančních
prostředků na osvětu a vzdělávání, a je to stěží vyčíslitelnou mírou užitku pro obec
a občany. Pouze nepatrná část obcí se zaměřuje na vzdělávání v oblasti
bezpečnosti, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro osoby zařazené do místních
bezpečnostních struktur. V současnosti zajišťují vzdělávací aktivity především
základní a mateřské školy v rámci své výchovně vzdělávací činnosti. Na výchovně
vzdělávací činnost široké veřejnosti obecně, ale i značně ohrožených skupin, jako
jsou senioři, již není kladen potřebný důraz. Obce samotné vesměs osvětové akce na
bezpečnost neorganizují, nebo tak činní v omezeném rozsahu a ve velmi
nepravidelných intervalech.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Primární záměr této aktivity je, aby všichni obyvatelé území (od dětí po seniory),
v dlouhodobějším časovém horizontu, byli vzdělaní v oblasti bezpečnosti a krizového
řízení. Pod touto formulací si lze zjednodušeně představit, že budou mít znalosti, jak
se zachovat v krizových situacích (a to nejen život ohrožujících) a tyto znalosti budou
umět prakticky použít. Zároveň se v území budou vyskytovat erudovaní odborníci, jež
se stanou plně kompetentními pro předcházení a řešení následků krizových situací
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již v samotném prvopočátku jejich vzniku (s následnou spoluprací se složkami IZS),
a to zásluhou odpovídajícího a pravidelného vzdělávání.
Cílová skupina
Cílovou skupinu představují jak obyvatelé obcí zapojených do projektu, v jehož rámci
budou pořádány osvětové aktivity, tak i odborníci obcí zabývajících se řešením
krizových situací, jimž budou zajištěna pravidelná školení z oblasti krizového řízení.
Zapojené obce
Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální
počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 %
obcí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
K nejpalčivějším problémům při realizaci projektu patří především nedostatek
finančních prostředků. Obce v území jsou ochotny poskytnout vhodné prostory, je
však nezbytné zajistit dostatek školitelů pro školení odborníků a přednášejících pro
osvětovou činnost u široké veřejnosti.
Místo realizace rozvojové aktivity
Aktivity pro veřejnost na obvyklém vhodném místě v zainteresovaných obcích;
školení pro odborníky lze realizovat v rámci SO na jednom místě souhrnně,
nevylučuje se však možnost více menších školení (pro několik obcí), které sice
zajišťují individuální přístup, avšak jsou finančně náročnější.
Území dopadu rozvojové aktivity
Aktivita bude realizována na území jednotlivých obcí správního obvodu, potažmo
mikroregionu.
Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její
celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu.
Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období leden 2017 – prosinec
2018.
%
Aktivita
odhadované
doby řešení
Analytické práce
15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)
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Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení,
ověření funkčnosti např. cvičením krizového štábu obce,
vyhodnocení a korekce)

20
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Implementace
modelového
řešení
celoplošně
(proškolení
zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému např. společným
cvičením krizových štábů zapojených obcí, vyhodnocení a korekce,
odstranění nedostatků)

30

Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář
k výsledkům)

5

Zdroje financování
IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 15 % financováno
obcemi).
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost realizovaných v rámci
Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích.
Počet účastníků na vzdělávacích akcích zaměřených na bezpečnost realizovaných v
rámci Společného vzdělávacího programu k bezpečnosti v obcích.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Personální zajištění představuje zajištění min. manažera projektu, ekonoma projektu,
hlavního řešitele, a 1 až 2 spoluřešitelů, spolupráce s veřejnou VŠ (VŠB TO Ostrava,
FBI). Variantně je rovněž možné vytvoření pracovního místa (předpoklad zkráceného
úvazku) pro odborníka, jenž by se v území zabýval danou oblastí.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativnost řešení spočívá v konzistentním přístupu ke všem obyvatelům v území –
problematika vzdělávání v krizovém řízení je navrhována jako komplexní řešení jak
pro laika, tak pro odborníka, a to s ohledem na jejich specifické potřeby, čemuž se
přizpůsobí rozsah i obsah vzdělávacích aktivit.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Jak bylo uvedeno výše, vzdělávání v oblasti bezpečnosti, především u menších obcí,
stálo v minulých letech na okraji zájmu. V současné době ovšem tento fakt začíná
mít negativní dopad na obyvatele, což si uvědomují rovněž představitelé obcí.
Rozpočtové možnosti obcí jsou ovšem velmi omezené, proto bez realizace tohoto
projektu nebude možné stav zlepšit, ba reálně hrozí pokračování v nevyhovujícím
trendu, což obyvatelstvem, s velkou pravděpodobností, bude interpretováno jako
nevyslyšení jejich požadavků na další zlepšení a rozvoj situace v území.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 - Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje
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Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020, je v souladu se Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020,
v neposlední řadě plní cíl Vytvoření Společného vzdělávacího programu
k bezpečnosti v obcích dle strategie MOS v území ORP Kravaře.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita úzce souvisí, vhodně doplňuje a rozšiřuje Projekt 1 Jednotný
koncept bezpečnosti a krizového řízení Akčního plánu na období 2016-2017 v území
SO ORP Kravaře.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Leden 2017 – prosinec 2018
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
V rámci osvětové činnosti projektu budou veřejnosti poskytnuty informační letáčky či
brožury s informacemi. Záznamy z realizovaných aktivit budou publikovány
v tištěných obecních médiích, stejně jako v rámci webových prezentací obcí, příp.
bude pořízen videozáznam ve formě reportáže, který bude uveřejněn v regionální
internetové televizi.
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Projekt 3 – Regionální kamerový systém Hlučínska - západ
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Projekt společného kamerového systému je v území regionu dlouhodobě
diskutovaný, avšak koncepce jeho řešení není zajištěna komplexně. Mezi možnostmi
monitoringu obcí jsou značné disproporce. Dle vyjádření zástupců obcí neodpovídají
současným potřebám území na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Tento
fakt lze doložit výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci prací
na strategii meziobecní spolupráce v SO ORP Kravaře.
Jaké jsou příčiny problému?
Současná potřeba řešení problému se zajištěním veřejného pořádku, předcházení
vzniku a potírání následků trestné činnosti vyplývá ze zvyšujícího se počtu takových
událostí, za nimiž lze spatřovat i např. volnou prostupnost státní hranice. V minulosti
v některých obcích již pořídili kamery pro monitorování vybraných částí území, avšak
dnes mnohdy nedostačují nejen plošně, ale také technicky a vždy se jednalo pouze
o investiční akci jedné obce. Z čehož plyne ona absence komplexního řešení.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Navýšení počtu kamer v území a jejich umístění i do obcí, kde v současnosti schází,
které projekt předpokládá, má za cíl snížit výskyt sociálně patologických jevů a zvýšit
bezpečnost provozu na komunikacích, možnost průběžně monitorovat rizikové
oblasti a následně snáze potírat vzniklou trestnou činnost, a to ve spolupráci s Policií
ČR.
Cílová skupina
Cílovou skupinu představují všechny osoby, jež mohou v kladném smyslu profitovat
z lepšího zabezpečení veřejného pořádku v obcích, z něhož lze odvodit zvýšení
pocitu bezpečí u těchto jedinců i skupin, díky čemuž bude moci být jejich subjektivní
vnímání území pozitivnější, či dokonce jako vhodnějšího místa pro život. Jedná se
jak o občany obcí, tak návštěvníky či osoby dojíždějící zde do zaměstnání.
Zapojené obce
Pro úspěšné naplnění cíle, jež si projekt stanovuje, je vhodné zapojit maximální
počet obcí v území správního obvodu či mikroregionu. Předpokládá se zapojení 80 %
obcí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Realizaci rozvojové aktivity ohrožuje primárně neposkytnutí finančních prostředků,
jež má primární dopad na její realizaci a především pak zajištění komplexního řešení
zvýšení bezpečnosti a zlepšení zajištění veřejného pořádku i v malých obcích, jelikož

25

právě ty ze svých rozpočtových zdrojů mohou výstavbu kamerového monitorovacího
systému financovat jen velmi obtížně. Mezi další potenciální rizika lze zařadit to, že je
nezbytné nalézt vhodné technické řešení pro zajištění potřeb všech obcí a také
zajistit zázemí pro obsluhu systému, a to ve spolupráci s Policií ČR. Za předpokladu,
že by se tak nestalo, nebude možné záměr uskutečnit.
Místo realizace rozvojové aktivity
Místem realizace, resp. instalace kamer, budou všechny obce zapojené do projektu
jako takového. Technické zázemí a obsluhu monitoringu a vyhodnocování
kamerových záznamů je možné ve spolupráci s Policií ČR umístit na základě dohody
o provozování kamerového systému do stávajících prostor policejní služebny v SO
ORP Kravaře.
Území dopadu rozvojové aktivity
Pozitivní dopad realizace projektu se předpokládá nejen u obyvatel obcí do něj
v území zapojených, je zde potenciál další spolupráce i s obcemi a regiony v okolí
jako varovného systému v případě závažných situací.
Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její
celkové realizace, a to s ohledem na průřezový charakter dílčích aktivit projektu.
Časový rámec realizace projektu je předpokládán na období let 2016 –2018.
%
Aktivita
odhadované
doby řešení
Analytické práce (15 % odhadované doby řešení)
15
Návrh pilotního řešení (modelové řešení)

25

Implementace modelového řešení ve zvolené lokalitě (proškolení,
ověření funkčnosti, vyhodnocení a korekce)

20

Implementace
modelového
řešení
celoplošně
(proškolení
zúčastněných obcí, ověření funkčnosti systému, vyhodnocení a
korekce, odstranění nedostatků)

40

Publikace výsledků, hodnotící zprávy (eventuálně odborný seminář
k výsledkům)

10

Zdroje financování
Projekt nabízí dva možné zdroje financování:
a) IROP - Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony;
Cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (min. 20 %
financováno obcemi).
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b) Finanční podpora ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu Moravskoslezského
kraje na vybudování kamerového systému v území na základě podpory
opatření zvyšujících bezpečnost v obcích. Vychází ze struktury dotačních titulů
minulých let, pro nadcházející období však ještě nebyla pevně stanovena
struktura. Předpokládaná výše dotace při tomto způsobu řešení je do 70 %
investičních nákladů, min. 30% spoluúčast ze strany DSO.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet nově instalovaných kamer v obcích; Počet zapojených obcí; Počet
uskutečněných/objasněných událostí.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Předpokládá se, že do realizace projektu bude zapojeno 5-10 osob, a to jak
odborníků z oblasti realizace kamerových systémů, tak dalších subjektů – Policie ČR,
JSDH, zaměstnanců obcí koordinujících tuto činnost, příp. dobrovolníků z řad občanů
(cca 10 osob) v době přípravy a samotné realizace. V rámci provozu systému je dále
nezbytné zajistit obsluhu systému (s možností vzniku nového pracovního místa) a
jeho údržbu.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Projekt vhodným způsobem reaguje na vznesené požadavky a reálné potřeby území.
Přispěje k realizaci dlouhodobého záměru DSO, potenciálně zvyšuje bezpečnost
v regionu. Inovativnost představuje komplexní řešení problému v rámci projektu
kamerových systémů pro více obcí na bázi meziobecní spolupráce, jež je přínosem
pro celý region.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Obec ve smyslu zákona 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení ve znění
pozdějších předpisů má za úkol vytvářet a chránit podmínky a zdravý způsob života
svých občanů zabezpečovat na svém území veřejný pořádek. Realizace projektu
k naplnění této premisy významně napomůže, čímž rovněž dojde k efektivnějšímu
výkonu v samosprávné působnosti i přeneseném výkonu státní správy v území.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se záměry IROP 2014-2020 - Cíl 1.3 – Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, dále se Strategií rozvoje
Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a Koncepcí prevence kriminality
Moravskoslezského kraje na období 2012 - 2016, je v souladu se Strategií komunitně
vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 2014-2020.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt vhodným způsobem doplňuje již realizované záměry některých obcí v území,
jež instalovaly kamerové systémy v minulosti, umožní jejich modernizaci a širší
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možnosti využití, např. v souvislosti s projektem Jednotného konceptu bezpečnosti a
krizového řízení.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Období 2017-2020
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Informace o projektu kamerového systému Hlučínska budou, jak ve fázi přípravy, tak
realizace průběžně zveřejňovány v tištěných obecních mediích a na webových
stránkách obcí, resp. DSO, příp. formou reportáže v internetové televizi. Dále budou
ve spolupráci složek místní samosprávy a státní správy data získaná prostřednictvím
stanovených indikátorů sloužit jejich dalším potřebám v rámci aktivit v oblasti zvýšení
bezpečnosti a prevence kriminality, a to nejen v rámci území.
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Projekt 4 – Odlehčovací služba v Domově pro seniory sv. Hedviky
v Kravařích
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ ve spolupráci s Městem Kravaře
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Projekt řeší neexistenci odlehčovací služby v území Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska – západ. Reaguje na zvyšující se poptávku po této službě ze strany svých
občanů. Důvodem zvyšující se poptávky je jednak stárnutí obyvatelstva, především
pak zvyšující se počet rodinných příslušníků, jež pečují o nejen seniory (rodiče,
prarodiče) v domácím prostředí. V minulosti provozovaná odlehčovací služba
(v rámci téhož zařízení) byla z důvodu nízké obsazenosti zrušena. S ohledem na
současný vývoj ve společnosti, lze však předpokládat zvýšený zájem o odlehčovací
službu. Toto řešení počítá s financováním z vlastních zdrojů DSO, resp. z rozpočtů
zapojených obcí, nepředpokládá tedy zisk prostředků na provoz služby z externích
zdrojů. Jedná se o pilotní provoz v návaznosti na dlouhodobou udržitelnost
a provozuschopnost služby vlastními silami.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinu stávajícího problému lze spatřovat ve zrušení odlehčovací služby v minulosti.
Důvodem k tomuto kroku byl stav, kdy po cca 80 % času provozu nebyla služba
obsazena – udržovací náklady na službu překročily výnosy z ní plynoucí.
Financování odlehčovací služby šlo na úkor dalších aktivit DPS. Svůj význam mohlo
jistě sehrát i nízké povědomí veřejnosti o existenci a možnostech využití odlehčovací
služby. Zvyšující se počet seniorů vyžadujících péči, společně s úpravou kapacity
odlehčovací služby a zajištěním vhodné publicity, se snaží na dřívější problém
odpovídajícím způsobem reagovat.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je eliminovat negativní dopady provozu odlehčovací služby v době, kdy není
využívána klienty, a to prostřednictvím příspěvku z rozpočtu zapojených obcí v rámci
společného fondu zřízeného za tímto účelem. Výsledný pozitivní efekt provozu nové
sociální služby pocítí občané území pečující o seniory v domácím prostředí, kteří
v případě potřeby, budou moci nově službu využít, a to takovou, která se nachází
v blízkosti jejich domovů. V rámci ročního pilotního provozu se předpokládá zřízení
jednoho místa odlehčovací služby a zapojení obcí do fondu příspěvků na její provoz
(resp. financování v době neobsazenosti), v závěru pak vyhodnocení a stanovení
postupu pro nadcházející období.
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Cílová skupina
Osoby vyžadující péči (senioři, osoby po úrazu, osoby s handicapem vrozeným či
získaným) a osoby o ně pečující v domácím prostředí; obce spolufinancující provoz
odlehčovací služby.
Zapojené obce
Projekt v současné fázi počítá se zapojením obcí dvojího charakteru – buďto jen
v rámci SO ORP Kravaře, nebo v rámci SOMH-z, a to na základě dohody vyplývající
s nadcházejících jednání. Předpokládá se zapojení všech obcí v území, a to také
z důvodu, že celkový počet aktérů bude mít dopad na výši stanoveného příspěvku
(nejen pro pilotní provoz systému – viz způsob financování).
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Odlehčovací službu v rámci DPS může potenciálně ohrozit několik faktorů –
neochota v současné době zřídit lůžko odlehčovací službu v rámci DPS ze strany
vedení DPS, je spíše ryze potenciální. Dále se jedná o nenalezení dostatečného
počtu obcí, jež by byly ochotny ze svých rozpočtů spolufinancovat udržování
odlehčovací služby. V neposlední řadě je rizikem nedostatečná obsazenost
odlehčovací služby v rámci pilotního projektu, jež by s velkou pravděpodobností
vedla k jejímu opětovnému zrušení.
Místo realizace rozvojové aktivity
Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích.
Území dopadu rozvojové aktivity
Obce, resp. občané obcí, Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
s potenciálním přesahem do sousedních měst a obcí.

– západ

Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její
celkové realizace. Časový rámec realizace pilotního projektu je předpokládán na rok
2017.
%
Aktivita
odhadované
doby řešení
Jednání o zapojení obcí do systému spolufinancování odlehčovací
20
služby (nastavení systému spolufinancování)
Nastavení pilotního modelu spolufinancování odlehčovací služby
(výše příspěvku na občana; stanovení podmínek využívání služby
40
pro občany přispívajících obcí a obcí mimo uvedený systém)
Materiálové a personální zajištění provozu odlehčovací služby

30

5

Průběžný monitoring využití odlehčovací služby ze strany obyvatel
spolufinancujících obcí a osob mimo systém

15

Vyhodnocení pilotního modelu spolufinancování 1x ročně, jeho
úprava, příp. rozšíření kapacit odlehčovací služby vzhledem
k potřebám

20

Zdroje financování
Financování pilotního provozu odlehčovací služby bude v rámci ročního pilotního
projektu probíhat bázi příspěvku (na občana) zapojených obcí do systému
spolufinancování odlehčovací služby. Jedná se o spolufinancování nákladů na
neobsazené lůžko.
Níže uvedené údaje mají informační charakter a vycházejí z nadcházejících
předpokladů: denní náklady na neobsazené lůžko: 350 Kč; roční náklady na
odlehčovací službu (obsazenost min: 30 % času, 1 lůžko): 89 425 Kč (celkové roční
náklady na neobsazené lůžko: 127 750 Kč); příspěvek na občana obce (varianta
ORP Kravaře): 4,20 Kč; příspěvek na občana obce (varianta SOMH-z): 3,30 Kč.
Tab. 4: Variantní řešení příspěvků obcí na provoz odlehčovací služby v DPS v Kravařích

SOMH-z
Počet
obyvate
Celkový příspěvek
Obec
l k 1. 1.
obce
2015
dle ČSÚ
Bolatice
4 464
14 731
Hněvošice
1 020
3 366
Chlebičov
1 103
3 640
Chuchelná
1 285
4 241
Kobeřice
3 304
10 903
Kravaře
6 733
22 219
Oldřišov
1 358
4 481
Rohov
592
1 954
Služovice
836
2 759
Strahovice
891
2 940
Sudice
650
2 145
Štěpánkovice 3 200
10 560
Třebom
234
772
Velké Hoštice 1 815
5 990
Celkem SOH
90 701

Obec

Bolatice
Chuchelná
Kobeřice
Kravaře
Rohov
Strahovice
Sudice
Štěpánkovice
Třebom
Celkem ORP

Zdroj: ČSÚ: 2015., vlastní zpracování.
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ORP Kravaře
Počet
obyvatel
Celkový příspěvek
k 1. 1.
obce
2015 dle
ČSÚ
4 464
18 749
1 285
5 397
3 304
13 877
6 733
28 279
592
2 486
891
3 742
650
2 730
3 200
13 440
234
983
89 683

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet zapojených obcí; Míra obsazenosti odlehčovací služby v rámci ročního
pilotního provozu.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
V rámci provozu odlehčovací služby v uvedeném rozsahu se nepředpokládá nutnost
navýšení personálu DPS. Zajištění systému spolufinancování lze poté zajistit formou
současného personálu a zaběhlých fungujících principů na úrovní DSO.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Uvedené řešení provozu odlehčovací služby aktivním a inovativním způsobem
přistupuje k řešení problému vzniku a provozu této nové sociální služby v území.
Inovativní prvek představuje nastíněný systém spolufinancování odlehčovací služby
v období, kdy ji nebudou využívat klienti. Tento systém staví na principech
meziobecní spolupráce.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Současná neexistence odlehčovací služby v území a nízká kapacita v rámci celého
okresu Opava, představuje zvyšující se problém pro osoby pečující o své
(především) rodinné příslušníky vyžadující každodenní pomoc a péči ve svém
domácím prostředí. Odlehčovací služba řeší situace, kdy pečující osoby nemohou
osobě vyžadující tuto péči krátkodobě poskytnout, a to z různých důvodů. Blízkost
zařízení, do kterého seniora v takovém případě umisťujeme, má pozitivní dopad na
jeho psychiku, i když i přes to se bude vždy jednat o stresovou záležitost, je
prokázáno, na krátkodobé umístění do zařízení blíže svému bydlišti reagují senioři
lépe.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu se strategickými cíli v oblasti sociálních služeb na národní
i regionální úrovni. Projekt plní požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 505/2006
Sb. k uvedenému zákonu, čímž je zajištěno naplňování standardů kvality sociálních
služeb. Záměr koresponduje se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta
2009-2020 (naplňuje globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví,
cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě, resp. specifický cíl Optimalizovat
síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel). Projektová
aktivita je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Hlučínsko na období 2014 - 2020, v neposlední řadě plní cíl Zvýšit kapacitu
domova pro seniory s ohledem na poskytování odlehčovací služby dle strategie MOS
v území SO ORP Kravaře.
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Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projektová aktivita rozšiřuje nabídku sociálních služeb v mikroregionu, kterou by
měla v nadcházejících letech doplnit také sociálně-terapeutická dílna.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Červenec 2017 – červen 2018 (pilotní provoz), následné vyhodnocení a stanovení
dalšího postupu.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
O zahájení provozu odlehčovací služby (včetně informací o tom, k čemu složí a kdy
je možné ji využít) bude před zahájením, i v průběhu pilotního projektu veřejnost
informována prostřednictvím webových prezentací obcí, obecních zpravodajů, aktivit
komunitního plánování a rozvoje obce (např. Dny zdraví, Dny sociálních služeb
apod.). Souhrnné informace o pilotním provozu odlehčovací služby budou zároveň
obsaženy ve výroční zprávě Domova pro seniory v Kravařích, jež je mimo jiné
dostupná na webových stránkách instituce.
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Projekt 5 – Webový portál Svazku obcí mikroregionu Hlučínskazápad
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Projekt řeší současnou neexistenci webového portálu DSO, a tím i sníženou
možnost informovanosti občanů o jeho činnosti. Představuje potenciál o další
rozšíření aktivit a služeb nejen pro členské obce, ale také občany samotné,
a to s ohledem na nadcházející projektovou činnost.
Jaké jsou příčiny problému?
Doposud byly v rámci DSO vyvíjeny jiné aktivity a potřeba prezentace činností
DSO vyplynula až v nedávné době. Současný způsob prezentace DSO skrze
webový portál SOH se nyní ukazuje jako nedostatečné a je potřeba jej
adekvátně řešit, příp. zvážit jinou formu řešení
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Mezi hlavní cíle patří – lepší možnost prezentace činností ze života DSO,
rozšíření nabídky služeb, větší prostor pro prezentaci členských obcí DSO,
snazší dostupnost informací pro občany DSO a širokou veřejnost.
Cílová skupina
Především obce a občané mikroregionu s přesahem i mimo něj.
Zapojené obce
Členské obce Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Mezi rizika lze zařadit vysoké finanční náklady na pořízení webové prezentace,
problém s naplněním portálu relevantním obsahem v počáteční fázi, nízká
návštěvnost a s tím spojené malé povědomí o portálu u široké veřejnosti či neochota
financovat další provoz portálu v nadcházejících letech.
Místo realizace rozvojové aktivity
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ (Kravaře).
Území dopadu rozvojové aktivity
Obce, resp. občané obcí, Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ
s potenciálním přesahem do sousedních měst a obcí.
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Harmonogram rozvojové aktivity
Představuje orientační dobu trvání jednotlivých etap rozvojové aktivity z období její
celkové realizace.
%
Aktivita
odhadované
doby řešení
Setkávání se zástupci obcí o možnostech portálu a jeho využití pro
5
obce a DSO jako celek
Výběr způsobu realizace portálu, oslovení realizátora aj.
15
Provoz portálu, tvorba obsahu, údržba, aj.

80

Zdroje financování
Financování vzniku a provozu webového portálu DSO se předpokládá
z vlastních zdrojů.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet zapojených obcí; Počet návštěvníků portálu za určité období (měsíc);
počet vydaných příspěvků za 3 měsíce
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Provoz webového portálu bude zajištěn pracovníky DSO ve spolupráci
s poskytovatelem zvoleného řešení webového portálu a zástupci obcí, kteří
budou spolupracovat na tvorbě obsahu a propagaci portálu jako takového,
resp. odpovědným pracovníkům budou zasílat podklady k dalšímu zpracování.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativnost pro území DSO spočívá ve využití potenciálu webové prezentace
k propagaci a rozšíření činností DSO, který je doposud nevyužit z důvodu
faktické neexistence vlastních webových stránek s aktuálními informacemi pro
veřejnost.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Potřeba realizace webových stránek vyplývá z aktuální situace, rozšiřování
činností DSO a zapojování se do mnohých projektů. Webový portál bude plnit
roli media publicity těchto projektů a zajistí snadnou dostupnost informací ze
života DSO široké veřejnosti.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projektová aktivita je v souladu se důvody vedoucími k založení DSO, a sice
přispívá k propagaci a rozvoji cestovního ruchu a kulturního života v území,
dále koresponduje se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Hlučínsko na období 2014-2020.
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Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Realizace projektu webového portálu aktivně podpoří propagaci nadcházející
činnosti v DSO jako takovém, ale i v jednotlivých obcích co do připravovaných
akcí i projektových záměrů ve fázích přípravy či realizace.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Prosinec 2016 (zahájení provozu)
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Informace o vzniku samostatného portálu DSO či podsekce bude dostupná na
webových stránkách zapojených obcí a rovněž také SOH.
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6. Kontakty
Na aktualizaci dokumentu pro rok 2016 se podíleli:
Mgr. David Adamec (manažer Centra společných služeb mikroregionu Hlučínska –
západ)
e- mail: david.adamec@seznam.cz
Bc. et Bc. Hana Paverová (specialistka pro rozvoj území Centra společných služeb
mikroregionu Hlučínska – západ)
e- mail: hannapaverova@seznam.cz

Dokument v roce 2015 zpracovali:
Bc.
Hana
Paverová
(koordinátor
e- mail: hannapaverova@seznam.cz
Mgr.
David
Adamec
(pracovník
e- mail: david.adamec@seznam.cz

pro

meziobecní
analýzy

spolupráce),

a

strategie),

Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (poradce pro oblast Bezpečnost a krizové řízení,
tvůrce
tématu
v rámci
strategie
meziobecní
spolupráce)
e-mail: vilem.adamec@seznam.cz
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