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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

3

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Vrchlabí v oblasti školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství a
bezpečnosti

Gestor tvorby strategie

Svazek obcí Horní Labe

Schvalovatel strategie

Výkonná rada Svazku obcí Horní Labe

Forma a datum
schválení/projednání

Schválena na jednání starostů dne 27. 4.
2015

Doba realizace strategie

2015 - 2024

Odpovědnost za implementaci

Svazek obcí Horní Labe

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit strategický plán v krátkodobém
časovém horizontu. Akční plán ze strategického plánu vychází a určuje, jakými
konkrétními

kroky

či

projekty

budou

naplňovány

příslušné

cíle

uvedené

ve strategickém plánu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok.
U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování
akčního plánu musí být v souladu se strategickým plánem, ale také s připravovaným
rozpočtem na následující rok. Projekty zařazené do akčního plánu musí být kryty
rozpočtem nebo jiným (externím) zdrojem financování. Pokud nebude k projektům
vybraným do akčního plánu jednoznačně přiřazen zdroj financování, budou
z akčního plánu vyřazeny.
Proces přípravy akčního plánu je třeba vnímat jako proces dlouhodobý
a opakovaný, prostupující celým kalendářním rokem. Příprava akčního plánu
probíhá souběžně s přípravou rozpočtu (dobrovolného svazku obcí nebo rozpočtů
jednotlivých měst a obcí). Nejprve dochází ke sběru podnětů na realizaci projektů od
jednotlivých měst a obcí. Následně dochází k výběru těch aktivit, které je z věcného,
časového a finančního hlediska možné realizovat v příštím roce. Nakonec dochází
k přijetí rozhodnutí o přehledu konkrétních aktivit zařazených do akčního plánu pro
následující rok.
V prvním pololetí roku, který následuje pro realizaci akčního plánu, by mělo dojít
k jeho vyhodnocení.

Způsob zpracování Akčního plánu v SO ORP Vrchlabí
Do projektu se zapojily všechny obce v rámci SO ORP. V dubnu roku 2015 byla
schválena celá strategie SD. První aktivity, které bylo možné zařadit do Zásobníku
projektů vznikaly již v 1. polovině roku 2015 při jednáních pracovních skupin
a starostů ORP Vrchlabí, a to ve všech oblastech. V území proběhlo několik jednání
ke každému tématu.
Od poloviny roku 2015 se začalo s konkretizací aktivit do Zásobníku projektů
a zpracováním dle cílů Strategie SD. Na jednání proběhlo zrekapitulování přehledu
cílů obsažených v SD ve finální verzi. Průběžně proběhlo celkem 6 setkání
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k Zásobníku projektů a Akčnímu plánu. Každý výstup byl se starosty průběžně
konzultován a zasílán e-mailem k připomínkám. Vždy se oba dokumenty zpracovaly
dle požadavků jednotlivých zástupců obcí a zaslaly k dalšímu připomínkování.
Poslední schůzka k akčnímu plánu proběhla 18. 8. 2015, kde se zformulovaly
poslední popisy aktivit. Zástupci jednotlivých obcí souhlasili s výstupy závěrů.
Aktuální směry pro spolupráci byly stanoveny ve všech oblastech včetně
administrativní podpory obcí.
Oficiální setkání starostů dne 18. 8. 2015 odsouhlasilo finální dokument Akčního
plánu v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci

území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, s registračním

číslem projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.
Průběžně probíhaly každý měsíc schůzky realizačního týmu s motivujícími starosty,
kdy se řešily jednotlivé aktivity a diskutovaly se výstupy z jednání a další postup.
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3. Zásobník projektů
ŠKOLSTVÍ
Cíle dle SD
1

2

3

4

5

6

1.1. Prohloubení koordinace
a partnerství mezi školami a
dalšími subjekty v oblasti
školství

1.1. Prohloubení koordinace
a partnerství mezi školami a
dalšími subjekty v oblasti
školství
1.1. Prohloubení koordinace
a partnerství mezi školami a
dalšími subjekty v oblasti
školství

1.1. Prohloubení koordinace
a partnerství mezi školami a
dalšími subjekty v oblasti
školství

1.2. Rozšíření nabídky ve
školství díky větší
specializaci škol a tříd

Oblast

Název projektu

Období
realizace

Nositel budoucího
projektu

Školství

Zavedení tradice
pravidelně
pořádaných
meziškolních
sportovních,
kulturních a
vědomostních
akcí

1/2016 –
12/2020

DSO HL

Školství

Navázání
partnerské
spolupráce se
zahraniční školou

1/2016 –
12/2020

Město Vrchlabí,
Lánov, Špindlerův
Mlýn nebo jiná obec

Školství

Ustavení
regionální
koordinační
skupiny zástupců
škol

1/2016 –
12/2020

DSO HL

Školství

Ustavení
regionální
koordinační
skupiny trhu
práce (za účasti
škol, úřadu práce,
firem…)

1/2016 –
12/2020

DSO HL

Školství

Provedení
analýzy/průzkumu
potřebnosti
jednotlivých
případných
specializací škol a
tříd, vč. průzkumu
mezi obyvateli
(zejm. rodiči dětí)

1/2016 –
12/2017

DSO HL

6

7

8

9

10

7

1.2. Rozšíření nabídky ve
školství díky větší
specializaci škol a tříd

1.2. Rozšíření nabídky ve
školství díky větší
specializaci škol a tříd

2.1. Zvýšení kvality a
rozsahu nabídky
doplňkových a navazujících
služeb ve vzdělávání

2.1. Zvýšení kvality a
rozsahu nabídky
doplňkových a navazujících
služeb ve vzdělávání

2.2. Rozšíření a koordinace
dalšího vzdělávání
pedagogů

Školství

Úprava ŠVP
některých škol
směrem k jejich
dílčí specializaci a
zaměření

1/2016 –
12/2017

DSO HL/jednotlivé
obce

Školství

Založení
specializované
třídy na některé
z místních škol
(dlouhodobě
zaměření na
sport, nově třída s
alternativními
prvky Horská)

1/2016 –
12/2017

Město Vrchlabí nebo
jiná obec

Školství

Koordinace a
rozšíření
poradenských a
výchovněvzdělávacích
programů na
základních školách
v regionu

1/2016 –
12/2O20

DSO HL, příp. Město
Vrchlabí

Školství

Založení
systematické
spolupráce škol
s poradenskými
firmami a
konzultanty
v oblasti trhu
práce,
relevantními
odborníky (hlavně
IT)

1/2016 –
12/2O20

DSO HL

Školství

Koordinace škol
při realizaci
dalšího vzdělávání
a nákupu
vzdělávacích
služeb

1/2016 –
12/2O20

DSO HL
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2.2. Rozšíření a koordinace
dalšího vzdělávání
pedagogů

Školství

Celoregionální
projekt dalšího
vzdělávání
pedagogických
pracovníků

1/2016 –
12/2O20

DSO HL, příp. Město
Vrchlabí

Název projektu

Období
realizace

Nositel budoucího
projektu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Cíle dle SD

Oblast

1

1.1. Zpracování a přijetí
Strategie územně správního
obvodu ORP Vrchlabí a DSO
HL v oblasti sociálních
služeb 2014 - 2020

Sociální
služby

Strategie územně
správního obvodu
ORP Vrchlabí a
DSO HL v oblasti
sociálních služeb
2014 - 2020

1/2016
- 6/2016

Město Vrchlabí, DSO
HL

2

1.2. Zajištění spolupráce a
komunikace mezi
poskytovateli sociálních
služeb v území ORP Vrchlabí
a DSO HL, vytvoření
Koordinační skupiny
sociálních služeb

Sociální
služby

Vytvoření
Koordinační
skupiny sociálních
služeb

1/2016 –
12/2O20

MěÚ Vrchlabí. DSO
HL

3

1.3. Zajištění vzájemné
spolupráce s obcemi a mezi
obcemi, jejich participaci na
sociálních službách v rámci
ORP Vrchlabí a DSO HL

Sociální
služby

Zásady
komunikace mezi
poskytovateli
sociálních služeb a
představiteli měst
a obcí

1/2016 –
12/2017

MěÚ Vrchlabí, DSO
HL

4

1.4. Opatření k zajištění
informovanosti
a spolupráce v sociální
oblasti

Sociální
služby

Marketingový
plán sociálních
služeb

1/2016 –
12/2020

MěÚ Vrchlabí, DSO
HL

5

1.5. Zpracování metodiky
zajišťující provázání
financování sociálních
služeb v obcích ORP
Vrchlabí a DSO HL s
plánováním sociálních
služeb ve městě Vrchlabí

Sociální
služby

Metodika
sociálních služeb

1/2016 –
12/2017

Město Vrchlabí
MěÚ Vrchlabí –
odbor sociální a
zdravotní

8

6

1.6. Zajištění průběžného
zkvalitňování systému
dotací na sociální služby

Sociální
služby

Systém sledování
dotací na sociální
služby ORP
Vrchlabí a v DSO
HL

1/2016 –
12/2020

Město Vrchlabí, DSO
HL

7

2.1. Aktualizace systému
zajištění odlehčovacích
služeb (terénních,
ambulantních a
pobytových).

Sociální
služby

Pravidla
poskytování
odlehčovacích
služeb

1/2016 –
12/2O20

MěÚ Vrchlabí

8

2.2. Vytvořit a zajistit
systém terénních sociálních
služeb pro cílové skupiny
senioři, osoby se
zdravotním postižením

Sociální
služby

Monitorovací
systém terénních
sociálních služeb

1/2016 –
12/2020

MěÚ Vrchlabí, DSO
HL

9

2.3. Zpřístupnit sociální
služby všem občanům obcí
správního obvodu ORP
Vrchlabí a DSO HL
zajištěním bezbariérových
přístupů především do
veřejných prostor a zařízení.

Sociální
služby

Bezbariérové
Vrchlabsko

1/2016 –
12/2020

Město Vrchlabí

10

2.4. Zajistit propagaci
dobrovolnictví v oblasti
sociálních služeb v územně
správním obvodu ORP
Vrchlabí a DSO HL a jeho
další rozšíření.

Sociální
služby

Podporujeme
dobrovolnictví
v sociálních
službách na
Vrchlabsku

1/2016 –
12/2020

DSO HL, Město
Vrchlabí

11

2.5 Pořízení bezpečnostní
signalizace pro pomoc
seniorům v náhlé krizové
situaci a s tím spojené
osvětové aktivity

Sociální
služby

Bezpečnostní
signalizace

1/2016 –
12/2017

Město Vrchlabí a
DSO HL

12

2.6. Zřízení denního
stacionáře pro seniory

Sociální
služby

Denní stacionář

1/2016 –
12/2017

DSO HL ve
spolupráci se
zřizovateli sociálního
zařízení (Městský
úřad Vrchlabí,
Krajský úřad
Královéhradeckého
kraje)

9

13

2.7. Zajistit chráněné
bydlení pro osoby
s mentálním poškozením a
kombinovanými vadami

Sociální
služby

Chráněné bydlení

1/2016 –
12/2017

Město Vrchlabí a
DSO HL

14

2.8. Zajištění zaměstnání
osob zdravotně postižených
na volném trhu práce

Sociální
služby

Zaměstnáváním
osob se
zdravotním
znevýhodněním

1/2016 –
12/2020

DSO HL (Diakonie
ČCE – středisko
Světlo Vrchlabí)

15

2.9. Zajistit zakoupení
plošiny pro vozíčkáře

Sociální
služby

Plošina pro
vozíčkáře

1/2016 –
12/2017

DSO HL (Diakonie
ČCE – středisko
Světlo Vrchlabí)

16

2.10. Komplexní zajištění
sociálně aktivizačních služeb
pro rodinu a dítě

Sociální
služby

Řešíme sociálně
aktivizační služby

1/2016 –
12/2020

MěÚ Vrchlabí, DSO
HL (Diakonie ČCE –
středisko Světlo
Vrchlabí)

17

2.11. Vybudování a zajištění
činnosti nízkoprahového
zařízení v SO ORP Vrchlabí a
DSO HL

Sociální
služby

Nízkoprahové
zařízení

1/2016 –
12/2017

MěÚ Vrchlabí

18

3.1. Rozšíření stávajících
služeb z RIAPSu v Trutnově
na oblast SO ORP Vrchlabí a
DSO HL

Sociální
služby

RIAPS Trutnov

1/2016 –
12/2017

Město Vrchlabí

19

3.2. Projekt variantního
řešení ubytování pro osoby
bez přístřeší na Vrchlabsku

Sociální
služby

Ubytování osob
bez přístřeší

1/2016 –
12/2017

Město Vrchlabí

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle dle SD
1

10

1.1. Vyřešení problematiky
nakládání BRKO
v návaznosti na aktuální
změny legislativy

Oblast

Název projektu

Odpadové Domácí
hospodářs kompostování
tví

Období
realizace

Nositel budoucího
projektu

1/2016 –
12/2017

MěÚ Vrchlabí-odbor
životního prostředí,
DSO HL

2

1.2. Navrhnout a vyhodnotit
možnosti sběru a dalšího
nakládání s komunálními
bioodpady v rámci
meziobecní spolupráce na
úrovni svazku obcí (sběrné
dvory, kompostování,
ostatní způsoby sběru)

Odpadové Řešíme
hospodářs bioodpady
tví

1/2016 –
12/2017

MěÚ Vrchlabí-odbor
životního prostředí,
DSO HL

3

2.1. Vytvořit svazek obcí
(vyjednávací skupinu)
s cílem společné poptávky a
nákupu služeb v oblasti
sběru, svozu, přeprav a
konečného využití nebo
odstranění komunálních
odpadů a jejich složek

Odpadové Ustavení
hospodářs vyjednávací
tví
skupiny k řešení
společných potřeb
nakládání s
odpady

1/2016 –
12/2017

MěÚ Vrchlabí-odbor
životního prostředí,
DSO HL

4

2.2. Optimalizovat nastavení
typů služeb a jejich cen
(rozklíčování cen za služby
na jednotlivé položky)

Odpadové Optimalizace
hospodářs nákladů OH,
tví
služeb a cen

1/2016 –
12/2017

MěÚ Vrchlabí-odbor
životního prostředí,
DSO HL

5

3.1. Využít sběrných dvorů
také pro spádové obce a
zajistit spolufinancování
(podíl ostatních obcí)

Odpadové Sběrné dvory,
hospodářs jejich síť, provoz a
tví
financování

1/2016 –
12/2020

MěÚ Vrchlabí-odbor
životního prostředí,
DSO HL

Období
realizace

Nositel budoucího
projektu

BEZPEČNOST
Cíle dle SD

Oblast

Název projektu

1

1.1. Rozšíření činnosti
městské policie na území
celé ORP

Bezpečno
st

Obecní policie

1/2016 –
12/2020

DSO HL, Město
Vrchlabí

2

2.1. Společná ochrana před
bleskovými povodněmi

Bezpečno
st

Bleskové povodně

1/2016 –
12/2026

DSO HL

11

3

3.1. Optimalizace činnosti
JPO a SDH

Bezpečno
st

Optimalizace
činnosti JPO a
SDH

1/2016 –
12/2026

DSO HL

Bezpečno
st

Optimalizace
činnosti IZS

1/2016 –
12/2017

DSO HL, Město
Vrchlabí

- optimalizace činnosti JPO a
SDH a optimalizace
pořizování technických
prostředků
- příprava projektů a podání
žádostí o dotaci – společná
ochrana před povodněmi a
odstraňování jejich
následků
- realizace projektů
- podání podnětu k právní
úpravě činnosti JPO a SDH
(způsob povolávání JPO
nižších tříd, zvýšení prestiže
členů JPO nižších tříd
zvýšení úhrad za využití
členů JPO při zásazích)

4

4.1. Optimalizace činnosti
Integrovaného záchranného
systému v území ORP
Vrchlabí
ADMINISTRATIVNÍ
PODPORA OBCÍ
Cíle dle SD

1

12

1.1. Zajistit vzájemnou
spolupráci obcí, jejich
participaci na dotačních
příležitostech, realizaci
projektů a veřejných
zakázkách v rámci ORP
Vrchlabí a DSO HL

Oblast

Název projektu

Období
realizace

Administr
ativní
podpora
malých
obcí

Realizace
společných
projektů a
veřejných zakázek

1/2016 –
12/2026

Nositel budoucího
projektu
DSO HL

4. Akční plán
č.

Cíl dle SD

Název

Zdůvodnění potřebnosti
projektu

Cílová
skupina

Náklady

Zdroj
financování

Období
Nositel Připravenost
realizace budoucího
projektu

1

1.1. Prohloubení
koordinace a
partnerství mezi
školami a dalšími
subjekty v oblasti
školství

Ustavení regionální
koordinační
skupiny zástupců
škol

Nedobudovaná organizace
systému regionálního školství.
Nedostatky v kvalitě
vzdělávacího procesu.

Obce, školy a 100 tis.
jejich
ročně
zaměstnanci,
rodiče a
jejich děti,
obyvatelé
regionu

Obce ORP
Vrchlabí

1/2016 – DSO HL
12/2017

Dosud
nepřipravováno

2

1.1. Prohloubení
koordinace a
partnerství mezi
školami a dalšími
subjekty v oblasti
školství

Ustavení regionální
koordinační
skupiny trhu práce
(za účasti škol,
úřadu práce,
firem…)

Nedobudovaná organizace
systému regionálního školství.
Málo rozvinuté partnerství a
interakce mezi školami a
dalšími subjekty. Nedostatky v
kvalitě vzdělávacího procesu.

Obce, školy a 100 tis.
jejich
Ročně
zaměstnanci,
rodiče a
jejich děti,
obyvatelé
regionu

Obce ORP
Vrchlabí

1/2016 – DSO HL
12/2017

Dosud
nepřipravováno

3

1.2. Zajištění
spolupráce a
komunikace mezi
poskytovateli
sociálních služeb v
území ORP Vrchlabí
a DSO HL, vytvoření
Koordinační skupiny
sociálních služeb

Ustavení
koordinační
skupiny sociálních
služeb ve SO ORP
Vrchlabí a DSO HL

V současné době není
v územně správním obvodu
ORP Vrchlabí a obcích DSO HL
platforma pro koordinaci
oblasti sociálních služeb

odbor
sociální a
zdravotní
MěÚ
Vrchlabí a
DSO HL

MěÚ Vrchlabí

1/2016 – MěÚ
12/2017 Vrchlabí.
DSO HL

Koordinační
skupina
ustavena
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35 000
ročně

4

1.4. Opatření k
zajištění
informovanosti
a spolupráce
v sociální oblasti

Marketingový plán

V území je nutné zajistit
Občané obcí 140 000 MěÚ Vrchlabí,
průběžně informováni o
ORP Vrchlabí ročně
DSO HL
Strategii sociálních služeb i o
a DSO HL
možnostech podílet se na její
realizaci. Spolupráce s obcemi
a mezi obcemi je pro občany
podstatná, není zajištěn
přístup k informacím a jak
řešit nepříznivé sociální
situace.
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1.6. Zajištění
průběžného
sledování a
zkvalitňování
systému dotací na
sociální služby

Systém sledování
dotací na sociální
služby ORP
Vrchlabí a v DSO HL

Sociální služby v obcích i v
regionu jsou financovány
vícezdrojově. Podílí se na tom
řada institucí, vlastní zdroje
obcí, krajské dotační
programy, MPSV, další
centrální organizace i
prostředky EU. Proto je pro
stabilitu poskytovatelů i
informovanost občanů
nezbytné mít průběžný
přehled o možných finančních
zdrojích, který v současnosti
nemají.

14

Poskytovatel 150 000
é sociálních ročně
služeb, obce,
občané

1/2016 - MěÚ
12/2017 Vrchlabí.
DSO HL

Vlastní zdroje 1/2016 - Město
obcí v ORP,
12/2017 Vrchlabí,
krajské dotační
DSO HL
programy,
MPSV,EU

Záměr

Je připravované
personální
řešení.

6

2.1. Vytvořit svazek
obcí (vyjednávací
skupinu) s cílem
společné poptávky a
nákupu služeb v
oblasti sběru, svozu,
přeprav a
konečného využití
nebo odstranění
komunálních
odpadů a jejich
složek (SKO, tříděné
odpady,
nebezpečné
odpady, bioodpady
apod.)

Ustanovení
vyjednávací
skupiny k řešení
společných potřeb
nakládání s odpady

Potřeba vytvořit tým
odborníků v odpadovém
hospodářství složený z lidí
pohybujících se v provozu i v
legislativní sekci, aby bylo
dosaženo co možná nejlepších
výsledků v plánování v
odpadovém hospodářství.
V současné době si tyto otázky
řeší jednotlivé obce víceméně
samostatně.

Představitelé 35 000
obcí ORP
Vrchlabí a lidí
z místních
spol.
pohybujících
se v OH

7

1.1. Rozšíření
činnosti městské
policie na celé
území ORP

Obecní policie

Jednotlivé obce mají nebo
připravují OZV k udržení
veřejného pořádku a
bezpečnosti na svém území,
ale nemají možnost je
kontrolovat a vymáhat. ORP
Vrchlabí nemá v současné
době uzavřenou žádnou
veřejnoprávní smlouvu k
činnosti Městské policie na
území jiné obce.

Občané obcí počáteč Obce ORP
ORP Vrchlabí ní
Vrchlabí
a DSO HL
náklady2 mil.
Kč, roční
náklady
600 tis.
Kč.
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Města a obce
ORP Vrchlabí,
MěÚ Vrchlabí,
DSO HL

1/2016 - DSO HL,
12/2017 Město
Vrchlabí

Dosud
nepřipravováno

1/2016 - MěÚ
12/2017 Vrchlabí,
DSO HL

Záměr

8
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2.1. Společná
ochrana před
bleskovými
povodněmi

Bleskové povodně

V území dochází ke stále
častějším bleskovým
povodním a zvyšování rozsahu
škod na majetku občanů i
obcí. Pořízení lokálních
výstražných systémů dokáže s
jistým předstihem varovat
vedení obcí a následně i
občany před hrozícím
nebezpečím.

Představitelé 6 mil. Kč
obcí ORP
Vrchlabí a
občané obcí

Vlastní zdroje 1/2016 obcí v ORP,
12/2017
krajské dotační
programy,
MŽP, EU

DSO HL

Záměr

9
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3.1. Optimalizace
činnosti JPO a SDH

Optimalizace
činnosti JPO a SDH

V současnosti představitelé
Občané obcí 6 mil. Kč
jednotlivých obcí i zástupců
ORP Vrchlabí
JPO a SDH nekoordinují
a DSO HL
postup při pořizování
technického vybavení JPO,
společného vypracování
projektů a podávání
společných žádostí o dotace
na protipovodňová opatření a
dále pak k podávání podnětu k
právní úpravě činnosti JPO a
jejich členů. Vzhledem
k naprostému nedostatku
peněz při obnově technického
vybavení JPO dochází k tomu,
že jednotky jsou povolávány
v omezeném rozsahu
k jednotlivým zásahům v rámci
činnosti IZS. Také je nezbytné
vypracovávat společné
projekty ochrany zdraví a
majetku občanů i právnických
osob na souvisejících tocích.
Problémem také zůstává
postavení členů JPO nižších
stupňů, kdy tlak
zaměstnavatelů omezuje
uvolňování svých zaměstnanců
k výkonu JPO a refundaci
mezd.

Vlastní zdroje 1/2016 - DSO HL
obcí v ORP,
12/2017
krajské dotační
programy,
MŽP, EU

Záměr

10 5.1. Zajistit
vzájemnou
spolupráci obcí,
jejich participaci na
dotačních
příležitostech,
realizaci projektů a
veřejných zakázkách
v rámci ORP
Vrchlabí a DSO HL
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Realizace
společných
projektů a
veřejných zakázek

Prostřednictvím těchto úkonů
se sníží náklady jednotlivých
obcí, kdy každá obec nebude
muset najímat externí firmy,
bude realizovat společný
pracovník SOHL. Dojde také k
úspoře času, energie,
vyhledávání v legislativě,
zjednodušení procesu při
sestavování dotací, realizaci a
vyúčtování (kompletní pomoc
obcím). Pracovníci budou buď
sami realizovat veřejné
zakázky anebo zorganizují
proces přes vybrané firmy,
opět dojde k úspoře díky
objemu zakázek. Přípravu,
realizaci i vyúčtování dotací
bude vykonávat pracovník,
který zná potřeby regiony,
potřeby jednotlivých obcí,
rozumí dotacím a dokáže
vyhledat partnery pro dotace.

Představitelé 2,5 mil.
obcí ORP
Kč/ročn
Vrchlabí a
ě
občané obcí

Dotace,
částečně obce
ORP Vrchlabí

1/2016 – DSO HL
12/2017

Záměr

Komentáře, jak projekty naplňují cíle dle SD
Cíl č. 1 - 1.1. Projekt „Ustavení regionální koordinační skupiny zástupců škol“ přispěje k odstranění rezerv ve spolupráci, která existuje při organizování
mimoškolních a volnočasových činností (vědomostní a dovednostní olympiády, sportovní turnaje atd.), a přitom může posílit regionální kooperaci a identitu.
Jeho součástí je podpora častější a silnější spolupráce se školami mimo region a mimo ČR (zahraniční partnerské školy), a to jak v oblasti mimoškolní
činnosti, tak i v rámci samotného vzdělávání (výměna zkušeností mezi pedagogy atd.).
Cíl č. 2 - 1.1. Projekt „Ustavení regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu práce, firem…)“ povede k rozšíření spolupráce základních
a středních škol, zejména při přechodu žáků ZŠ do středního školství a v oblasti kariérového poradenství a se subjekty na trhu práce (firmy, hospodářské
komory, úřady práce atd.)
Cíl č. 3 - 1.2. V rámci projektu „Ustavení koordinační skupiny sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí a DSO HL“ bude vytvořena platforma, která umožní
lépe než dosud, rámci meziobecní spolupráce, uplatňovat principy komunitního plánování iniciovat a koordinovat oblast sociálních služeb.
Cíl č. 4 - 1.4. Projekt „Marketingový plán“ zajistí průběžné aktuální informováni veřejnosti, objednavatelů i poskytovatelů sociálních služeb marketingovým
mixem o nabídce a podmínkách využívání sociálních služeb i o možnostech podílet se na jejich realizaci.
Cíl č. 5 - 1.6. Projekt „Systém sledování dotací na sociální služby ORP Vrchlabí a v DSO HL“ je významný pro zabezpečení informovanosti objednavatelů
i poskytovatelů sociálních služeb v obcích i v regionu o možnostech financování jednotlivých připravovaných projektů v této oblasti. Jde jak o vlastní zdroje
obcí, tak krajské dotační programy, MPSV, další centrální organizace i prostředky EU.
Cíl č. 6 - 2.1. Projekt „Ustanovení vyjednávací skupiny k řešení společných potřeb nakládání s odpady“ umožní vytvořit tým odborníků v odpadovém
hospodářství složený z lidí pohybujících se v provozu i v legislativní oblasti, aby bylo dosaženo co možná nejlepších výsledků v plánování i financování
nákladů obcí i samotných občanů v této oblasti.
Cíl č. 7 - 1.1. Projekt „Obecní policie“ na základě uzavřených veřejnoprávních smluv mezi jednotlivými obcemi a Městem Vrchlabí bude rozšířena činnost
městské policie Vrchlabí na území obcí DSO HL.
Cíl č. 8 - 2.1. Projekt „Bleskové povodně“ bude nápomocen při projektování, pořízení projektů k žádostem o financování a následné realizaci lokálních
výstražných systémů obcí na souvisejících tocích.
Cíl č. 9 - 3.1. Projekt „Optimalizace činnosti JPO a SDH“ má za úkol vypracovaní jednotné koncepce technického vybavení JPO, společného vypracování a
podání žádostí o financování protipovodňových opatření na souvisejících tocích a dále podání podnětů k právní úpravě činnosti JPO.
Cíl č. 10 - 5.1. Projekt „Administrativní podpora obcí - realizace společných projektů a veřejných zakázek“ - pracovníci podpory budou nápomocni a
případně budou realizovat vyhledávání v legislativě, sestavování žádostí o dotace, jejich uskutečnění a následnou administraci veřejných zakázek.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Projekt 1 – Ustavení regionální koordinační skupiny zástupců škol
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Ustavení regionální koordinační skupiny zástupců škol.
Jaké jsou příčiny problému?
Dosud nebyla vytvořena v území potřebná platforma, která by vytvořila předpoklady pro
pravidelnou a soustavnou spolupráci nutnou k organizování mimoškolních a volnočasových
činnosti (vědomostní a dovednostní olympiády, sportovní turnaje atd.) mezi školami i obcemi.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zlepšení plánování, organizování i financování mimoškolních aktivit v jednotlivých školách,
obcích i mezi nimi ve SO ORP Vrchlabí.
Cílová skupina
Obce, školy a jejich zaměstnanci, rodiče a jejich děti, obyvatelé regionu.
Zapojené obce
Obce SO ORP Vrchlabí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem škol a obcí o tyto aktivity.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce a školy SO ORP Vrchlabí.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Vrchlabí.
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 - 6/2016 příprava projektu.
7/2016 – a dále realizace projektu.
Zdroje financování
Obce SO ORP Vrchlabí.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet akcí uspořádaných za účasti většího počtu škol.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,3 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Navrhuje řešení dosud ve SO ORP Vrchlabí nerealizované, které vytváří předpoklady pro
splnění stanoveného cíle v této oblasti.
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Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V případě, že projekt nebude realizován, tak důsledkem bude méně příležitostí pro
mimoškolní pohybové i další aktivity pro žáky a studenty škol a tím i jejich nižší úroveň
znalostí i horší zdravotní stav.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu s celostátními i krajskými projekty podpory mimoškolních aktivit žáků
a studentů jako např. tělesné výchovy a sportu na školách všech stupňů, především
s koncepcí rozvoje školství Královéhradeckého kraje.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012
- 2016, Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále každoročně, do roku 2020.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix.
Projekt 2 – Ustavení regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu
práce, firem…)
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Ustavení regionální koordinační skupiny trhu práce (za účasti škol, úřadu práce, firem…).
Jaké jsou příčiny problému?
Dosud nebyla vytvořena v území potřebná platforma, která by přispěla rozvoji partnerství
a interakce mezi školami a dalšími subjekty, které pro zaměření činnosti škol z hlediska
vývoje na trhu práce je významné.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Projekt povede k rozšíření spolupráce základních a středních škol, zejména při přechodu
žáků ZŠ do středního školství a v oblasti kariérového poradenství a se subjekty na trhu práce
(firmy, hospodářské komory, úřady práce atd.).
Cílová skupina
Obce, školy a jejich zaměstnanci, rodiče a jejich děti, obyvatelé regionu.
Zapojené obce
Obce SO ORP Vrchlabí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem škol a obcí o tyto aktivity.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce a školy SO ORP Vrchlabí.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Vrchlabí.
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Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 - 4/2016 příprava projektu.
5/2016 – a dále realizace projektu.
Zdroje financování
Obce SO ORP Vrchlabí.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet uskutečněných jednání základních škol se školami středními a se zástupci subjektů na
trhu práce.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,2 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativní je v tom, že přichází s řešením závažného problému, kterému dosud ve SO ORP
Vrchlabí nebyla věnována odpovídající pozornost.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Potřebnost je dána povahou připravovaného projektu, který může perspektivně ovlivnit jak
síť, tak i zaměření škol v území a tím i možnosti zaměstnanosti absolventů škol.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu se strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje, Integrovanou
strategií rozvoje regionu Krkonoše, potřebami obcí SO ORP Vrchlabí.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt se váže především na Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše, MAS
Krkonoše a na ročně aktualizované strategické, i krátkodobé záměry v oblasti školství
Královéhradeckého kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Královéhradeckého kraje 2012 – 2016).
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále, do roku 2020.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Využitím informačních prostředků měst a obcí, možností jednotlivých škol, úřadu práce apod.
Projekt 3 – Ustavení koordinační skupiny sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí a DSO
HL
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Ustavení koordinační skupiny sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí a DSO HL.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny problému spočívají v tom, že ve SO ORP Vrchlabí nebyla zpracována dlouhodobější
strategie rozvoje a podpory sociálních služeb a tím nebyla mimo jiné ani vytvořena společná
platforma objednavatelů, poskytovatelů ani uživatelů sociálních služeb v tomto území.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Koordinační skupina bude v rámci meziobecní spolupráce, s uplatňováním principů
komunitního plánování iniciovat a koordinovat oblast sociálních služeb v územně správním
obvodu ORP Vrchlabí a obcích DSO HL.
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Cílová skupina
Poskytovatelé sociálních služeb, obce DSO HL, odbor sociální a zdravotní MěÚ Vrchlabí.
Zapojené obce
Obce SO ORP Vrchlabí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem obcí, poskytovatelů sociálních služeb.
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Vrchlabí a obce SO ORP Vrchlabí.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Vrchlabí.
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 - příprava projektu.
2/2016 - a dále realizace projektu.
Zdroje financování
MěÚ Vrchlabí, obce.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Plánovitost a pravidelnost činnosti Koordinační skupiny. Nejméně 4x ročně jednání.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,5 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Zajišťuje koordinovaný postup všech aktérů k realizaci strategie SO ORP Vrchlabí v oblasti
sociálních služeb v letech 2015 - 2020.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Potřebnost je dána povahou připravovaného projektu, který může perspektivně zajistit
potřebné podmínky pro poskytovatele i objednavatele sociálních služeb v regionu.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb v letech 2015
– 2020, Aktuální plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt vychází z analýz a koncepčních dokumentů MPSV, z Královéhradeckého kraje na
příští období, Integrované strategie regionu Krkonoše a zejména na potřebu jednotlivých
obcí zjištěnou v souvislosti s přípravou dílčího projektu MOS v oblasti sociálních služeb.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále, do roku 2020.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix.
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Projekt 4 – Marketingový plán sociálních služeb
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Řeší zajištění informovanosti poskytovatelů sociálních služeb ve SO ORP Vrchlabí, občanů
celého regionu a současně i členů zastupitelstev obcí, sdružených v DSO HL.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny problému spočívají v tom, že ve SO ORP Vrchlabí nebyla zpracována dlouhodobější
koncepce systému poskytování informací o sociálních službách. Tím nebyla dlouhodobě
zajištěna potřebná informovanost jak obyvatel území o sociálních službách, tak i zastupitelů
v obcích, kteří o těchto otázkách rozhodují.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Výrazně vyšší informovanost, především veřejnosti, ale i dalších zájemců, o rozsahu
a podmínkách poskytovaných sociálních služeb v krkonošském regionu.
Cílová skupina
Občané, zastupitelé v obcích.
Zapojené obce
Obce SO ORP Vrchlabí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Neschopnost zpracovat marketingový plán a realizovat jej, nedostatek finančních prostředků.
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Vrchlabí a obce SO ORP Vrchlabí.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Vrchlabí.
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 - příprava marketingového plánu.
2/2016 – a dále realizace projektu.
Zdroje financování
MěÚ Vrchlabí, obce.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Plnění jednotlivých částí marketingového plánu.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,5 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Zajišťuje koordinovaný postup všech aktérů, kteří mohou přispět k informovanosti o
sociálních službách ve SO ORP Vrchlabí.
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Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Potřebnost je dána povahou připravovaného projektu, který může perspektivně zajistit
potřebné podmínky pro zkvalitnění informovanosti veřejnosti i dalších zainteresovaných
subjektů ve SO ORP Vrchlabí.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb v letech 2015
– 2020, Aktuální plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje, Integrovaná
strategie rozvoje regionu Krkonoše.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Především na Aktuální plán rozvoje sociálních
a Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše.

služeb

Královéhradeckého

kraje

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále každoročně do roku 2020.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix.
Projekt 5 – Systém sledování dotací na sociální služby ORP Vrchlabí a v DSO HL
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Vzhledem k tonu, že sociální služby v obcích i v regionu jsou financovány vícezdrojově a
podílí se na tom řada institucí (vlastní zdroje obcí, krajské dotační programy, MPSV, další
centrální organizace i prostředky EU), je proto nutné zajistit průběžný přehled o možných
finančních zdrojích pro realizaci projektů naplňujících dlouhodobou vizi rozvoje sociálních
služeb ve SO ORP Vrchlabí.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny problému spočívají v tom, že sledování možných dotačních zdrojů na sociální
služby nebylo dostatečně zajištěno.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Koordinační skupina sociálních služeb ve spolupráci s odborem zdravotním a sociálním MěÚ
Vrchlabí bude v rámci meziobecní spolupráce sledovat všechny možnosti, jak finančně
podpořit a tím i zajistit realizaci projektů v této oblasti.
Cílová skupina
Poskytovatelé sociálních služeb, obce DSO HL, občané,
Zapojené obce
Obce SO ORP Vrchlabí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezabezpečení tohoto projektu a tím i ohrožení realizace některých záměrů vyplývajících
z přijaté Strategie SO ORP Vrchlabí a DSO HL.
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Vrchlabí a obce SO ORP Vrchlabí.
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Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Vrchlabí.
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 - příprava projektu.
2/2016 – a dále realizace projektu.
Zdroje financování
MěÚ Vrchlabí, obce
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Objem finančních prostředků získaných na podporu rozvoje sociálních služeb.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,2 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Zajišťuje přehled možných finančních zdrojů a jejich využití na realizaci projektů sociálních
služeb v území.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Jde o jeden z významných projektů v oblasti sociálních služeb, který může rozhodujícím
způsobem ovlivnit situaci v této oblasti.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb v letech
2015 – 2020, Aktuální plán rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše, Aktuální plán rozvoje sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále každoročně do roku 2020.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix, zaměřený na sponzory,
dárce a jiné možné, především soukromé zdroje, které bude možné získat na podporu
projektů v oblasti sociálních služeb.
Projekt 6 – Ustanovení vyjednávací skupiny k řešení společných potřeb nakládání
s odpady
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Řeší vytvoření týmu odborníků v odpadovém hospodářství složený z lidí pohybujících se v
provozu i v legislativní oblasti, s cílem, dosáhnout pokud možno možná nejlepších výsledků
v plánování a ekonomice odpadového hospodářství pro jednotlivé obce a tím i pro jejich
občany.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny spočívají v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí k vyjednávání
s poskytovateli služeb v této oblasti.
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Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je vyjednat nejlepší možné podmínky, provozní i finanční pro obce a tím i pro jejich
občany.
Cílová skupina
Představitelé obcí ORP Vrchlabí a lidí z místních spol. pohybujících se v odpadovém
hospodářství.
Zapojené obce
Obce SO ORP Vrchlabí.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem obcí o koordinaci společného postupu.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce SO ORP Vrchlabí.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Vrchlabí.
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 - příprava projektu.
2/2016 – a dále realizace projektu.
Zdroje financování
Města a obce ORP Vrchlabí, MěÚ Vrchlabí, DSO HL.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Optimalizace nastavení typů služeb a jejich ceny.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,5 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Spojuje jednotlivé obce SO ORP Vrchlabí k řešení jednoho z předních problémů, které
ovlivňují celkovou situaci obcí a jejich občanů.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Dosavadní nejednotný postup obcí v této oblasti.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Plán odpadového hospodářství ČR (2014), Plán odpadového hospodářství
Královéhradeckého kraje.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2017.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Ročními plány marketingové podpory využívající marketingový mix.
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Projekt 7 – Obecní policie
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe, Město Vrchlabí.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Tato aktivita řeší částečnou absenci preventivních a represivních složek, kdy činnost Policie
České republiky, vzhledem k omezenému počtu policistů, jejich administrativní zátěži
a zřejmě i nedostatku finančních prostředků, se nedaří zajistit jejich větší přítomnost na
území malých obcí a představitelé těchto obcí volají po spolupráci ve zřízení nebo spíše
rozšíření působnosti obecní resp. městské policie formou uzavření veřejnoprávních smluv se
zřizovatelem obecní/městské policie.
Problém je také v tom, že obce sice mají legislativní rámec k udržení veřejného pořádku
(vydané nebo připravené k vydání obecně závazné vyhlášky), ale nemají možnost jej
kontrolovat a vymáhat.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny spočívají v doposud neexistující činnosti obecní policie a z toho vyplývajících
problémů, např. dodržování veřejného pořádku (viz. OZV a další předpisy), zamezování
drobné kriminality a vandalismu, omezování podomního prodeje a příležitostný odchyt zvířat
a jejich umísťování v k tomu určených zařízení.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je zajistit bezpečnost a pocit bezpečnosti občanů a ochranu jejich majetku před
drobnou kriminalitou.
Cílová skupina
Představitelé obcí DSO HL a občané obcí.
Zapojené obce
Obce DSO HL.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem obcí o koordinaci společného postupu, neschválení pořizovacích i provozních
nákladů v rozpočtech obcí a tím i ekonomické riziko pro Město Vrchlabí.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce DSO HL.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území DSO HL.
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2017.
Zdroje financování
Města a obce DSO HL.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Náklady na činnost společné policie.
Počet zásahů Městské policie na území jednotlivých obcí.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,5 pracovního úvazku.
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V čem je navrhované řešení inovativní?
Spojuje jednotlivé obce DSO HL k řešení jednoho z předních problémů, které ovlivňují
celkovou situaci obcí a jejich občanů.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Dosavadní praxe nejednotnosti obcí v této oblasti.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu s analýzou možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku
a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy
zpracovanou Ministerstvem vnitra ČR, odborem bezpečnostní politiky v roce 2011, kdy tato
analýza vychází z programového prohlášení vlády ČR schváleného dne 4. srpna 2010,
ve kterém je deklarováno: „Vláda po provedené analýze předloží návrh na zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni ve velkých městech s cílem
posílit spolupráci mezi Policií ČR a místní samosprávou a posílit vliv místní samosprávy na
výkon zajišťování ochrany veřejného pořádku.“
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Není.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále, do roku 2020.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Propagace komunikačními prostředky jednotlivých obcí a Městské policie Vrchlabí.
Projekt 8 – Bleskové povodně
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
V území dochází ke stále častějším bleskovým povodním a zvyšování rozsahu škod
na majetku občanů i obcí.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny spočívají v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Pořízení lokálních výstražných systémů dokáže s jistým předstihem varovat vedení obcí
a následně i občany před hrozícím nebezpečím.
Cílová skupina
Představitelé obcí DSO HL a občané jednotlivých obcí na souvisejících tocích.
Zapojené obce
Obce DSO HL.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem obcí o koordinaci společného postupu. Nezajištění dotací na vybudování systémů.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce DSO HL.
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Území dopadu rozvojové aktivity
Území jednotlivých obcí na navazujících tocích.
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2017.
Zdroje financování
Vlastní zdroje obcí DSO HL, krajské dotační programy a dotační programy MŽP a EÚ.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet obcí zapojených do systému lokálních výstražných systémů na základě uzavřené
smlouvy.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,5 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Spojuje jednotlivé obce DSO HL na souvisejících tocích k řešení problému, který ovlivňují
celkovou situaci obcí a jejich občanů.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Dosavadní praxe nejednotnosti obcí v této oblasti.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky byla zpracována
po povodních v roce 1997 a 1998. Jednalo se o první věcně politický dokument tohoto druhu
u nás, který vycházel z vyhodnocení povodňových situací na území České republiky z let
1997 a 1998 a z poznatků úrovně povodňové ochrany v Evropě v uplynulých 10ti letech.
Vláda tuto strategii schválila usnesením č. 382/2000 ze dne 19.4.2000 a uložila ministrům
zemědělství a životního prostředí ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj a dopravy
zpracovat kontrolní Zprávu o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České
republiky“ (dále jen Zpráva o plnění Strategie“) a předložit ji vládě k projednání do 31. března
2003. Usnesením č. 1129/2002 ze dne 13.11.2002 doporučila hejtmanům a ředitelům
krajských úřadů respektovat a prosazovat Strategii v řídících, metodických a organizačních
pokynech.
Usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2009 č. 1573 ke Zprávě o vyhodnocení povodně v červnu
a červenci 2009 na území ČR, příloha usnesení - Opatření ke zlepšení ochrany před
přívalovými povodněmi.
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23.října 2007 o vyhodnocování
a zvládání povodňových rizik.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt navazuje na projekty ochrany majetku a zdraví občanů na jednotlivých úrovních
krajských i státních.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále, do roku 2026.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Propagace komunikačními prostředky jednotlivých obcí.
Projekt 9 – Optimalizace činnosti JPO a SDH
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.
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Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Jde o vypracování jednotné koncepce v následujících oblastech: technické vybavení JPO,
společné vypracování projektů a podání společných žádostí o dotace na protipovodňová
opatření, podání podnětu k právní úpravě činnosti JPO a jejich členů.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny spočívají v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je zajistit nejlepší možné podmínky, provozní i finanční pro Jednotky požární ochrany i
členy Sdružení dobrovolných hasičů a vedení obcí a tím zajistit ochranu zdraví a majetku pro
jejich občany.
Cílová skupina
Občané obcí DSO HL.
Zapojené obce
Obce DSO HL.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Nezájem obcí, JPO a SDH o koordinaci společného postupu.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce DSO HL.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území SO ORP Vrchlabí.
Harmonogram rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2017.
Zdroje financování
Vlastní zdroje obcí DSO HL, krajské dotační programy a dotační programy MŽP a EÚ.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Náklady na pořízení technických prostředků a podíl obcí a dotací.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
0,4 pracovního úvazku.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Spojuje jednotlivé obce DSO HL na souvisejících tocích k řešení problému, který ovlivňují
celkovou situaci obcí a jejich občanů.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Dosavadní praxe nejednotnosti obcí v této oblasti.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu s Povodňovým plánem ČR a dále akceptuje metodické pokyny HZS ČR.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt navazuje na projekty ochrany majetku a zdraví občanů na jednotlivých úrovních
krajských i státních.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále, do roku 2026.
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Propagace komunikačními prostředky jednotlivých obcí a prostřednictvím SDH a JPO.
Projekt 10 – Administrativní podpora obcí – realizace společných projektů a veřejných
zakázek
Iniciátor rozvojové aktivity
Dobrovolný svazek obcí Horní Labe.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Řeší vytvoření týmu odborníků složený z lidí pohybujících se v praxi v těchto oblastech
i v legislativní oblasti, s cílem, dosáhnout pokud možno možná nejlepších výsledků
ve vyhledávání, přípravě projektů, jejich realizace a následné administraci společných
projektů a veřejných zakázek pro jednotlivé obce a tím i pro jejich občany.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčiny spočívají v nejednotném, nekoordinovaném postupu jednotlivých obcí k vyjednávání
s poskytovateli služeb v této oblasti, některé obce nemají zcela kapacitu – nerealizují tedy
nic.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je vyjednat nejlepší možné podmínky, provozní i finanční pro obce a tím i pro jejich
občany, dále zjednodušení postupů, úsporu finančních prostředků, času, atd., zkoordinování
společných projektů a úspora financí (nedublování projektů).
Cílová skupina
Představitelé obcí DSO HL, obyvatelé obcí.
Zapojené obce
Obce DSO HL.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Finanční zajištění.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce DSO HL.
Území dopadu rozvojové aktivity
Celé území DSO HL.
Harmonogram rozvojové aktivity
10/2015 – 12/2017.
Zdroje financování
Města a obce DSO HL a dotační tituly.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Optimalizace nastavení typů služeb a jejich ceny.
Náklady na činnost a podíl obcí a dotací.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
2,5 pracovní úvazky.
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V čem je navrhované řešení inovativní?
Zatím neexistuje společná podpora jednotlivým obcím při žádostech a realizaci veřejných
zakázek.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Administrativní náročnost celého procesu.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Projekt je v souladu s Integrovanou strategií rozvoje regionu Krkonoše, potřebami obcí SO
ORP Vrchlabí.
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Není.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 a dále, do roku 2026.
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Propagace komunikačními prostředky jednotlivých obcí a prostřednictvím zástupců obcí DS
HL.
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Dokument zpracovali:
1) Kamila Hlinková (koordinátor meziobecní spolupráce)
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Příloha 2 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 10.7.2015
Příloha 3 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 21.7.2015
Příloha 4 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 28.7.2015
Příloha 5 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 11.8.2015
Příloha 6 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 18.8.2015
Příloha 7 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 9.9.2015
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