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Základní informace o strategii (souhrnný dokument) 

Název strategie 

Strategie území správního obvodu ORP 

Kuřim v oblasti předškolní výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, 

odpadového hospodářství, bezpečnosti a 

dopravy 

Gestor tvorby strategie Město Kuřim 

Schvalovatel strategie Shromáždění zástupců obcí ORP Kuřim 

Forma a datum schválení/projednání 
Schválena na jednání starostů dne 17. 8. 

2015 v Kuřimi 

Doba realizace strategie 2015-2024 

Odpovědnost za implementaci Město Kuřim 

 



4 

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu 

 

V průběhu července a srpna 2015 se uskutečnilo několik jednání zástupců obcí ORP Kuřim ve 

věci definování vhodných priorit, které budou následně rozpracovány ve formě projektových 

záměrů v rámci akčního plánu. Diskuze probíhala především nad základním zadáním a 

obsahem cílů, definovanými indikátory, upřesnění pracovních názvů řešených projektů, 

včetně hrubých kalkulací u některých z nich.  
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3. Zásobník projektů 

č. Cíl dle SD Oblast Název projektu Období realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

1 

1.2 Koordinace 

prázdninového provozu 

v mateřských školách 

Školství Prázdninový 

provoz MŠ 

2016 ORP Kuřim 

2 

2.1. Spolupráce a 

neformální výměna 

zkušeností v oblasti výuky 

v ZŠ a MŠ 

Školství Výměna  

zkušeností učitelů 

  

2016/17 ORP Kuřim 

3 

2.4. Podpora výchovy 

žáků a studentů v oblasti 

požární ochrany, 

dopravní výchovy a 

k první pomoci se 

společným  využitím 

lektorů 

Školství Společní lektoři  2016/17 ORP Kuřim, školy 

4 

1.1 Zrealizovat společnou 

informační kampaň - 

informovat občany o 

rozsahu a cenách 

sociálních služeb 

jednotlivých 

poskytovatelů 

Sociální 

služby 

Informační a 

kampaň sociálních 

služeb 

2016/2017 ORP Kuřim 

5 

1.2. Provést dotazníkové 

šetření potřeby a zájmu 

o sociální služby a analýzu 

poskytovaných služeb 

Sociální 

služby 

Dotazníková 

kampaň 

2016/2017 obce, 

poskytovatelé 

služeb 

6 
2.1. Rozšířit terénní 
pečovatelské služby 
stávajících poskytovatelů 

Sociální 
služby 

Terénní 
pečovatelská 
služba  

2016/2017 
CSS Kuřim, 
Charita Tišnov 

7 
2.2. Rozšířit činnost CSS 
Kuřim o pobytovou 
odlehčovací službu 

Sociální 
služby 

Pobytová 
odlehčovací 
služba 

2017 CSS Kuřim 

8 

3.1. V rámci správního 
území OPR Kuřim vytvořit 
systém psychologické 
pomoci rodinám s dětmi 
a neúplným rodinám 

Sociální 
služby 

Psychologické 
poradenství  

2016/17 ORP Kuřim 

9 

1.1. Společně zrevidovat 
smlouvy se svozovými 
společnostmi zejména 
z pohledu nastavení 
technických 
a ekonomických 
podmínek a také jasně 
definovaných kontrolních 
mechanizmů 

Odpadové 
hospodářství  

Optimalizace 
odpadového 
hospodářství  

2016 obce 

10 
1.2. Zavést systém 
domácího kompostování 

Odpadové 
hospodářství 

Kompostéry do 
každé zahrady 

2016/2017 obce 
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11 

2.1. Připravit a realizovat 
společnou dlouhodobou 
informační a vzdělávací 
kampaň pro veřejnost 

Odpadové 
hospodářství 

Jak nakládat s 
odpadem 

2016 obce  

12 

3.1. Navrhnout a 
vyhodnotit možnosti 
sběru a dalšího nakládání 
s komunálními bioodpady 
v rámci meziobecní 
spolupráce 

Odpadové 
hospodářství 

Kompostování   2016/2017 obce 

13 

1.1. Realizovat opatření 
k omezení rychlosti 
dopravních prostředků  - 
retardéry 

Bezpečnost Světelné retardéry 2017 obce 

14 

2.1 Zřízení institutu 
inspektora veřejného 
pořádku pro všechny 
obce ORP 

Bezpečnost 
Inspektor 
veřejného 
pořádku 

2016 ORP Kuřim 

15 
1.1. Umožnit přepravu 
osobám s omezenou 
schopností pohybu) 

Doprava  
Bezbariérové 
zastávky 

2017 obce  

16 

2.1 Zvýšit nabídku tras 
určených pro cyklistickou 
dopravu se zajištěním 
bezpečnosti cyklistů 

Doprava Cyklostezky  2016/2017 obce 

17 

4.1 Zvýšit teoretické a 
praktické dovednosti 
mládeže v oblasti 
dopravní výchovy 

Doprava Dopravní hřiště  2016/2017 školy 

18 

5.2. Zabránit vzájemné 
interakci mezi 
jednotlivými účastníky 
silničního provozu 

Doprava 
Cyklisté a  chodci 
bezpečně 

2017 obce 
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4.  Akční plán 

č. Cíl dle SD Název 
Zdůvodnění potřebnosti 

projektu 

Cílová 

skupina 
Náklady 

Zdroj 

financování 

Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

Připravenost 

1 

1.2 Koordinace 

prázdninového 

provozu 

v mateřských 

školách 

Prázdninový 

provoz MŠ 

Umožnit pracujícím 

rodičům umístění dítěte do 

náhradní MŠ během 

prázdnin 

Rodiče žáků 

MŠ 
0 Není nutné 

2016 ORP Kuřim Po souhlasu 

zřizovatelů 

škol (starostů) 

bude vedeno 

osobní jednání 

s řediteli MŠ 

po dosažení 

většinové 

shody bude 

svoláno 

hromadné 

jednání 

ředitelů MŠ a 

dohodnuty 

podrobnosti 

fungování 

prázdninovéh

o provozu MŠ 

2 

2.1. Spolupráce a 

neformální výměna 

zkušeností v oblasti 

výuky v ZŠ a MŠ 

Výměna  

zkušeností 

učitelů 

  

Společným sílením 

zkušeností na společných 

neformálních setkávání 

pedagogů MŠ a ZŠ (I. a II 

stupeň zvlášť)  lze 

zkvalitňovat vzdělávací 

proces 

Učitelé MŠ a 

ZŠ  

20 000/rok odbor 

školství, 

obecní 

rozpočty 

2016/17 ORP Kuřim Ředitelé 

vyslovili 

souhlas, 

probíhá 

jednání s ORP 

Tišnov o 

společné 

schůzce i 
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s jejich 

školami 

vzhledem 

k velikosti ORP 

Kuřim 

3 

2.4. Podpora 

výchovy žáků a 

studentů v oblasti 

požární ochrany, 

dopravní výchovy a 

k první pomoci se 

společným  využití

m lektorů 

Společní lektoři  Výchova v oblasti požární 

ochrany, dopravní výchovy 

a k první pomoci je součástí 

vzdělávacího proces a 

integrovaného 

záchranného systému. 

Společná organizace 

lektorů práci zjednoduší a 

zkvalitní 

žáci MŠ a ZŠ 10 000 odbor 

školství, 

obecní 

rozpočty 

2016/17 ORP Kuřim, 

školy 

Není 

připraveno 

4 

1.1 Zrealizovat 

společnou 

informační kampaň 

- informovat 

občany o rozsahu a 

cenách sociálních 

služeb jednotlivých 

poskytovatelů 

Informační a 

kampaň 

sociálních 

služeb 

Na území ORP Kuřim není 

ve všech obcích dostatečná 

a systematická 

informovanost o 

možnostech sociálních 

služeb a jejich finanční 

náročnosti  

Senioři a 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

100 000 
obecní 

rozpočty 

2016/2017 ORP Kuřim 

Není 

připraveno 

5 

1.2. Provést 

dotazníkové šetření 

potřeby a zájmu 

o sociální služby a 

analýzu 

poskytovaných 

služeb 

Dotazníková 

kampaň 

Na území ORP Kuřim 

nebyla provedena 

dostatečná a systematická 

analýza poskytovaných 

typů sociálních služeb 

všemi poskytovateli co se 

týče časové a personální 

náročnosti rozsahu prací. 

Na základě této analýzy lze   

zpracovat nový komunitní 

Senioři a 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

100 000 
obecní 

rozpočty 

2016/2017 obce, 

poskytova 

telé služeb 

Není 

připraveno 
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plán. 

6 

2.1. Rozšířit terénní 
pečovatelské služby 
stávajících 
poskytovatelů 

Terénní 
pečovatelská 
služba  

Na základě již známé 

poptávky a poptávky 

zjištěné po informační 

kampani bude třeba zvýšit 

rozsah poskytované 

terénních pečovatelských 

služeb a zajistit uspokojení 

většího počtu zájemců o 

tyto služby 

Senioři a 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

100 000 
obecní 

rozpočty 
2016/2017 

CSS Kuřim, 
Charita 
Tišnov 

Není 

připraveno 

7 

2.2. Rozšířit činnost 
CSS Kuřim o 
pobytovou 
odlehčovací službu 

Pobytová 
odlehčovací 
služba 

V celém správním obvodu 

ORP Kuřim chybí  

odlehčovací pobytové 

zařízení, obyvatelé musí 

využívat zařízení mimo 

stávající bydliště a správní 

obvod, kde je často více 

žadatelů nežli je kapacita 

zařízení 

Senioři a 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

200 000 

obecní 

rozpočty, 

klienti 

2017 CSS Kuřim 
Není 

připraveno 

8 

3.1. V rámci 
správního území 
OPR Kuřim vytvořit 
systém 
psychologické 
pomoci rodinám 
s dětmi a neúplným 
rodinám 

Psychologické 
poradenství  

Neustále narůstá počet 

rodin pro které je nutné 

zajistit  rodinnou terapii, 

přibývá sociálně 

patologických jevů na 

školách ve zvyšují se 

požadavky na 

psychologickou diagnostiku 

a vyšetření, zpracování 

odborných zpráv podle 

požadavků OSPOD, 

oddělení sociální prevence, 

soudu apod. 

rodiny 

s dětmi a 

neúplné 

rodiny 

85 000 

obecní 

rozpočty, 

klienti 

2016/17 ORP Kuřim 

Sociální odbor 

ORP Kuřim 

intenzivně 

jedná spolu 

s týmem 

projektu 

Systémová 

podpora….. o 

zajištění 

finanční 

podpory 

psych. 

Poradenství se 
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starosty obcí 

9 

1.1. Společně 
zrevidovat smlouvy 
se svozovými 
společnostmi 
zejména z pohledu 
nastavení 
technických 
a ekonomických 
podmínek a také 
jasně definovaných 
kontrolních 
mechanizmů 

Optimalizace 
odpadového 
hospodářství  

Na území SO ORP Kuřim 

pracuje 6 svozových firem. 

Zájmem obcí je 

optimalizace  technických 

a ekonomických podmínek 

svozu včetně možnosti 

kontrolních mechanismů 

pro lepší motivaci občanů 

k minimalizaci produkce 

SKO a definování 

kontrolních mechanizmů ze 

strany obcí. Porovnáním 

nabídek jednotlivých 

svozových společností lze 

zajistit výhodnější systém 

nakládání s odpady. 

Obce 0  2016 obce 
Není 

připraveno 

10 
1.2. Zavést systém 
domácího 
kompostování 

Kompostéry do 
každé zahrady 

Prostřednictvím pronájmu 

domácích kompostérů 

docílit domácí 

kompostování v 15% všech 

domácnostech v rodinných 

domech se zahradou a tím 

minimalizovat podíl BRO ve 

směsném komunálním 

odpadu 

Občané 1800 000 

obecní 

rozpočty, 

dotace 

2016/2017 obce 

Projektový 

tým 

konzultoval se 

starosty obcí, 

které tento 

systém nemají 

zaveden 

možnost 

podání žádosti 

o dotaci 

11 

2.1.Připravit a 
realizovat 
společnou 
dlouhodobou 
informační a 

Jak nakládat s 
odpadem 

Pro lepší nakládání 

s odpady v jednotlivých 

obcích je třeba informovat 

občany jak minimalizovat 

komunální odpad, jak třídit 

Občané  100 000  2016 obce  
Není 

připraveno 
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vzdělávací kampaň 
pro veřejnost 

komunální odpad, kde a 

kdy ukládat vytříděný 

odpad  

12 

3.1. Navrhnout a 
vyhodnotit 
možnosti sběru a 
dalšího nakládání 
s komunálními 
bioodpady v rámci 
meziobecní 
spolupráce 

Nakládání s 
BRKO  

Pro společný postup 

v optimalizaci dalšího 

Způsob nakládání 

s komunálními bioodpady 

je třeba zpracovat pro celé 

správní území ORP Kuřim 

variantní návrhy řešení a 

projednat je  s občany, 

odbornou veřejností, 

zemědělskými firmami a 

osobami oprávněnými  

k nakládání s odpady  

Obce, 

občané 
60 000 

obecní 

rozpočty, 

dotace 

2016/2017 obce 
Není 

připraveno 

13 

1.1. Realizovat 
opatření k omezení 
rychlosti 
dopravních 
prostředků  - 
retardéry 

Světelné 
retardéry 

V území je řada obcí 

s  velkou intenzitou 

dopravy a absenci jiných 

přirozených či umělých 

retardací rychlosti 

Vybudování světelných 

retardérů usměrní rychlost 

projíždějících automobilů 

na povolenou rychlost 

občané 1 000 000 

obecní 

rozpočty, 

dotace 

2017 obce 
Není 

připraveno 

14 

2.1 Zřízení institutu 
inspektora 
veřejného pořádku 
pro všechny obce 
ORP 

Inspektor 
veřejného 
pořádku 

V ORP  Kuřim a tedy i 

v rámci celého SO působí 

místní oddělení Policie 

České republiky,  která 

ovšem kapacitně nemůže 

zajistit dodržování pořádku 

v oblasti dodržování 

obce, 

občané 
1000 000 

obecní 

rozpočty,  
2016 ORP Kuřim 

Probíhá 

jednání se 

starosty o 

financování 

inspektora 
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obecně závazných vyhlášek, 

drobné kriminality či 

preventivních programů. O 

udržování veřejného 

pořádku ve městě se stará 

inspektor veřejného 

pořádku, pracovník odboru 

sociálních věcí a 

prevence.Proto se jeví 

vhodné rozšířit jeho 

působnost i do ostatních 

obcí SO ORP.  

15 

1.1. Umožnit 
hromadnou 
přepravu osobám 
s omezenou 
schopností pohybu) 

Bezbariérové 
zastávky 

Podporu hromadné 

dopravy je třeba  realizovat 

vybudováním 

bezbariérových zastávek 

pro autobusy a zajištěním 

bezbariérového přístupu 

k vlakům 

občané, 

osoby 

s omezenou 

schopností 

pohybu  

 500 000/1 

zastávka  

obecní 

rozpočty, 

dotace 

2017/18 obce  
Není 

připraveno 

16 

2.1 Zvýšit nabídku 
tras určených pro 
cyklistickou 
dopravu se 
zajištěním 
bezpečnosti cyklistů 

Cyklostezky  

Pro bezpečnou cyklistickou 

dopravu  (do školy, 

zaměstnání, za 

volnočasovými aktivitami) 

je třeba koordinovat  

systém cyklistických tras 

v souběhu se silniční sítí. 

občané 
6 800 000/k

m 

obecní 

rozpočty, 

dotace 

2016/2017 obce 
Není 

připraveno 

17 

4.1 Zvýšit teoretické 
a praktické 
dovednosti mládeže 
v oblasti dopravní 
výchovy 

Dopravní hřiště  

Zvyšování ochrany dětí 

v silničním provozu je 

jednou z priorit dopravní 

politiky V rámci regionu je 

vhodné zřídit dopravní 

hřiště tak, aby bylo možné 

žáci MŠ a ZŠ 3 000 000 

obecní 

rozpočty, 

dotace 

2016/2017 školy 
Není 

připraveno 
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realizovat výuku jak dětí 

předškolního věku a tu 

následně rozvíjet na 

základních a středních 

školách 

18 

5.2. Zabránit 
vzájemné interakci 
mezi jednotlivými 
účastníky silničního 
provozu 

Cyklisté a 
chodci 
bezpečně 

Jedná se především 

chodníky v dostatečné šířce 

a pruhy pro cyklisty jako 

součást dopravního 

prostoru. 

občané  800 /m2 

obecní 

rozpočty, 

dotace 

2017 obce 
Není 

připraveno 

 

Cíl 1 - Koordinace prázdninového provozu v mateřských školách v rámci SO ORP Kuřim by mělo být z hlediska efektivnosti řešeno komplexně v rámci 

meziobecní spolupráce, což realizace tohoto projektu zcela umožňuje.  Koordinace by měla umožnit pracujícím rodičům umístění dítěte do náhradní MŠ 

během prázdnin 

Cíl 2- Spolupráce a neformální výměna zkušeností v oblasti výuky v ZŠ a MŠ bude naplněná v rámci škol v ORP.  Společným sílením zkušeností na 

společných neformálních setkávání pedagogů MŠ a ZŠ (I. a II stupeň zvlášť)  by bylo možno  zkvalitňovat vzdělávací proces, zejména v oblasti, zejména 

zkušeností s prací s žáky vyžadujícími zvláštní přístupy.  S ohledem na malý počet úplných škol v ORP Kuřim (druhý stupeň)je vhodné řešit ve spolupráci 

se školami  II stupně v ORP Tišnov.  

Cíl 3 Podpora výchovy žáků a studentů v oblasti požární ochrany, dopravní výchovy a k první pomoci se společným  využitím lektorů. Pociťovaná nízká 

úroveň výchovy žáků v těchto oborech by měla být řešena využitím lektorů a pomůcek v rámci meziobecní spolupráce a to jak výchovou žáků v rámci 

škol, tak i pořádáním soutěží mezi školami v rámci ORP.  

 

Cíl 4 Zrealizovat společnou informační kampaň - informovat občany o rozsahu a cenách sociálních služeb jednotlivých poskytovatelů. Na území ORP 

Kuřim není dostatečná a systematická informovanost občanů o možnostech sociálních služeb a jejich finanční náročnosti Společná informační kampaň 

zkvalitní způsob informovanosti, zlevní výrobu a distribuci informačních materiálů a umožní zpětnou vazbu zájmu o možné poskytované služby. 
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Cíl 5 Provést dotazníkové šetření potřeby a zájmu o sociální služby a analýzu poskytovaných služeb – akce bude navazovat na zrealizovanou informační 

kampaň. Společné dotazníkové šetření by mělo být podkladem pro rozhodování obcí o potřebách v oblasti sociální péče a pro aktualizaci komunitního 

plánu sociální péče v následujícím období. 

Cíl 6 Rozšířit terénní pečovatelské služby stávajících poskytovatelů – podpora rozšíření terénních pečovatelských služeb bude vycházet z předcházejících 

analýz potřeb služeb. Problém bude řešen  komplexně v rámci meziobecní spolupráce 

Cíl 7 Rozšířit činnost CSS Kuřim o pobytovou odlehčovací službu. V rámci realizace zajistit komplexní péči o seniory a handicapované občany 

v pobytovém zařízení. V Kuřimi a celém správním obvodu chybí pobytové zařízení, obyvatelé se musí stěhovat mimo stávající bydliště a správní obvod. 

Problém bude řešen  komplexně v rámci meziobecní spolupráce 

Cíl 8 V rámci správního území OPR Kuřim vytvořit systém psychologické pomoci rodinám s dětmi a neúplným rodinám. V rámci realizace bude uzavřena 

smlouva o spolupráci s psychology. Z hlediska efektivnosti bude problém řešen  komplexně v rámci meziobecní spolupráce. 

 

Cíl 9  Společně zrevidovat smlouvy se svozovými společnostmi zejména z pohledu nastavení technických a ekonomických podmínek a také jasně 

definovaných kontrolních mechanizmů.  Problém může být řešen  pouze v rámci meziobecní spolupráce.  Cílem je optimalizace odpadového 

hospodářství v celém SO ORPKuřim.  

Cíl 10 Zavést systém domácího kompostování. Nákup kompostérů postupně do všech rodinných domů je dlouhodobý a finančně náročný úkol, který je 

možno realizovat postupně v rámci meziobecní spolupráce,  za průběžného sledování indikátorů dopadu – snížení objem směsného komunálního 

odpadu a reakcí občanů.  

Cíl 11 Připravit a realizovat společnou dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň v oblasti nakládání s odpady pro veřejnost. Pro lepší nakládání 

s odpady v jednotlivých obcích je třeba informovat občany jak minimalizovat komunální odpad, jak třídit komunální odpad, kde a kdy ukládat vytříděný 

odpad. Společná informační kampaň zkvalitní způsob informovanosti, zlevní výrobu a distribuci informačních materiálů 

Cíl 12 Navrhnout a vyhodnotit možnosti sběru a dalšího nakládání s komunálními bioodpady v rámci meziobecní spolupráce. Pro společný postup 

v optimalizaci dalšího nakládání s komunálními bioodpady je třeba zpracovat pro celé správní území ORP Kuřim variantní návrhy způsobu využití 

bioodpadu a projednat je s občany, odbornou veřejností, zemědělskými firmami hospodařícími v území a osobami oprávněnými  k nakládání s odpady. 
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Zásadou by mělo být využití kompostu v území SO ORP Kuřim pro zúrodnění půdy. 

 

Cíl 13 Realizovat opatření k omezení rychlosti dopravních prostředků  - retardéry. Retardéry je třeba umístit v obcích s  velkou intenzitou dopravy a 

absenci jiných přirozených či umělých retardací rychlosti, tedy tam, kde se do obce vjíždí po rovině nebo z kopce v přímém úseku. Retardéry by měly 

snížit nehodovost v obcích. 

Cíl 14 Zřízení institutu inspektora veřejného pořádku pro všechny obce SO ORP v oblasti dodržování obecně závazných vyhlášek, drobné kriminality či 

preventivních programů.. 

 

Cíl 15 Umožnit hromadnou přepravu osobám s omezenou schopností pohybu - vybudováním bezbariérových zastávek pro autobusy a zajištěním 

bezbariérového přístupu k vlakům  umožníme cestování HD osobám s omezenou schopností pohybu a rodinám s malými dětmi. Společný postup umožní 

kvalitnější a levnější řešení  

Cíl 16 Zvýšit nabídku tras určených pro cyklistickou dopravu se zajištěním bezpečnosti cyklistů  Pro bezpečnou cyklistickou dopravu  (do školy, 

zaměstnání, za volnočasovými aktivitami) je třeba koordinovat  v celém SO ORP systém cyklistických tras v souběhu se silniční sítí do center 

zaměstnanosti, občanské vybavenosti a k přestupním terminálům IDS. 

Cíl 17 Zvýšit teoretické a praktické dovednosti mládeže v oblasti dopravní výchovy. V rámci meziobecní spolupráce SO ORP Kuřim  je vhodné a 

ekonomické zřídit společné dopravní hřiště tak, aby bylo možné realizovat výuku dětí předškolního i školního věku. 

 Cíl 18 Zabránit vzájemné interakci mezi jednotlivými účastníky silničního provozu. Jedná se především chodníky v dostatečné šířce a pruhy pro cyklisty 

jako součást dopravního prostoru. Společný postup umožní kvalitnější a levnější řešení  
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní 

spolupráce 

Projekt 1 – Prázdninový provoz MŠ 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity je motivující starosta, manažer a Odbor školství 
MěÚ Kuřim. 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Zatím není zajištěn nepřetržitý prázdninový provoz v MŠ na území SO ORP Kuřim, většina 

školek funguje pouze první týden v červenci či poslední týden v srpnu. Vzhledem k tomu,  že 

rodiče většinou do MŠ své děti vozí autem, bylo by možné v rámci ORP Kuřim dohodnout 

termíny fungování MŠ, tak aby na sebe navazovali po dobu prázdniny. Je zde však nutný 

souhlas ředitelů MŠ a příslušná administrativní opatření, aby po dobu prázdniny mohly MŠ 

navštěvovat i děti , které MŠ nenavštěvují celoročně. 

Jaké jsou příčiny problému? 

Nedostatečná komunikace mezi MŠ ve SO ORP v otázce zajištění prázdninového provozu.  
Administrativní náročnost pro ředitele MŠ (zápis „nových“ dětí) souhlas příslušných orgánů 
státní správy, ochota změny ze strany pedagogů. 
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Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Koordinace prázdninového provozu MŠ v SO ORP, zjištění zájmu rodičů. 

 

Cílová skupina 

Rodiče s dětmi.  

 

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Chudčice,  Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, 

Veverská Bítýška 

 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 rodiče nebudou chtít během prázdnin umisťovat děti do MŠ mimo SO ORP Kuřim 

 neschválení organizačních pravidel vedením obcí  

 

Místo realizace rozvojové aktivity 

SO ORP Kuřim  

 

Území dopadu rozvojové aktivity 

SO ORP Kuřim  

 

Harmonogram rozvojové aktivity 

leden – únor 2016  Návrh organizačních pravidel  

březen – duben 2016  Předání návrhu organizačních pravidel k projednání obcím 

červenec – září 2016  Realizace  -  zavedení do praxe 

 

Zdroje financování 

Nejsou nutné. 

 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

Počet mateřských škol koordinujících prázdninový provoz. 

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 nejsou 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 spolupráce MŠ přináší reálné zlepšení umístění dětí v prázdninovém provozu 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

V případě neřešení této aktivity nastávají pro rodiče těžce řešitelné problémy s umístěním 
dětí do příměstských táborů (finančně nákladné, pro menší děti nevhodné) a shánění hlídání 
po dobu prázdnin. 
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Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Národní koncepce podpory rodin s dětmi 

 Národní koncepce rodinné politiky  
 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

 leden 2016 – září 2016   
V následujících letech by se již jednalo o aktualizaci. 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 termíny provozu budou vyvěšeny na webových stránkách obcí ORP Kuřim 

 budou předány řediteli MŠ prostřednictvím pedagogů s předstihem rodičů dětí 
navštěvujících „jejich“ MŠ 

 

Projekt 2 – Výměna  zkušeností učitelů 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavními iniciátory této rozvojové aktivity jsou učitelé základních škol a Odbor školství MěÚ 
Kuřim. 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Učitelé a pedagogičtí pracovníci jsou často stavění do situací, které je třeba nově řešit 
z pohledu nových předpisů, potřebami začleňování žáků se zvláštními vzdělávacími 
potřebami, nových společenských situací a podobně. Skutečně neformálním setkáváním 
pedagogů MŠ a ZŠ I stupeň a ZŠ II stupeň (dvoudenní prázdninový pobyt, výlet)  lze vytvořit 
otevřené diskusní prostředí a docílit sdílení zkušeností vedoucích ke zkvalitnění  vzdělávacího  
procesu. 

Jaké jsou příčiny problému? 

Nedostatečná komunikace mezi jednotlivými školami, formální školení nevede k dostatečně 
otevřené diskusi. Navíc těchto školení se v ORP Kuřim účastní hlavně ředitelé škol, ostatní 
pedagogové si vybírají během roku školení pro svůj obor z celostátní nabídky, nicméně se 
zde nepotkávají s kolegy z území ORP Kuřim. 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Zkvalitnění  vzdělávacího  procesu. 

Cílová skupina 

Učitelé, žáci  

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, 
Veverská Bítýška 
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Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 malý zájem učitelů 

 nedocílí se dostatečně kreativní diskuse 

 

Místo realizace rozvojové aktivity 

SO ORP Kuřim  

 

Území dopadu rozvojové aktivity 

SO ORP Kuřim  

 

Harmonogram rozvojové aktivity 

leden – únor 2016 Příprava setkání, návrh organizačního zabezpečení včetně  

březen – duben 2016  Předání návrhu organizačních pravidel k projednání školám 

srpen, 2016  Realizace  -  uskutečnění setkání 

 

Zdroje financování 

Obecní rozpočty, 

 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 Počet obcí zapojených prostřednictvím svých škol a školských zařízení do předávání 

zkušeností 

 Počet škol a školských zařízení zapojených do předávání zkušeností 

 Počet organizovaných pracovních setkání /rok 

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 nejsou 

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Dostatečně otevřená diskuse na základě neformálního setkání, dohoda společných postupů 

při přípravě dětí na první třídu již v MŠ. Možná dohoda o výběru stejných učebnic, či 

spolupráce škol při tvorbě jejich vzdělávacích plánů. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Nedostatečná komunikace mezi jednotlivými školami, formální školení nevede k dostatečně 
otevřené a tvůrčí diskusi. 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Národní program rozvoje vzdělávání  
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Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Spolupráce škol 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 – srpen 2016   

V následujících letech by se již jednalo o aktualizaci. 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 termíny akcí budou vyvěšeny na webových stránkách obcí ORP Kuřim a zaslány 
jednotlivým školám 

 schůzky bude koordinovat pracovník školství z ORP Kuřim 
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Projekt 3 – Společní lektoři ve školách  

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavními iniciátory této rozvojové aktivity jsou učitelé základních škol a Odbor školství MěÚ 
Kuřim. 
  
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Výchova v oblasti požární ochrany, dopravní výchovy a k první pomoci je součástí 
vzdělávacího procesu a integrovaného záchranného systému. Společná organizace 
odborných lektorů na školách práci zjednoduší a zkvalitní. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Nedostatek lektorů, nedostatečná komunikace mezi jednotlivými školami.  
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
Zkvalitnění  vzdělávacího  procesu v oblasti dopravní výchovy, požární ochrany,  první 
pomoci.  
 
Cílová skupina 
Žáci  
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, 
Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 malý zájem škol 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 Organizace vzdělávání v oblasti požární ochrany, dopravní 
výchovy a k první pomoci, návrh organizačního zabezpečení včetně termínů 

 březen 2016  Předání návrhu organizačních pravidel k projednání školám 

 květen, červen  2016  Realizace  -  uskutečnění školení 
 

Zdroje financování 

 Obecní  (školní) rozpočty 
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

Počet obcí zapojených prostřednictvím svých škol a školských zařízení do vzdělávání žáků 

v oblasti požární ochrany, dopravní výchovy a k první pomoci. 

Počet škol a školských zařízení zapojených do vzdělávání žáků v oblasti požární ochrany, 

dopravní výchovy a k první pomoci. 

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

3 externí lektoři  

 

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Výchova v oblasti požární ochrany, dopravní výchovy a k první pomoci je součástí 

vzdělávacího procesu a integrovaného záchranného systému.  Společná organizace lektorů 

práci zjednoduší a zkvalitní, dětem poskytne důležité informace, které jim nyní chybí. 

V některých školách mají sice evakuační plán, ale v praxi nezkoušejí školu evakuovat, lze 

proto předpokládat, že by v případě reálného ohrožení vypukla panika. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Výchova v oblasti požární ochrany, dopravní výchovy a k první pomoci je součástí 
vzdělávacího procesu a integrovaného záchranného systému. 
 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Národní program rozvoje vzdělávání  

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Spolupráce škol 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 – červen 2016   

V následujících letech by se již jednalo o aktualizaci. 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Organizace vzdělávání v oblasti požární ochrany, dopravní výchovy a k první pomoci, 
návrh organizačního zabezpečení včetně termínů budou vyvěšeny na webových 
stránkách obcí ORP Kuřim a zaslány jednotlivým školám. 
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Projekt 4 – Informační a kampaň sociálních služeb  

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity je Odbor sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, 
který proces sociálních služeb v rámci SO ORP Kuřim zastřešuje a naplňuje tak za ostatní obce 
zákonnou povinnost, konkrétně § 94 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, který ukládá obcím povinnost zjišťovat na svém území potřeby 
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob, zajišťovat dostupnost informací 
o možnostech a způsobech poskytování sociální služby, spolupracovat s dalšími obcemi, 
krajem, poskytovateli. 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
Na území ORP Kuřim není ve všech obcích dostatečná a systematická informovanost o 
možnostech sociálních služeb. 
 
Jaké jsou příčiny problému? 

Dlouhodobá absence cílených a systematických informací, stárnutí populace, vývoj 
zdravotního stavu populace. 
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
Informovat občany o rozsahu a cenách sociálních služeb jednotlivých poskytovatelů v území. 
 
Cílová skupina 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby s tělesným postižením. 
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatečná distribuce do domácností 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 příprava informačního letáku ve spolupráci s poskytovateli 
služeb, zástupci obcí a Odborem sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, stanovení 
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zásad postupu kampaně  

 březen – duben 2016  Zajištění tisku letáků, informační kampaně na webových 
stránkách obcí, prostřednictvím kabelové televize, obecního rozhlasu a obecních 
tiskovin   

 květen – červen  2016  Distribuce letáků, kampaň prostřednictvím kabelové 
televize, obecního rozhlasu  

 
Zdroje financování 
Obecní rozpočty 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 Počet vytvořených informačních letáků pro domácnosti 

 Počet cíleně informovaných domácností 

 Počet zapojených obcí do informační kampaně 

 Počet informačních sekcí na webových stránkách obcí 
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 Rozšíření pracovního úvazku koordinátora KPSS  

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Na území ORP Kuřim není ve všech obcích dostatečná a systematická informovanost o 

možnostech sociálních služeb a jejich finanční náročnosti. Informace o sociálních službách je 

možno získat v zařízeních těchto služeb a na Mě Ú Kuřim.  Systém roznášky letáků osloví 

každou domácnost.   

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Jako podklad navazující aktivitu zjišťování potřebnosti služeb (požadavků na služby). 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015–2017.  

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Projekt č. 5 Dotazníková kampaň 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 – červen 2016   

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zhodnoceny v projektu č. 5 Dotazníková kampaň  
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Projekt 5 – Dotazníková kampaň sociálních služeb  

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity je Odbor sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, 
který proces sociálních služeb  v rámci SO ORP Kuřim zastřešuje a naplňuje tak za ostatní 
obce zákonnou povinnost, konkrétně § 94 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, který ukládá obcím povinnost zjišťovat na svém území potřeby 
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob, zajišťovat dostupnost informací 
o možnostech a způsobech poskytování sociální služby, spolupracovat s dalšími obcemi, 
krajem, poskytovateli. 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
Analýzu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých obcích a předpoklad jejich vývoje 
v do roku 2020, seznámení obecních zastupitelstev s problematikou a jejími trendy. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Na území ORP Kuřim není ve všech obcích dostatečná a systematická informovanost o 
možnostech sociálních služeb a jejich finanční náročnosti , nebyla provedena dostatečná a 
systematická analýza poskytovaných typů sociálních služeb všemi poskytovateli co se týče 
časové a personální náročnosti rozsahu prací.  
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
Informovanost zastupitelstev o rozsahu a cenách sociálních služeb jednotlivých 
poskytovatelů v území, predikce potřeby sociálních služeb. 
 
Cílová skupina 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby s tělesným postižením. 
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatečná návratnost dotazníků 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
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Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 příprava dotazníku ve spolupráci s poskytovateli služeb, 
zástupci obcí a Odborem sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, stanovení zásad 
postupu kampaně  

 březen – duben 2016  Zajištění tisku dotazníků, informační kampaně na webových 
stránkách obcí, prostřednictvím kabelové televize, obecního rozhlasu a obecních 
tiskovin   

 květen – červen  2016  Distribuce dotazníků, kampaň prostřednictvím kabelové 
televize, obecního rozhlasu  

 červenec – říjen – vyhodnocení dotazníkové akce  

 říjen – listopad 2016 – závěrečná zpráva, projednání se zástupci obcí a poskytovateli 
služeb. 

 
Zdroje financování 
Obecní rozpočty 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 Počet vytvořených dotazníků pro domácnosti 

 Počet cíleně dotazovaných  domácností 

 Počet zapojených obcí do dotazníkové akce kampaně 

 Počet informačních sekcí na webových stránkách obcí 
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 Rozšíření pracovního úvazku koordinátora KPSS , zpracování dotazníků – externě  

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 Podrobnou analýzou stavu a potřeb využívání sociálních služeb. Na území ORP Kuřim není ve 

všech obcích dostatečná a systematická informovanost potřebách sociálních služeb a jejich 

finanční náročnosti. Obce pak nejeví snahu o spolupráci při tvorbě KPSS. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Jako podklad pro zpracování nového (aktualizovaného) komunitního plánu sociálních služeb 

a informovanosti zastupitelstev o požadavcích na sociální služby v obci. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015–2017. 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Aktualizace KPSS. 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 – říjen 2016   
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách odboru 
sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, na webových stránkách obcí a v obecních 
tiskovinách. 
 

 

Projekt 6 - Terénní pečovatelská služba  

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity je Odbor sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, 
který proces sociálních služeb v rámci SO ORP Kuřim zastřešuje a naplňuje tak za ostatní obce 
zákonnou povinnost, konkrétně § 94 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, který ukládá obcím povinnost zjišťovat na svém území potřeby 
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob. 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
Na základě již známé poptávky a zjištění po informační a dotazníkové kampani bude třeba 
zvýšit rozsah poskytované terénních pečovatelských služeb a zajistit uspokojení většího 
počtu zájemců. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Na území ORP Kuřim v současné době převyšuje zájem o poskytování terénních sociálních 
služeb možnosti poskytovatelů.  
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
Zlepšení kvality a rozsahu poskytovaných terénních sociálních služeb. 
 
Cílová skupina 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby s tělesným postižením. 
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatek finančních zdrojů 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
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Harmonogram rozvojové aktivity 

 listopad – prosinec 2016 na základě  dotazníkové akce ve spolupráci s poskytovateli 
služeb, zástupci obcí a Odborem sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, vyhodnocení 
potřeby rozsahu sociálních služeb a jejich porovnání s možnostmi poskytovatelů 
v území 

 leden - únor 2017 návrh opatření u poskytovatelů sociálních služeb – materiální a 
personální opatření, zdroje financování . 

 březen  - duben 2017 vypracování smlouvy s obcemi o financování služeb  

 květen – 2017 zahájení rozšířeného provozu. 

 prosinec – evaluace akce  
 
Zdroje financování 
Obecní rozpočty, dotace, klienti 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 Počet nově poskytovaných sociálních služeb 

 počet nově rozšířených terénních pečovatelských služeb v hodinách/měsíc   

 počet uživatelů terénní pečovatelské služby 

 navýšení pracovníků terénních služeb u poskytujících organizací 
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 navýšení pracovníků terénních služeb u poskytujících organizací 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 Předchozí podrobnou analýzou stavu a potřeb využívání sociálních služeb  

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Nárůst klientů sociálních služeb a druhů požadovaných sociálních služeb 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015–2017  

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Informační kampaň 

Dotazníková akce 

Aktualizace KPSS. 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

listopad 2016 –prosinec 2017  a další roky poskytování služeb a pravidelná evaluace 

pokračování    
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách odboru 
sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, na webových stránkách obcí a v obecních 
tiskovinách. 
 

Projekt 7 – Pobytová odlehčovací služba  

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity je CSS Kuřim a Odbor sociálních věcí a prevence 
MěÚ Kuřim, který proces sociálních služeb  v rámci SO ORP Kuřim zastřešuje a naplňuje tak 
za ostatní obce zákonnou povinnost, konkrétně § 94 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá obcím povinnost zjišťovat na svém 
území potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob. 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
Pobytovou odlehčovací službu v rámci SO ORP. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

 V celém správním obvodu ORP Kuřim chybí  odlehčovací pobytové zařízení, obyvatelé 
musí využívat zařízení mimo stávající bydliště a správní obvod, kde je často více 
žadatelů nežli je kapacita zařízení. 
 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
Zlepšení situace seniorů a osob se zdravotním postižením 
 
Cílová skupina 
Senioři, osoby se zdravotním postižením,  
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatek finančních zdrojů 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
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Harmonogram rozvojové aktivity 

 listopad – prosinec 2016 vypracování finanční a věcné analýzy zřízení pobytové 
odlehčovací služby v CSS Kuřim, materiální a personální opatření, zdroje financování 

 leden - únor 2017 projednání návrhu opatření se zástupci obcí 

 březen  - duben 2017 vypracování smlouvy s obcemi o financování služeb  

 květen – 2017 zahájení rozšířeného provozu. 

 prosinec – evaluace akce  
 
Zdroje financování 
Obecní rozpočty, dotace, klienti   
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 kapacita (počet lůžek) pobytové odlehčovací služby 

 počet klientů pobytové odlehčovací služby 

 % využití kapacity (lůžek) pobytové odlehčovací služby  

 počet obcí spolufinancujících zřízení pobytové odlehčovací služby v SÚ ORP  
 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 navýšení pracovníků u poskytující organizace 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 V celém správním obvodu ORP Kuřim doposud chybí  odlehčovací pobytové zařízení 
 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

V celém správním obvodu ORP Kuřim chybí  odlehčovací pobytové zařízení, obyvatelé musí 
využívat zařízení mimo stávající bydliště a správní obvod, kde je často více žadatelů nežli je 
kapacita zařízení. 
 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015–2017  

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Dotazníková akce 

Aktualizace KPSS. 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

listopad 2016  – prosinec 2017 a další roky poskytování služeb a pravidelná evaluace 

pokračování    
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách odboru 
sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, na webových stránkách obcí a v obecních 
tiskovinách. 

 

 

Projekt 8 – Psychologické poradenství  

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity je CSS Kuřim a Odbor sociálních věcí a prevence 
MěÚ Kuřim, který proces sociálních služeb  v rámci SO ORP Kuřim zastřešuje a naplňuje tak 
za ostatní obce zákonnou povinnost, konkrétně § 94 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá obcím povinnost zjišťovat na svém 
území potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob,  
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
Zkvalitnění a rozšíření psychologické pomoci rodinám s dětmi a neúplným rodinám  
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Neustále narůstá počet rodin pro které je nutné zajistit  rodinnou terapii, přibývá sociálně 
patologických jevů na školách ve zvyšují se požadavky na psychologickou diagnostiku a 
vyšetření, zpracování odborných zpráv podle požadavků OSPOD, oddělení sociální prevence, 
soudu apod. 
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
Zlepšení situace v oblasti psychologické pomoci rodinám s dětmi a neúplným rodinám 
 
Cílová skupina 
Rodiny s dětmi a neúplné rodiny  
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatek finančních zdrojů 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
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Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden - únor 2016 vypracování finanční a věcné analýzy rozvoje psychologické 
pomoci, materiální a personální opatření, zdroje financování 

 březen  - duben 2016 projednání návrhu opatření se zástupci obcí, vypracování 
smlouvy s obcemi o financování služeb 

 duben 2016  zahájení rozšířeného provozu psychologické pomoci  

 prosinec – evaluace akce  
 
Zdroje financování 
Obecní rozpočty, dotace, klienti   
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 počet obcí využívajících pro své občany psychologické pro pomoci rodinám s dětmi 

 počet klientů využívajících pro své občany psychologické pro pomoci rodinám s dětmi  
 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 externí služba 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Přenesení části finanční zátěže služby na jednotlivé obce ve SO ORP.  

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Na území SO ORP se trvale zvyšuje počet obyvatel. Tím i neustále narůstá počet rodin pro 
které je nutné zajistit  rodinnou terapii, přibývá sociálně patologických jevů na školách ve 
zvyšují se požadavky na psychologickou diagnostiku a vyšetření, zpracování odborných zpráv 
podle požadavků OSPOD, oddělení sociální prevence, soudu apod. 
.  
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015–2017  

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Dotazníková akce 

Aktualizace KPSS. 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

Leden 2016 –prosinec 2016  a další roky poskytování služeb a pravidelná evaluace 

pokračování. 
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách odboru 
sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim, na webových stránkách obcí a v obecních 
tiskovinách. 

 

Projekt 9 – Optimalizace odpadového hospodářství 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce, motivující starostové a manažer 
projektu. 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
Optimalizovat nakládání s odpady ve SO ORP Kuřim. Upravit smlouvy se svozovými 
společnostmi zejména z pohledu nastavení technických a ekonomických podmínek a také 
jasně definovaných kontrolních mechanizmů. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Obce v území ORP Kuřim jsou obsluhovány šesti  společnostmi pověřenými nakládáním 
s odpady, z nichž nejvýznamnější jsou AVE.CZ  odpadové hospodářství s.r.o. Vídeňská 
264/120b 61900 Brno, Přízřenice,  A.S.A Česká republika, Líšeňská 35, 636 00 Brno, SAKO 
Brno a.s. Jedovnická 4247/2, 62800 Brno – Židenice, SITA CZ a.s, Holzova 2645/12 Brno-
Líšeň, Van Ganselwinkel, a.s, U Vlečky 592, 664 42 Modřice, CTS Kuřim, s.r.o Svatopluka 
Čecha 600664 34 Kuřim . Náklady na odpadové hospodářství se od sebe výrazně liší.  
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
Zlepšení situace v oblasti nakládání s odpady z pohledu nastavení technických 
a ekonomických podmínek a kontrolních mechanizmů.  
 
Cílová skupina 
Občané, obce  
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 neúspěch při vyjednávání, na základě nedostatečných argumentů obcí,  

 malá otevřenost obcí k jednání  
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
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Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden - únor 2016 vypracování finanční a věcné analýzy nakládání s odpady a 
porovnání jednotlivých obcí  

 březen  - duben 2016 vyjednávání se svozovými společnostmi a firmami oprávněnými 
k nakládání s  

 prosinec 2016 – evaluace akce  
 
Zdroje financování 

 Obecní rozpočty 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 počet obcí, které společně zrevidovaly smlouvu se svozovou společností  
 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 Spolupráce s expertem - externí služba 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Společné jednání obcí o optimalizaci odpadového hospodářství  

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Na území SO ORP se trvale zvyšuje počet obyvatel. Tím i neustále narůstá množství 
komunálního odpadu. Obce v území ORP Kuřim jsou obsluhovány šesti  společnostmi 
pověřenými nakládáním s odpady. Odpadové hospodářství jednotlivých obcí se od sebe 
výrazně liší, včetně nákladů. Společné řešení by mělo nejen obecně zkvalitnit nakládání 
s odpad, ale i přispět ke snížení nákladů. 
 
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Projekt Jak nakládat s odpadem  

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 –prosinec 2016  a další roky  pravidelná evaluace   

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách obcí a 
v obecních tiskovinách. 
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Projekt 10 – Kompostéry  do každé zahrady 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce, motivující starostové a manažer 
projektu.  
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
Optimalizovat nakládání s odpady ve SO ORP Kuřim. Prostřednictvím pronájmu domácích 
kompostérů docílit domácí kompostování tím minimalizovat podíl BRO ve směsném 
komunálním odpadu. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Vysoký podíl BRO v komunálním odpadu způsobený nedostatkem pohodlných možností 
jiného využití. 
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
Prostřednictvím pronájmu domácích kompostérů docílit domácí kompostování minimálně 
v 15 % všech domácnostech v rodinných domech se zahradou a tím minimalizovat podíl BRO 
ve směsném komunálním odpadu. 
 
Cílová skupina 
Občané, obce  
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatek financí na nákup kompostérů 

 nezájem občanů o domácí kompostování  
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden - únor 2016 vypracování finanční a věcné analýzy zajištění kompostérů 

 březen  - duben 2016 zajištění financí a pronájem kompostérů   

 prosinec 2016 – evaluace akce  

 2017 pokračování akce  
 
Zdroje financování 

 Obecní rozpočty, dotace, občané, sponzoři  



36 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 počet domácích kompostérů na počet domácností 

 počet obcí, které mají zaveden systém domácího kompostování 

 pokrytí domácností (zástavba rodinných domů) systémem domácího kompostování 
(%) 

 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 ne 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Minimalizace produkce BRKO 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 Na území SO ORP se trvale zvyšuje počet obyvatel. Tím i neustále narůstá množství 
komunálního odpadu. Prostřednictvím pronájmu domácích kompostérů v 
domácnostech v rodinných domech minimalizovat podíl BRO ve směsném 
komunálním odpadu. Řešení by mělo nejen obecně zkvalitnit nakládání s BRKO, ale i 
přispět ke snížení nákladů obcí na svoz KO. 

 
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 Projekt Jak nakládat s odpadem  

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 –prosinec 2016  a další roky pokračování  

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách obcí a 
v obecních tiskovinách. 

 

Projekt 11 – Jak nakládat s odpadem 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce, motivující starostové a manažer 
projektu, Odbor životního prostřed ORP Kuřim. 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
Stále poměrně vysoký podíl směsného komunálního odpadu na 1 občana ve SO ORP Kuřim 
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Jaké jsou příčiny problému? 

 Nedostatečná informovanost obyvatel o možnostech třídění odpadu, 

 nedostatečná motivace pro třídění odpadu,  

 nedostatečný odběr některých složek separovaného odpadu 
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

 Optimalizovat nakládání s odpady ve SO ORP Kuřim lepší informovaností občanů. 
Aktivizovat a motivovat občany k zodpovědnému třídění odpadů 

 
Cílová skupina 

 Občané, obce  
 
Zapojené obce 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nezájem občanů o třídění odpadu  
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 příprava informačního letáku  

 březen – duben 2016 Zajištění tisku letáků, příprava informační kampaně na 
webových stránkách obcí, prostřednictvím kabelové televize, společenských akcí (den 
země) obecního rozhlasu a obecních tiskovin   

 květen – červen  2016 Distribuce letáků, kampaň prostřednictvím kabelové televize, 
obecního rozhlasu akce pro děti v MŠ, akce pro ZŠ, akce pro teenagery, dospělé 
obyvatele apod.) 

 prosinec 2016 – evaluace akce  
 
Zdroje financování 

 Obecní rozpočty, dotace, sponzoři  
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 počet obcí, zapojených do realizace dlouhodobé informační kampaně pro širokou 
veřejnost  

 počet akcí v rámci společné informační kampaně 

 počet adresně oslovených cílových skupin v rámci informační kampaně ( 

 počet účastníků akcí zaměřených na osvětu v oblasti nakládání s odpady 
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 počet vydaných tiskovin (letáky) 
 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 ne 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Minimalizace produkce směsného komunálního odpadu 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 Na území SO ORP se trvale zvyšuje počet obyvatel. Tím i neustále narůstá množství 
komunálního odpadu. Pro lepší nakládání s odpady v jednotlivých obcích je třeba 
informovat občany jak minimalizovat komunální odpad, jak třídit komunální odpad, 
kde a kdy ukládat vytříděný odpad. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 Projekt Jak nakládat s odpadem  

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 –prosinec 2016  a další roky pokračování  

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách obcí a 
v obecních tiskovinách. 

 

Projekt 12 – Kompostování 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce, motivující starostové a manažer 
projektu, Odbor životního prostřed ORP Kuřim. 
 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Optimalizaci nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v území. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Nekoncepčnost řešení problematiky BRKO (BRO) vznikajícího na území SO ORP Kuřim. 
 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

 prověřit ekonomicky i provozně nejvhodnější možnosti nakládání s BRKO (případně 
BRO) 
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 navrhnout a projednat s odbornou veřejností, zemědělskými firmami a osobami 
oprávněnými  k nakládání s odpady  a orgány ochrany životního prostředí optimální 
možnosti  nakládání s BRKO (BRO) ve SO ORP Kuřim  

 

Cílová skupina 

 Občané, obce  
 

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 rozporné zájmy a názory obcí a orgánů státní správy 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 projednání akce na setkání zástupců obcí, stanovení finanční 
náročnosti práce 

 březen – duben 2016 výběr dodavatele analytické části  

 květen – červen  2016  zpracování analýzy možností nakládání s BRKO v území 

 červenec – září 2016 projednání analýzy s orgány ochrany životního prostředí a státní 
správy  

 prosinec 2016 – návrh výsledného řešení a jeho projednání se zástupci obcí  
 
Zdroje financování 

 Obecní rozpočty, dotace  
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 zpracovaná analýz a možností sběru a nakládání s komunálními bioodpady včetně 
jeho financování (ANO/NE)  

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 zadáno externímu zpracovateli 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 podrobná analýza ekonomických a věcných možností nakládání s BRKO v SO ORP 
Kuřim 
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Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 Na území SO ORP se trvale zvyšuje počet obyvatel. Tím i neustále narůstá množství 
komunálního odpadu, včetně BRKO. Způsob nakládání s komunálními bioodpady je 
třeba optimalizovat, aby nedocházelo k plýtvání finančními prostředky. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 Projekt Jak nakládat s odpadem, Komunitní kompostárny 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 –prosinec 2016   

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách obcí a 
v obecních tiskovinách 

Projekt 13 – Světelné retardéry  

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce. 
 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

 Opatření k omezení rychlosti dopravních prostředků   
 

Jaké jsou příčiny problému? 

V území je řada obcí s  velkou intenzitou dopravy a absenci jiných přirozených či umělých 
retardací rychlosti. 
 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Vybudování světelných retardérů usměrní rychlost projíždějících automobilů na povolenou 
rychlost. 
 

Cílová skupina 

 Občané, chodci  
 

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
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Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nesouhlas policie ČR nebo dopravního  inspektorátu 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2017 projednání akce na setkání zástupců obcí, stanovení finanční 
náročnosti akce 

 březen – duben 2016 výběr lokalit a dodavatelů techniky  

 květen – červen  2016  projednání s dopravním inspektorátem a Policií ČR  

 červenec – září 2016 výběr dodavatele a realizace akce  

 prosinec 2016 – evaluace akce 
 
Zdroje financování 

 Obecní rozpočty, dotace  
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 pořízení světelných dopravních retardérů (počet) 

 počet obcí využívajících dopravní světelné retardéry  
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 projekt zadán externímu zpracovateli 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 Světelné retardéry usměrní rychlost projíždějících automobilů, na rozdíl od úprav na 
vozovce jsou nehlučné 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 V území je řada obcí s  velkou intenzitou dopravy a absenci jiných přirozených či 
umělých retardací rychlosti 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 Projekt Cyklisté, chodci 
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Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

Leden 2017 –prosinec 2017   

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách obcí a 
v obecních tiskovinách 

 
 

Projekt 14 – Inspektor veřejného pořádku   

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce. 
 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

 dodržování obecně závazných vyhlášek, drobnou kriminalitu 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Nárůst počtu obyvatel, zvyšování drobné kriminality  včetně vandalismu, špatné parkování 
apod. Police ČR není kapacitně schopna zajistit dodržování obecně platných vyhlášek. 
 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Snížení drobné kriminality a přestupků proti veřejnému pořádku.  
 

Cílová skupina 

 Občané  
 

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatek finančních prostředků na provoz inspekce veřejného pořádku, 

 neochota obcí na společném financování pro velkou finanční náročnost 
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
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Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 podrobná analýza finanční náročnosti, projednání akce na 
setkání zástupců obcí,  projednání kompetencí inspektora veřejného pořádku a stanovení 
způsobu práce inspektora včetně informovanosti obcí a veřejnosti,  stanovení způsobu  
financování,vypracování smlouvy mezi obcemi SO ORP Kuřim 

 březen – duben 2016 výběrové řízení na pracovníky, materiálně technické vybavení  

 květen – červen  2016 zahájení provozu  

 prosinec 2016 – evaluace akce 
 
Zdroje financování 

 Obecní rozpočty 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 počet obcí využívajících služeb inspektora veřejného pořádku  

 webové stránky Inspektor veřejného pořádku ORP Kuřim   
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 1,5  pracovní místo, 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 Inspekce veřejného pořádku bude probíhat ve všech obcích v SO ORP. Jednotlivé 
obce stanoví své priority, předpokládaný rozsah činnosti v hodinách a předběžně 
dohodnou termíny výkonu. Na činnost inspektora budou přispívat podle předem 
dohodnutého plánu výkonů. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 Nárůst počtu obyvatel, zvyšování drobné kriminality  včetně vandalismu, špatné 
parkování apod. Police ČR není kapacitně schopna zajistit dodržování obecně 
platných vyhlášek. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 s obecnými zákony  

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 ne 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 –prosinec 2016   

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách ORP Kuřim - 
inspektora veřejného pořádku, na stránkách obcí a v obecních tiskovinách 
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Projekt 15 – Bezbariérové zastávky  

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce. 
 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Podporu hromadné dopravy formou bezbariérových zastávek. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Osoby s omezenou schopností pohybu a matky s malými dětmi mají problémy s nástupem 
do prostředků hromadné dopravy z důvodu nevhodného stavebního řešení zastávek.  
 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Umožnění bezproblémového využívání prostředků hromadné dopravy osobami s omezenou 
schopností pohybu a matkami s malými dětmi. 
 

Cílová skupina 

 Občané s omezenou schopností pohybu a matky s malými dětmi 
 

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatek finančních prostředků  
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2017 zadání projektové  dokumentace podrobná analýza finanční 
náročnosti, projednání akce na setkání zástupců obcí, stanovení způsobu  společného 
financování, vypracování smlouvy mezi obcemi SO ORP Kuřim 

 březen – duben 2017 výběrové řízení na projektanta, zadání projektové  
dokumentace,  

 květen – červen  2017 žádost o dotace  

 říjen 2017 – výběrové řízení na dodavatele  

 pokračování akce v roce 2018 
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Zdroje financování 

 Dotace, obecní rozpočty 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 počet vybudovaných objektů pro bezbariérový přístup do prostředků HD 

 počet obcí s vybudovanými bezbariérovými zastávkami hromadné dopravy 
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 ne 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 

 Umožnění bezproblémového využívání prostředků hromadné dopravy osobami 
s omezenou schopností pohybu a matkami s malými dětmi. Společné řešení šetří čas i 
peníze 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 Podporu hromadné dopravy je třeba  realizovat vybudováním bezbariérových 
zastávek pro autobusy a zajištěním bezbariérového přístupu k vlakům 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Koncepce rozvoje dopravy Jihomoravského kraje 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 ne 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2017 –prosinec 2018   

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách ORP Kuřim, na 
stránkách obcí a v obecních tiskovinách  
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Projekt 16– Cyklostezky  

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce. 
 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Podporu bezmotorové dopravy. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Většina obcí je propojena frekventovanými silnicemi II a III třídy, které neumožňují 
bezpečnou bezmotorovou dopravu (do škol, zaměstnání za volnočasovými aktivitami. 
 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

 Lepší využívání a rozvoj bezmotorové dopravy v území 
 

Cílová skupina 

 Občané  
 

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nekoncepční rozvoj cyklostezek 

 nevyřešený výkup pozemků  

 nedostatek finančních prostředků  
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 , projednání akce na setkání zástupců obcí, stanovení způsobu  
společného financování, vypracování smlouvy mezi obcemi SO ORP Kuřim, výběrové 
řízení na projektanta, zadání projektové  dokumentace na úrovni DUR 
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 duben 2016 projednání DUR na setkání zástupců obcí 

 květen – červen 2016 řešení majetkoprávních vztahů, zadání dokumentace pro 
stavební povolení 

 září 2016 - podání žádosti o dotaci 

 listopad 2016– výběrové řízení na dodavatele  

 březen 2017 zahájení stavby, pokračování akce i v roce 2018 a dalších. 
 
Zdroje financování 

 Dotace, obecní rozpočty 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 délka nově vybudovaných komunikací pro cyklisty  
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 ne 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 Umožnění bezproblémovou bezmotorovou dopravu bez střetů s jinými dopravními 
prostředky 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 Vybudování sítě cyklistických tras převážně s dopravní funkcí je v souladu se zásadami 
bezpečného provozu. Nízká nabídka tras pro cyklisty (především dopravních tras) a 
z toho plynoucí nízká bezpečnost tohoto druhu dopravy má za následek i její nízké 
využívání 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Koncepce rozvoje dopravy Jihomoravského kraje 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 podpora turistického ruchu 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 –prosinec 2020   

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách ORP Kuřim, na 
stránkách obcí a v obecních tiskovinách, na turistických webech a mapách 
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Projekt 17– Dopravní hřiště  

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce a školy. 
 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Dopravní výchovu žáků mateřských a základních škol. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

 Zvyšování ochrany dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky 
Zřízení  dopravní ho hřiště tak, aby bylo možné realizovat výuku jak dětí je pro většinu 
obcí příliš nákladné řešení je hřiště společné 

 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

 Možnost realizovat  v území dopravní výuku jak dětí předškolního tak i školního věku na 
společném dopravním hřišti 

 

Cílová skupina 

 Děti, žáci  
 

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nedostatek finančních prostředků na vybudování hřiště, neochota některých obcí se na 
společné akci podílet  

 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 , projednání akce na setkání zástupců obcí, stanovení způsobu  
společného financování, vypracování smlouvy mezi obcemi SO ORP Kuřim, výběrové 
řízení na projektanta, zadání projektové  dokumentace na úrovni DUR,  

 duben 2016 projednání DUR na setkání zástupců obcí 

 květen – červen 2016 zadání dokumentace pro stavební povolení 

 září 2016 - podání žádosti o dotaci 

 listopad 2016– výběrové řízení na dodavatele  
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 březen 2017 zahájení stavby 
 
Zdroje financování 

 Dotace, obecní rozpočty 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 počet dětí a žáků zapojených do dopravní výchovy  
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 ne 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 Umožnění společného vybudování dopravního hřiště a jeho společné využívání 
 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 Zvyšování ochrany dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky 
Zřízení  dopravní ho hřiště tak, aby bylo možné realizovat výuku jak dětí MŠ i žáků ZŠ 
je pro většinu obcí příliš nákladné. Společné  hřiště problém vyřeší 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Koncepce bezpečnosti silničního provozu jihomoravském kraji 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

 projekt č. 3 Společní lektoři 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

leden 2016 –prosinec 2017   

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách ORP Kuřim, na 
stránkách obcí a v obecních tiskovinách, na turistických webech a mapách. 
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Projekt 18 – Cyklisté a chodci bezpečně 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Hlavním iniciátorem této rozvojové aktivity jsou obce. 
 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Nízká bezpečnost chodců a cyklistů v obcích. 
 

Jaké jsou příčiny problému? 

Průtahy obcí frekventovanými silnicemi II a III třídy, které neumožňují bezpečný pohyb 
chodců a cyklistů. 
 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

 Zvýšená bezpečnost chodců a cyklistů v obcích na hlavních průtazích 
 

Cílová skupina 

 Občané, zejména chodci a cyklisté  
 

Zapojené obce 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 
Rozdrojovice, Veverská Bítýška 
 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 nekoncepční řešení 

 nedostatek prostoru pro chodníky a cyklistické pruhy  

 nedostatek finančních prostředků  
 

Místo realizace rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 SO ORP Kuřim  
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Harmonogram rozvojové aktivity 

 leden – únor 2016 , projednání společné akce na setkání zástupců obcí, stanovení 
způsobu  společného financování, vypracování smlouvy mezi obcemi SO ORP Kuřim, 
výběrové řízení na projektanta, zadání projektové  dokumentace na úrovni DUR,  

 duben 2016 projednání DUR na setkání zástupců obcí 

 květen – červen 2016 řešení majetkoprávních vztahů, zadání dokumentace pro 
stavební povolení 

 září 2016 - podání žádosti o dotaci 

 listopad 2016– výběrové řízení na dodavatele  

 březen 2017 zahájení stavby, pokračování akce i v roce 2018 a dalších. 
 
Zdroje financování 

 Dotace, obecní rozpočty 
 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 délka nově vybudovaných chodníků a pruhů pro cyklisty, počet bezpečných přechodů  
 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity  

 ne 
 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

 Umožnění bezpečného pohybu chodců a cyklistů v obcích , společné řešení šetří 
finanční prostředky 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

 Vybudování chodníků, cyklistických pruhů a bezpečných přechodů je v souladu se 
zásadami bezpečného provozu v obcích. Společné řešení přináší zvýšenou kvalitu, 
lepší organizaci  a úsporu finančních zdrojů. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

 Koncepce rozvoje dopravy Jihomoravského kraje 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Projekt 16 - Cyklostezky  

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

 Leden 2016 –prosinec 2020   

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

 Výstupy z rozvojové aktivity budou zveřejněny na webových stránkách ORP Kuřim, na 
stránkách obcí a v obecních tiskovinách 
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6. Kontakty 

 

Dokument zpracovali: 

Bc Jana Švédová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 607170464, e-mail: jana. 

svedova@tiscali.cz  

Ing. Jaroslav Martínek (pracovník analýzy a strategie) , tel. 604 964 847, e-mail: 

vcela.martinek@volny.cz 
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7. Přílohy 

 

 


