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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) 

Název strategie 

Strategie území správního obvodu ORP 
Židlochovice v oblasti předškolní výchovy 
a základního školství, sociálních služeb, 
odpadového hospodářství a rodinné poli-
tiky 

Gestor tvorby strategie Město Židlochovice 

Schvalovatel strategie 
Neformální shromáždění představitelů 
obcí SO ORP Židlochovice 

Forma a datum schválení/projednání 

Schválena na jednání představitelů obcí 
ORP Židlochovice dne 23. 4. 2015 (Dru-
hé oficiální jednání v rámci projektu me-
ziobecní spolupráce) 

Doba realizace strategie 2015-2024 

Odpovědnost za implementaci 
Neformální shromáždění představitelů 
obcí SO ORP Židlochovice 
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu 
 

Akční plán byl zpracováván od června 2015 do září 2015. Na základě výstupů z 
předcházejících jednání bylo identifikováno několik potenciálních rozvojových aktivit, 
které byly následně vybrány jako klíčové pro území SO ORP Židlochovice. 
 
Oblast školství se pro region Židlochovicka jeví jako jedna z nejvýznamnějších a má 
jednoznačnou podporu téměř všech představitelů obcí, které zřizují školu. Již 
v minulosti probíhala jednání starostů a ředitelů škol, dále byl v regionu realizován 
úspěšný projekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ v rámci výzvy č. 46 OP VK. Aktivity 
v rámci návazné rozvojové aktivity jsou zaměřeny jednak na žáky se SVP a jejich 
úspěšnou integraci, jednak na vytvoření komunikační platformy pro zástupce škol a 
představitele obcí jakožto zřizovatele. Na závěrečné konferenci k výše zmíněnému 
projektu dne 10. června 2015 se zúčastnění starostové obcí a ředitelé škol shodli, že 
v podobných aktivitách je třeba pokračovat a tato oblast školství (zejména práce se 
žáky se SVP) byla vybrána jako jedna z klíčových v akčním plánu. Následně proběh-
lo jednání dne 11. srpna 2015, kde byli představitelé obcí seznámeni s bližšími okol-
nostmi a detaily chystané rozvojové aktivity. S řediteli škol průběžně komunikuje refe-
rentka školství, která od nich získává potřebné podklady pro přípravu projektové žá-
dosti. 
 
V sociálních službách byla již během zpracování analýz identifikována zejména 
potřeba aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb s cílem zapojit tentokrát 
všechny představitele obcí v ORP Židlochovice a oslovit co nejširší spektrum uživate-
lů a poskytovatelů sociálních služeb. Již v průběhu měsíce června probíhala tematic-
ká setkání a příprava podkladů pro úspěšnou realizaci projektu. Starostové obcí byli 
oslovováni a podíleli se tak na této rozvojové aktivitě, dále byli informováni o detai-
lech KPSS na setkání dne 11. srpna 2015. Tato aktivita je v akčním plánu zařazena 
zejména proto, že se předpokládá její opakování v několikaletých intervalech. Další 
rozvojovou aktivitou je vybudování denního stacionáře pro zdravotně postižené oso-
by a seniory, která vyplynula z analýz v rámci SD i z dodatečného šetření mezi po-
skytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb. Jednání k této aktivitě proběhlo 
opět v měsíci srpnu a následně byla aktivita individuálně konzultována s představiteli 
obcí. 
 
Oblast odpadového hospodářství je, vzhledem k plánovanému zákazu skládková-
ní směsného komunálního odpadu od roku 2024, velmi důležitou částí strategie pro 
rozvoj SO ORP Židlochovice. Velké množství produkovaného směsného komunální-
ho odpadu, které se stále zvyšuje, je problémem, který by v budoucnu velmi zatížil 
jednotlivé obecní rozpočty. Iniciativa Města Židlochovice změnit stávající obecní sys-
tém nakládání s odpady, a tím snížit množství směsného komunálního odpadu, byla 
prezentována i ostatním představitelům obcí na jednání starostů SO ORP Židlocho-
vice konané dne 15. 4. 2015. Následně se uskutečnila schůzka dne 24. 6. 2015, kde 
byly starostům prezentovány variantní návrhy možných inovací v odpadovém hospo-
dářství, které naplňují cíle uvedené v souhrnném dokumentu. Schůzky se účastnili 
zástupci města Židlochovice, obcí Rajhradice, Holasice, Bratčice, Nosislav a Přísno-
tice. Dále byli zástupci obcí informováni o „Zákazu skládkování“ a věcném záměru 
zákona o odpadech, základech finančně motivačních systémů, možnostech zavedení 
separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu nebo možnostech financo-
vání jednotlivých projektů z 5. výzvy MŽP. Mezi prvními se pro realizaci jednotlivých 
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projektových záměrů rozhodly město Židlochovice, obec Rajhradice, Přísnotice a 
městys Nosislav. 
 
V rámci SO ORP Židlochovice je oblast rodinné politiky relativně nová, ačkoliv pro-
rodinná opatření jsou obcemi podporována již dlouhou dobu. Výhodou tohoto tématu 
je široké zaměření, které zahrnuje jak podporu prorodinných opatření obcí a organi-
zací, tak např. bezpečnost v obcích, prevenci kriminality apod. Je zde také návaznost 
na oblast sociálních služeb (např. rozvoj dobrovolnictví) a oblast školství (mimoškolní 
aktivity).  Během předchozích jednání a během prací na SD byla identifikována po-
třeba vytvoření pozice koordinátora pro tyto aktivity, který by obcím (a dalším organi-
zacím) pomáhal s koncepčním a metodickým zajištěním rodinné politiky, předával by 
informace z vyšších územně správních jednotek, informoval by aktéry v oblasti rodin-
né politiky o možnostech financování jejich aktivit apod. Jednání k této aktivitě probí-
halo individuálně, zájem prozatím projevilo jen několik obcí v SO ORP Židlochovice. 
Pilotní projekt, který se týkal zpracování koncepcí rodinné politiky pro město Židlo-
chovice a obec Holasice a propagaci myšlenek rodinné politiky (vydání informačních 
materiálů), probíhá od července roku 2015 a bude na něj navazovat projekt „Region 
přátelský rodině“, který bude zaměřen na metodickou podporu obcí v oblasti rodinné 
politiky v rámci SO ORP Židlochovice. 
 
Přehled všech jednání k akčnímu plánu (od 15. 6. 2015): 
 
24. 6. 2015 – aktivity v oblasti odpadového hospodářství, BRKO, sběrné dvory 
14. 8. 2015 (respektive první polovina srpna 2015) – aktivity v oblasti rodinné politiky 
(koordinátor a metodická pomoc obcím); individuální jednání 
11. 8. 2015 – aktivity v oblasti školství a sociálních služeb (KPSS, místní akční plán) 
10. 9. 2015 – setkání představitelů obcí ke všem rozvojovým aktivitám 
 
Dřívější klíčová jednání týkající se rozvojových aktivit (před 15. 6. 2015): 
 
9. 4. 2015 – setkání s poskytovateli sociálních služeb a starosty obcí (aktualizace 
KPSS) 
15. 4. 2015 – druhé oficiální setkání představitelů obcí v rámci projektu meziobecní 
spolupráce (další aktivity v oblastech školství, sociálních služeb, odpadového hospo-
dářství a rodinné politiky) 
10. 6. 2015 – závěrečná konference projektu „Zvyšování kvality vzdělávání v ORP 
Židlochovice“ (aktivity v oblasti školství zaměřené na žáky se SVP) 
10. 6. 2015 – setkání s uživateli sociálních služeb (aktualizace KPSS s přesahem do 
rodinné politiky) 
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3. Zásobník projektů 

č. Cíl dle SD Název projektu 
Období 

realizace 
Nositel budou-
cího projektu 

ŠKOLSTVÍ 

1 

Cíl 1.1 Zřídit v rámci SO 
třídu v každém ročníku 
pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Třídy pro žáky se 
SVP 

09/2017 a 
dále 

Neformální shro-
máždění obcí ORP 
Židlochovice 

2 

Cíl 1.2 Realizovat pravi-
delná setkávání pedago-
gických pracovníků 
v oblasti školství v rámci 
správního obvodu Židlo-
chovice s rodiči žáků 
jednotlivých škol, před-
staviteli obcí a veřejností 

Komunikační plat-
forma pro pedago-
gické pracovníky 
škol ORP Židlocho-
vice a rodiče žáků 
se SVP 

09/2016 a 
dále 

Město Židlochovice 

3 

Cíl 1.3 Zajistit mzdové 
prostředky na asistenty 
pedagoga, výchovné 
poradce, školní psycho-
logy 

Místní akční plán 
pro ORP Židlocho-
vice 

01/2016 a 
dále 

Město Židlochovice 

4 

Cíl 2.1 Realizovat spo-
lečný projekt v rámci SO 
zaměřený na zavádění 
moderní techniky a me-
tod do výuky 

Moderní výuka a 
zvyšování kvality ve 
vzdělávání  

09/2016 a 
dále 

Město Židlochovice 

5 

Cíl 3.1 Realizovat pora-
denské pracoviště práv-
ních služeb/zajistit spo-
lečné právní služby pro 
školská zařízení v rámci 
SO 

Právní pomoc ško-
lám 

01/2017 a 
dále 

Neformální shro-
máždění obcí ORP 
Židlochovice 

6 

Cíl 4.1 Realizovat pravi-
delná setkávání pedago-
gických pracovníků 
v oblasti školství v rámci 
správního obvodu Židlo-
chovice 

Místní akční plán 
pro ORP Židlocho-
vice 

01/2016 a 
dále 

Město Židlochovice 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

7 
Cíl 1.1 Zapojit všechny 
obce ORP do komunitní-
ho plánování 

Společný Komunit-
ní plán sociálních 
služeb pro ORP 
Židlochovice na 
období 2016 až 
2019 

06/2015 a 
dále (opako-
vání aktivity 
v několikale-
tých interva-
lech) 

Město Židlochovice 
(jako koordinátor), 
neformální shro-
máždění představi-
telů obcí ORP Žid-
lochovice 

8 

Cíl 1.2 Vytvořit společný 
komunitní plán sociálních 
služeb pro ORP Židlo-
chovice 

Společný Komunit-
ní plán sociálních 
služeb pro ORP 
Židlochovice na 
období 2016 až 
2019 

06/2015 a 
dále (opako-
vání aktivity 
v několikale-
tých interva-
lech) 

Město Židlochovice 
(jako koordinátor), 
neformální shro-
máždění představi-
telů obcí ORP Žid-
lochovice 

9 
Cíl 2.1 Vybudovat nízko-
nákladové bydlení pro 
sociálně slabé občany 

Důstojné bydlení 
pro sociálně slabé 
a osoby v nouzi/v 
krizi 

08/2015 až 
12/2016 

Neformální shro-
máždění představi-
telů obcí ORP Žid-
lochovice 

10 
Cíl 2.2 Provozovat a 
financovat sociální byd-

Důstojné bydlení 
pro sociálně slabé 

01/2017 a 
dále 

Neformální shro-
máždění představi-
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č. Cíl dle SD Název projektu 
Období 

realizace 
Nositel budou-
cího projektu 

lení a osoby v nouzi/v 
krizi 

telů obcí ORP Žid-
lochovice 

11 
Cíl 3.1 Zřídit denní cen-
trum pro seniory při DPS 
v Židlochovicích 

Denní stacionář pro 
zdravotně postiže-
né a seniory 
z Židlochovic a 
okolí 

08/2015 až 
12/2016 

Neformální shro-
máždění představi-
telů obcí ORP Žid-
lochovice 

12 

Cíl 4.1 Informovat podni-
katelské subjekty, zastu-
pitelstva, veřejnost a 
ostatní aktéry v území o 
sociálním podnikání 

Aktualizované we-
bové stránky města 
Židlochovice 

09/2015 až 
03/2016 (+ 
průběžná 
aktualizace 
webu) 

Město Židlochovi-
ce, neformální 
shromáždění před-
stavitelů obcí ORP 
Židlochovice 

13 

Cíl 4.1 Informovat podni-
katelské subjekty, zastu-
pitelstva, veřejnost a 
ostatní aktéry v území o 
sociálním podnikání 

Brožura „Sociální 
služby na Židlocho-
vicku“ 

01/2016 až 
03/2016 

Město Židlochovi-
ce, neformální 
shromáždění před-
stavitelů obcí ORP 
Židlochovice 

14 

Cíl 4.1 Informovat podni-
katelské subjekty, zastu-
pitelstva, veřejnost a 
ostatní aktéry v území o 
sociálním podnikání 

Sociální podnik – 
Technické služby 
Židlochovice 

01/2017 a 
dále 

Město Židlochovice 

15 

Cíl 4.2 Informovat před-
stavitele obcí, veřejnost, 
spolky a poskytovatele 
sociálních služeb o dob-
rovolnictví a jeho výho-
dách 

Dobrovolnická sku-
pina při DPS Židlo-
chovice + koordiná-
tor dobrovolných 
aktivit (návaznost 
na projekt Region 
přátelský rodině) 

01/2016 a 
dále 

Město Židlochovi-
ce, neformální 
shromáždění před-
stavitelů obcí ORP 
Židlochovice 

16 

Cíl 4.2 Informovat před-
stavitele obcí, veřejnost, 
spolky a poskytovatele 
sociálních služeb o dob-
rovolnictví a jeho výho-
dách 

Aktualizované we-
bové stránky města 
Židlochovice 

09/2015 až 
03/2016 (+ 
průběžná 
aktualizace 
webu) 

Město Židlochovi-
ce, neformální 
shromáždění před-
stavitelů obcí ORP 
Židlochovice 

17 

Cíl 4.2 Informovat před-
stavitele obcí, veřejnost, 
spolky a poskytovatele 
sociálních služeb o dob-
rovolnictví a jeho výho-
dách 

Brožura „Sociální 
služby na Židlocho-
vicku“ 

01/2016 až 
03/2016 

Město Židlochovi-
ce, neformální 
shromáždění před-
stavitelů obcí ORP 
Židlochovice 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

18 

Cíl 1.1 Zavést systém 
sběru biologicky rozloži-
telného komunálního 
odpadu 

Systém separace a 
svozu biologicky 
rozložitelného od-
padu na území SO 
ORP Židlochovice  

6/2015 až 
12/2016 

Město Židlochovi-
ce, Obec Rajhradi-
ce, Městys Nosi-
slav  

19 

Cíl 1.1 Zavést systém 
sběru a nakládání s bio-
logicky rozložitelným 
komunálním odpadem 

Rozšíření kom-
postárny Židlocho-
vice 

2016 až 
2018 

Město Židlochovice 

20 

Cíl 1.2 Podpořit předchá-
zení vzniku biologicky 
rozložitelného komunál-
ního odpadu 

Podpora domácího 
kompostování jako 
podpora předchá-
zení vzniku biolo-
gicky rozložitelného 
odpadu 

09/2015 až 
12/2016 

Město Židlochovice 
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č. Cíl dle SD Název projektu 
Období 

realizace 
Nositel budou-
cího projektu 

21 
Cíl 2.1 Zajistit dostupné 
sběrné dvory pro občany 

Rozšíření a optima-
lizace provozu 
sběrného dvora 
Židlochovice a 
sběrný dvůr Nosi-
slav 

8/2015 až 
2016 

Městys Nosislav, 
Město Židlochovice 

22 
Cíl 2.2 Zkvalitnit třídění 
separovaných složek 
odpadu 

Systém separova-
ného sběru odpadu 
od občanů ORP 
Židlochovice 

6/2015 až 
2016 

Město Židlochovi-
ce, Obec Rajhradi-
ce, Městys Nosi-
slav 

23 
Cíl 2.2 Zkvalitnit třídění 
separovaných složek 
odpadu 

Třídící linka odpadů 
2017 až 
2018 

Město Židlochovice 

RODINNÁ POLITIKA 

24 

Cíl 1.1 Zpracovat kon-
cepce rodinné politiky 
pro vybrané obce, infor-
movat představitele obcí, 
veřejnost, instituce, firmy 
a další subjekty o proro-
dinné politice 

Zpracování kon-
cepce rodinné poli-
tiky města Židlo-
chovice a metodic-
ká pomoc obcím na 
území správního 
obvodu v oblasti 
rodinné politiky 

08/2015 až 
12/2015 

Město Židlochovi-
ce, další obce ORP 
(Holasice, Nosi-
slav) 

25 
Cíl 2.1 Vytvořit pozici 
„Koordinátor rodinné 
politiky“ 

Region přátelský 
rodině 

01/2016 a 
dále 

Město Židlochovi-
ce, neformální 
shromáždění před-
stavitelů obcí ORP 
Židlochovice 

26 

Cíl 2.2 Zachovat a posílit 
fungování Regionálního 
turistického a informač-
ního centra jako místa 
soustředění informací o 
aktivitách spolků a ostat-
ních volnočasových sub-
jektů v ORP 

Podpora RTIC 
01/2016 a 
dále 

DSO Region Židlo-
chovicko 

27 
Cíl 2.3 Zjistit priority mlá-
deže ohledně trávení 
volného času 

Smysluplně využitý 
volný čas? 

09/2015 – 
01/2016 

Neformální shro-
máždění představi-
telů obcí ORP Žid-
lochovice 

28 

Cíl 3.1 Zachovat, případ-
ně rozšířit fungování 
Městské policie Židlo-
chovice nebo nabídnout 
metodickou podporu 
obcím, které chtějí zřídit 
obecní policii 

Region přátelský 
rodině (pozn.: týká 
se zejména jedno-
ho opatření, a to 
„pozice manažera 
pro prevenci krimi-
nality“) 

01/2016 a 
dále 

Město Židlochovi-
ce, neformální 
shromáždění před-
stavitelů obcí ORP 
Židlochovice 
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4.  Akční plán 

č. Cíl dle SD Název Oblast 
Zdůvodnění po-

třebnosti projektu 
Cílová sku-

pina 
Náklady 

Zdroj fi-
nancování 

Období 
realiza-

ce 

Nositel 
budoucího 

projektu 
Připravenost 

1 

Cíl 1.3 Zajis-
tit mzdové 
prostředky 
na asistenty 
pedagoga, 
výchovné 
poradce, 
školní psy-
chology 

Místní akč-
ní plán pro 
ORP Židlo-
chovice 

Školství 

Na základě analýzy 
bylo zjištěno, že na 
každé škole 
v regionu jsou žáci 
se SVP. Na někte-
rých školách působí 
asistent pedagoga, 
který je vázán ke 
konkrétnímu žákovi a 
je hrazen ze státního 
rozpočtu. Další od-
borní pracovníci 
(školní psycholog, 
výchovný poradce) 
ze státního rozpočtu 
hrazeni nejsou. Zajiš-
těním těchto odbor-
ných pracovníků bez 
nutnosti vazby na 
práci s konkrétním 
žákem by prospělo 
zkvalitnění výuky 
těchto žáků se SVP, 
což by bylo přínosem 
nejen pro žáka sa-
motného, ale i pro 
učitele a celou třídu. 

Žáci se SVP, 
učitelé na 
školách 
v ORP Židlo-
chovice 

6 mil. Kč 

Výzva MAP 
(MAP +)  
OP VVV 
PO3 

01/2016 
a dále 
(před-
poklá-
daná 
délka 
projektu 
– 2 ro-
ky) 

Město Žid-
lochovice 

Probíhá příprava 
projektové žá-
dosti, město má 
v úmyslu požádat 
o dotaci na pod-
zim 2015 

2 

Cíl 4.1 Rea-
lizovat pra-
videlná se-
tkávání pe-
dagogických 
pracovníků 
v oblasti 

Místní akč-
ní plán pro 
ORP Židlo-
chovice 

Školství 

Ředitelé škol i sta-
rostové obcí jakožto 
zřizovatelé škol jsou 
referentkou školství 
informováni o legisla-
tivních novinkách, 
administrativních 

Učitelé na 
školách 
v ORP Židlo-
chovice, 
představitelé 
obcí (zřizova-
telů škol) SO 

6 mil. Kč 

Výzva MAP 
(MAP +)  
OP VVV 
PO3 

01/2016 
a dále 

Město Žid-
lochovice 

Probíhá příprava 
projektové žá-
dosti, město má 
v úmyslu požádat 
o dotaci na pod-
zim 2015 
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č. Cíl dle SD Název Oblast 
Zdůvodnění po-

třebnosti projektu 
Cílová sku-

pina 
Náklady 

Zdroj fi-
nancování 

Období 
realiza-

ce 

Nositel 
budoucího 

projektu 
Připravenost 

školství 
v rámci 
správního 
obvodu Žid-
lochovice 

záležitostech atd. 
Vzhledem k tomu, že 
na každé ze škol 
probíhají různé nad-
stavbové aktivity nad 
běžnou pracovní 
náplň pedagogů, 
bylo by vhodné zajis-
tit jejich další a spe-
cializovaná setkávání 
zejména z důvodu 
výměny zkušeností. 
Na setkání by byli 
případně zváni od-
borníci z konkrétních 
oblastí.  Setkání by 
svolával a řídil koor-
dinátor. 

ORP Židlo-
chovice 

3 

Cíl 1.1 Za-
pojit všech-
ny obce 
ORP do 
komunitního 
plánování 

Společný 
Komunitní 
plán soci-
álních slu-
žeb pro 
ORP Židlo-
chovice na 
období 
2016 až 
2019 

Sociální 
služby 

V minulých letech se 
do zpracování a ak-
tualizace Komunitní-
ho plánu sociálních 
služeb jakožto nejvý-
znamnějšího doku-
mentu v oblasti soci-
álních služeb pro 
ORP Židlochovice 
nezapojili všichni 
starostové, přitom 
informace od nich 
jako od zadavatelů 
sociálních služeb je 
pro vytvoření kvalit-
ního KPSS význam-
ná. Zapojením všech 

Uživatelé, 
poskytovate-
lé a zadava-
telé sociál-
ních služeb; 
široká veřej-
nost (poten-
ciální uživa-
telé) v SO 
ORP Židlo-
chovice 

Zapojení 
starostů 
do aktivity 
není nijak 
finančně 
ohodno-
ceno, 
jedná se 
o dobro-
volnou 
aktivitu. 

- 

06/2015 
až 
12/2015
, prů-
běžná 
aktuali-
zace 

Město Žid-
lochovice 
(jako koor-
dinátor 
projektu), 
neformální 
shromáž-
dění před-
stavitelů 
obcí ORP 
Židlochovi-
ce 

Probíhá zpraco-
vání analytické 
části, na podzim 
roku 2015 bude 
hotová návrhová 
část a akční plán, 
dokument projde 
připomínkovým 
řízením (obce, 
JMK, poskytova-
telé…) a do kon-
ce roku bude 
schválen zastupi-
telstvem města 
Židlochovice. 
Tento proces se 
bude pravidelně 
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č. Cíl dle SD Název Oblast 
Zdůvodnění po-

třebnosti projektu 
Cílová sku-

pina 
Náklady 

Zdroj fi-
nancování 

Období 
realiza-

ce 

Nositel 
budoucího 

projektu 
Připravenost 

starostů (zejména 
prostřednictvím indi-
viduálních konzulta-
cí, pravidelných se-
tkávání a diskuzí) a 
dalších aktérů 
v oblasti sociálních 
služeb bude umož-
něno shromáždit 
relevantní podklady 
pro tvorbu kvalitního 
KPSS. 

opakovat v něko-
likaletých interva-
lech. 

4 

Cíl 1.2 Vy-
tvořit spo-
lečný komu-
nitní plán 
sociálních 
služeb pro 
ORP Židlo-
chovice 

Společný 
Komunitní 
plán soci-
álních slu-
žeb pro 
ORP Židlo-
chovice na 
období 
2016 až 
2019 

Sociální 
služby 

Navazuje na cíl 1.1, 
poté, co budou zapo-
jeni všichni předsta-
vitelé obcí, poskyto-
vatelé a uživatelé, 
bude zpracována 
analytická a návrho-
vá část a dále akční 
plán. Takto vytvořený 
dokument bude na-
plňovat potřeby uži-
vatelů a zároveň 
reflektovat názory 
poskytovatelů a za-
davatelů. Umožní 
také efektivnější 
financování sociál-
ních služeb. 

Uživatelé, 
poskytovate-
lé a zadava-
telé sociál-
ních služeb; 
široká veřej-
nost (poten-
ciální uživa-
telé) v SO 
ORP Židlo-
chovice 

Samotná 
tvorba 
akčního 
plánu 
nebude 
nijak fi-
nančně 
zajištěna 
(avšak 
napláno-
vané akti-
vity ano) 
– vysvět-
lení viz 
níže (ka-
pitola 5) 

- 
06/2015 
až 
12/2015 

Město Žid-
lochovice 
(jako koor-
dinátor 
projektu), 
neformální 
shromáž-
dění před-
stavitelů 
obcí ORP 
Židlochovi-
ce 

Probíhá zpraco-
vání analytické 
části, na podzim 
roku 2015 bude 
hotová návrhová 
část a akční plán, 
dokument projde 
připomínkovým 
řízením (obce, 
JMK, poskytova-
telé…) a do kon-
ce roku bude 
schválen zastupi-
telstvem města 
Židlochovice. 
Tento proces se 
bude pravidelně 
opakovat. 

5 

Cíl 3.1 Zřídit 
denní cen-
trum pro 
seniory při 
DPS 

Denní sta-
cionář pro 
zdravotně 
postižené a 
seniory 

Sociální 
služby 

Na základě analýzy 
v rámci KPSS a na 
základě dotazování 
cílových skupin bylo 
zjištěno, že v našem 

Zdravotně 
postižení, 
senioři, peču-
jící osoby v 
SO ORP 

investice: 
cca 12 
mil. Kč 
mzdové 
náklady 2 

IROP (in-
vestice, 
vybavení): 
PO2, SC 
2.1 

08/2015 
až 
12/2016 
 

Město Žid-
lochovice, 
neformální 
shromáž-
dění před-

Město má ve 
vlastnictví poze-
mek, kde chce 
projekt realizo-
vat, probíhá 



12 

 

č. Cíl dle SD Název Oblast 
Zdůvodnění po-

třebnosti projektu 
Cílová sku-

pina 
Náklady 

Zdroj fi-
nancování 

Období 
realiza-

ce 

Nositel 
budoucího 

projektu 
Připravenost 

v Židlochovi
cích 
Židlochovice 
 

z Židlochov
ic a okolí 
 

regionu a jeho blíz-
kém okolí existuje 
poptávka po ambu-
lantních sociálních 
službách typu denní 
stacionář, který by 
využívali zdravotně 
postižení a senioři. 
Tato nová služba by 
umožnila pečujícím 
osobám návrat na trh 
práce a zároveň by 
sloužila jako preven-
ce sociálního vylou-
čení zdravotně posti-
žených osob a senio-
rů. 

Židlochovice mil. 
Kč/rok 
provoz 
(energie 
atd.) 0,25 
mil Kč/rok 

OPZ 
(mzdové 
náklady): 
PO2, SC 
2.3. 

stavitelů 
obcí ORP 

zpracování návr-
hu a projektové 
dokumentace, 
počátkem roku 
2016 bude podá-
na žádost o do-
taci. 

6 

1.1 Zavést 
systém sbě-
ru a naklá-
dání s biolo-
gicky rozlo-
žitelným 
komunálním 
odpadem 

Systém 
separace a 
svozu bio-
logicky 
rozložitel-
ného od-
padu na 
území SO 
ORP Židlo-
chovice 

Odpady 

Pro naplňování hie-
rarchie nakládání 
s odpady, dle Plánu 
odpadového hospo-
dářství ČR, je nutné 
odklonit využitelné 
odpady od skládko-
vání k materiálovému 
využití. Projekt bude 
mít také pozitivní vliv 
také na náklady obcí 
spojené s odpado-
vým hospodářstvím, 
protože se sníží 
množství SKO, jehož 
likvidace je nejná-
kladnější. 

Občané SO 
ORP Židlo-
chovice 

2,5 mil. 
Kč 

OPŽP 
2007–2013,  
Prioritní 
osa 4, Spe-
cifický cíl 
4.1 - Zkva-
litnění na-
kládání s 
odpady  
 
OPŽP 
2014–2020, 
Prioritní 
osa 3, Spe-
cifický cíl 
3.2 - Zvýšit 
podíl mate-
riálového a 

6/2015 
– 2016 

Město Žid-
lochovice, 
Obec Raj-
hradice, 
Obec Nosi-
slav 

Podána projekto-
vá žádost OPŽP 
2007–2013 (Žid-
lochovice, Raj-
hradice) 
 
Připravovaná 
žádost OPŽP 
2014–2020 če-
káme na výzvu 
(Nosislav, Přís-
notice, II.etapa 
Židlochovice, 
Brat) 
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č. Cíl dle SD Název Oblast 
Zdůvodnění po-

třebnosti projektu 
Cílová sku-

pina 
Náklady 

Zdroj fi-
nancování 

Období 
realiza-

ce 

Nositel 
budoucího 

projektu 
Připravenost 

energetic-
kého využití 
odpadů 

7 

1.2 Podpořit 
předcházení 
vzniku bio-
logicky roz-
ložitelného 
odpadu 

Podpora 
domácího 
komposto-
vání jako 
podpora 
předcháze-
ní vzniku 
biologicky 
rozložitel-
ného od-
padu 

Odpady 

Biologicky rozložitel-
ný odpad, který je 
z 30 % součástí 
směsného komunál-
ního odpadu, je do 
roku 2024 nutné 
odklonit od skládek 
odpadů a využít ho 
materiálně nebo 
předcházet jeho 
vzniku již u původců.   

Občané SO 
ORP Židlo-
chovice 

1,4 mil. 
Kč 

OPŽP 
2014–2020, 
Prioritní 
osa 3, Spe-
cifický cíl 
3.2 - Zvýšit 
podíl mate-
riálového a 
energetic-
kého využití 
odpadů 

01/2016 
a dále 

Město Žid-
lochovice 

Projektový záměr 
již připraven, 
čekáme na výzvu 
– projekt bude 
podporován 
z výzev, kde 
bude uvedeno 
předcházení 
vzniku odpadů 

8 

2.1. Zajistit 
dostupné 
sběrné dvo-
ry pro obča-
ny 

Rozšíření a 
optimaliza-
ce provozu 
sběrného 
dvora Žid-
lochovice a 
sběrný 
dvůr Nosi-
slav 

Odpady 

Na území ORP Žid-
lochovice se na 24 
obcí a měst nachází 
pouze 10 sběrných 
dvorů. Dostupnost 
sběrného dvora je 
důležitou součástí 
fungujícího obecního 
systému nakládání 
s odpady.  

Občané SO 
ORP Židlo-
chovice 

6 mil. Kč 

OPŽP 
2014–2020, 
Prioritní 
osa 3, Spe-
cifický cíl 
3.2 - Zvýšit 
podíl mate-
riálového a 
energetic-
kého využití 
odpadů; 
rozpočty 
obcí 

8/2015 
– 2016 

Město Žid-
lochovice, 
Městys 
Nosislav 

Projektový záměr 
již připraven, 
čekáme na výzvu 

9 

2.2 Zkvalitnit 
třídění sepa-
rovaných 
složek od-
padu 

Systém 
separova-
ného sběru 
odpadu od 
občanů 
ORP Židlo-
chovice 

Odpady 

Zvýšením podílu 
tříděných odpadů 
oproti směsnému 
komunálnímu odpa-
du dojde ke snížení 
nákladů obcí a zvý-
šení příspěvků od 
autorizované obalové 

Občané SO 
ORP Židlo-
chovice 

5 mil. Kč 

OPŽP 
2014–2020, 
Prioritní 
osa 3, Spe-
cifický cíl 
3.2 - Zvýšit 
podíl mate-
riálového a 

6/2015 
– 2016 

Město Žid-
lochovice, 
Obec Raj-
hradice, 
Městys 
Nosislav 

Podána projekto-
vá žádost OPŽP 
2007–2013 (Žid-
lochovice, Raj-
hradice); připra-
vovaná žádost 
OPŽP 2014–
2020, čekáme na 
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č. Cíl dle SD Název Oblast 
Zdůvodnění po-

třebnosti projektu 
Cílová sku-

pina 
Náklady 

Zdroj fi-
nancování 

Období 
realiza-

ce 

Nositel 
budoucího 

projektu 
Připravenost 

společnosti EKO-
KOM. Vytříděné dru-
hotné suroviny lze 
poté prodat a opět 
tak snížit náklady na 
odpadové hospodář-
ství obce. 

energetic-
kého využití 
odpadů 
 

výzvu (Nosislav, 
Přísnotice, 
II.etapa Židlo-
chovice) 

10 

Cíl 2.1 Vy-
tvořit pozici 
„Koordinátor 
rodinné poli-
tiky“ 

Region 
přátelský 
rodině 

Proro-
dinná 
politika 

Území SO ORP Žid-
lochovice 
v posledních letech 
zažívá nárůst počtu 
obyvatel (zejména 
mladých rodin 
s dětmi). Je tedy 
žádoucí zajistit do-
statečné zázemí, 
nabídku volnočaso-
vých aktivit, podpo-
rovat školství a další 
služby pro rodiny. 
Obce tyto aktivity 
podporují, avšak 
často schází kon-
cepční řešení, vhod-
né je tedy poskytnout 
metodickou pomoc 
obcím, které se chtějí 
dále rozvíjet tímto 
směrem. 

Rodiny 
s dětmi, rodi-
ny seniorů, 
mládež, vol-
nočasové 
organizace, 
spolky, sdru-
žení a další 
aktéři 
v oblasti 
rodinné poli-
tiky v SO 
ORP Židlo-
chovice 

Cca 
50 000 Kč 
za rok 
(pozice 
koordiná-
tora) 

Dotační 
program 
JMK „Pod-
pora rodin-
né politiky 
na úrovni 
obcí“ 

01/2016 
a dále 

Město Žid-
lochovice, 
neformální 
shromáž-
dění před-
stavitelů 
obcí ORP 
Židlochovi-
ce 

Příprava podkla-
dů pro projekto-
vou žádost. Pro-
jekt Region přá-
telský rodině 
bude navazovat 
na v současné 
době realizovaný 
pilotní projekt 
(Zpracování kon-
cepce a metodic-
ká pomoc obcím 
v ORP Židlocho-
vice) 
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Vazba projektů na vybrané cíle v SD (jak jednotlivé projekty naplňují cíle v SD) 
 
Místní akční plán pro ORP Židlochovice 
 
Naplňuje zejména tyto cíle z oblasti školství: 

- Cíl 1.3 dle SD: Zajistit mzdové prostředky na asistenty pedagoga, výchovné 
poradce, školní psychology 

- Cíl 4.1 dle SD: Realizovat pravidelná setkávání pedagogických pracovníků 
v oblasti školství v rámci správního obvodu Židlochovice 

 
Projekt naplňuje výše uvedené cíle souhrnného dokumentu zejména tím, že řeší jed-
nak problematiku integrace žáků se SVP a jednak podporuje vzájemnou výměnu 
zkušeností pracovníků a dalších aktérů v oblasti školství (zejména starostů). Aby by-
la integrace žáků se SVP úspěšná, je vhodné zajistit dostatečný počet kvalifikova-
ných asistentů pedagoga a dalších pracovníků (školní psycholog, výchovný porad-
ce). V současné době je asistent pedagoga (hrazený ze státního rozpočtu) vázán 
přímo na žáka a další specializovaní pracovníci ze státního rozpočtu hrazeni nejsou, 
ačkoliv analýzy v rámci projektu OP VK „Zvyšování kvality ve vzdělávání v ORP Žid-
lochovice“ a v rámci Projektu meziobecní spolupráce (viz analytická část SD) ukáza-
ly, že počty specializovaných pracovníků nejsou v našem regionu adekvátní počtu 
žáků se SVP. Projekt OP VK (výzva č. 46) pomáhal tento problém řešit po dobu jed-
noho školního roku; tato aktivita by na úspěšný projekt navázala a naplnila tak cíl 1.3 
v oblasti školství. Jako významná se dále ukázala pravidelná setkání ředitelů škol a 
představitelů obcí, kteří položili základ funkční platformě v oblasti školství v regionu. 
Výměna zkušeností a zlepšení komunikace, ke které dochází prostřednictvím setká-
vání, pomáhá naplnit cíl 4.1 dle SD. Pokud do projektu budou zahrnuty i volnočasové 
a mimoškolní aktivity a na podporu prorodinných aktivit (ve specifikaci projektu by 
byla uvedena jako doplňková aktivita), projekt bude také naplňovat vybrané cíle 
v oblasti rodinné politiky (zejména podpora a koordinace těchto činností a organizací, 
které se podílejí na prorodinných opatřeních, a volný čas mládeže). 
 
Společný Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice na období 
2016 až 2019 
 
Naplňuje tyto cíle z oblasti sociálních služeb: 

- Cíl 1.1 dle SD: Zapojit všechny obce ORP do komunitního plánování 
- Cíl 1.2 dle SD: Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb pro ORP Ži-

dlochovice 
 
První komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice začal vznikat již v r. 
2006 a od té doby byl několikrát aktualizován. Do zpracování plánu se dříve zapojo-
valy jen ty obce, které o sociální problematiku jevily zájem. Prvním cílem v SD, který 
se týká KPSS, bylo zapojení všech obcí v rámci ORP, protože jedině tak lze získat 
ucelený pohled na sociální služby v regionu. Nezbytné je také vtáhnout ostatní aktéry 
(uživatele a poskytovatele, další aktéry v oblasti sociálních služeb, např. sociální ko-
mise jednotlivých obcí atd.), čímž bude naplněn cíl 1.2 dle SD v oblasti sociálních 
služeb, a to vytvoření kvalitního KPSS, který bude reflektovat potřeby všech dotče-
ných skupin a umožní efektivní plánování a financování sociálních služeb. Předpo-
kladem je, že stejný postup se bude opakovat při dalších aktualizacích v několikale-
tých intervalech. 
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Denní stacionář pro zdravotně postižené a seniory z Židlochovic a okolí 
 
Naplňuje tento cíl z oblasti sociálních služeb: 

- Cíl 3.1 dle SD: Zřídit denní centrum pro seniory při DPS v Židlochovicích 
 
Na základě analýzy, která byla provedena při zpracování SD, a na základě konzulta-
cí s představiteli obcí, poskytovateli a uživateli sociálních služeb (ať už současnými 
nebo potenciálními) bylo zjištěno, že v regionu existuje poptávka po ambulantní služ-
bě typu denní stacionář pro seniory. Dodatečné šetření prokázalo, že stejná poptáv-
ka existuje i mezi zdravotně postiženými osobami, respektive jejich pečujícími 
osobami. Zřídit denní centrum/denní stacionář pro potřebné skupiny uživatelů je jed-
ním z dlouhodobých záměrů města Židlochovice a okolních obcí. Realizace projektu 
„Denní stacionář pro zdravotně postižené a seniory z Židlochovic a okolí“ (výstavba a 
úprava prostor, zajištění provozu, doprovodné služby) tak naplní cíl 3.1 dle souhrn-
ného dokumentu v oblasti sociálních služeb. 
 
Systém separace a svozu biologicky rozložitelného odpadu na území ORP Žid-
lochovicko 
 
Naplňuje tento cíl z oblasti odpadového hospodářství: 

- Cíl 1.1 dle SD: Zavést systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem 

 
Pro naplňování Plánu odpadového hospodářství ČR a novely zákona o odpadech je 
nutné odklonit využitelné odpady od skládkování k materiálovému využití, a to 
nejpozději do roku 2024, kdy začne platit zákaz skládkování neupraveného směsné-
ho komunálního odpadu. Biologicky rozložitelné odpady jsou vhodnou vstupní suro-
vinou pro kompostárny nebo bioplynové stanice. Realizací projektu bude naplněn cíl 
1.1 v souhrnném dokumentu – zavedením nádobového svozu bioodpadu od občanů 
dojde ke snížení množství směsného komunálního odpadu, které obce přebírají od 
prvotních původců. Dle dostupných informací totiž BRO tvoří kolem 30% směsného 
komunálního odpadu sváženého od občanů. Pokud se tedy sníží množství směsné-
ho komunálního odpadu o 30%, bude to představovat výrazné snížení nákladů obce, 
i přesto, že i za materiálové využití bioodpadu se platí. Cena je ale, v porovnání 
s cenou za likvidaci SKO, asi třetinová. Zavedení svozu bioodpadu je pak výhodné 
zvláště při výhledu do budoucna, kdy se očekává nárůst skládkovacích poplatků u 
směsného komunálního odpadu, a tedy i vyšší zatížení obecních rozpočtů. 
 
Podpora domácího kompostování jako podpora předcházení vzniku biologicky 
rozložitelného odpadu 
 
Naplňuje tento cíl z oblasti odpadového hospodářství: 

- Cíl 1.2 dle SD: Podpořit předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu 
 
Část biologicky rozložitelného odpadu, který vzniká v domácnostech, jsou občané 
schopni využít vlastními silami na vlastních kompostech, hnojištích nebo 
v kompostérech. Podporou domácího kompostování, v případě tohoto projektu bez-
platným zapůjčením kompostérů do domácností, se snižuje množství biologicky roz-
ložitelného odpadu, který občané předávají do obecního systému nebo končí v ná-
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dobách na směsný komunální odpad, a tak je i naplněn cíl 1.2 dle SD. Opět dochází 
ke snižování množství směsného komunálního odpadu, jakožto cíle Plánu odpado-
vého hospodářství ČR a tím se snižují také náklady obcí. Občané pak i kompost 
z kompostérů mohou využít na svých zahradách. 
 
Rozšíření a optimalizace provozu sběrného dvora Židlochovice a sběrný dvůr 
Nosislav 
 
Naplňuje tento cíl z oblasti odpadového hospodářství: 

- Cíl 2.1 dle SD: Zajistit dostupné sběrné dvory pro občany 
 
V ORP Židlochovice mají sběrné dvory obce Rajhradice, Syrovice, Holasice, Blučina, 
Žabčice, Přísnotice, Těšany, Hrušovany u Brna a města Židlochovice a Rajhrad, tedy 
pouze 10 obcí z celkem 24, které se nacházejí na území ORP. V některých obcích je 
sice vytvořené sběrné místo, kde ale není možné odevzdávat všechny druhy odpadu 
nebo ne ve větších množstvích. Možnost bezplatně odložit velkoobjemové, nebez-
pečné nebo stavební odpady na sběrný dvůr eliminuje výskyt černých skládek v ka-
tastrech obcí. Stejně jako dostupnost sběrného dvora, tak i druhy přijímaných odpa-
dů a celková kapacita zařízení je základním předpokladem pro fungující obecní sys-
tém odpadového hospodářství. Rozšířením sběrného dvora v Židlochovicích se vy-
tvoří kapacity pro sběr odpadů od občanů z okolních obcí, které neplánují sběrný 
dvůr zřídit. Obce se pak mohou společně podílet na financování provozu sběrného 
dvora a snížit tím náklady na jeho provoz, které by měly obce, pokud by sběrný dvůr 
provozovaly pouze pro své občany, což naplňuje cíl 2.1 dle SD v oblasti odpadového 
hospodářství. 
 
Systém separovaného sběru odpadu od občanů ORP Židlochovice 
 
Naplňuje tento cíl z oblasti odpadového hospodářství: 

- Cíl 2.2 dle SD: Zkvalitnit třídění separovaných složek odpadu 
 
V posledním roce se v rámci Evropské unie čím dál častěji skloňuje termín „CIRCU-
LAR ECONOMY“. Takzvané cyklické hospodářství usiluje o uzavírání cyklů výroby a 
spotřeby, tak aby byly nezbytné suroviny čerpány v rámci uzavřené smyčky, a to s 
cílem co nejvíce snížit spotřebu přírodních zdrojů, jež nejsou obnovitelné. Cyklické 
hospodářství je založené na společnosti, jež recykluje, snižuje produkci odpadů a 
využívá odpadů jako zdroje. Využít větší množství odpadu jako zdroj vyžaduje lepší 
sběrnou síť pro papír, plast a také motivovat občany k jejich třídění. Tento projekt, tj. 
rozmístění nádob na papír a plast do každé domácnosti spojené s jednoduchou fi-
nanční motivací, předpokládá výrazně vyšší vytřídění druhotných surovin v porovnání 
se stávajícím systémem, čímž bude naplněn cíl 2.2 dle SD. Realizace projektu tak 
jednoznačně přispěje k plnění POH Jihomoravského kraje a České republiky ve zvy-
šování podílu recyklace a snižování množství odpadů ukládaných na skládky. V sou-
vislosti s realizací projektu se navíc předpokládá výrazně přesnější evidence toku 
jednotlivých využitelných složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů, a to 
díky označení jednotlivých nádob QR technologií. 
 
Region přátelský rodině 
 
Naplňuje tento cíl z oblasti rodinné politiky: 



18 

 

- Cíl 2.1 dle SD: Vytvořit pozici „Koordinátor rodinné politiky“ 
 
V rámci zpracování analytické části pro volitelné téma „rodinná politika“ vyplynula 
mimo jiné potřeba metodické podpory při koordinaci prorodinných opatření v obcích. 
Mnoho obcí v našem regionu určitá prorodinná opatření podporuje, avšak chybí 
jakákoliv koncepce, know-how i prostředník pro komunikaci se zástupci vyšších 
územně správních celků i dalších správních obvodů ORP, které mají s rodinnou poli-
tikou více zkušeností. Koordinátor rodinné politiky pro celé ORP by zajišťoval jednak 
předávání informací z JMK do obcí, byl by nápomocen při uchopení rodinné politiky a 
zpracování koncepčních dokumentů RP, dále by byl v kontaktu s místními organiza-
cemi, které se věnují prorodinným opatřením, a dalšími spolky. Těm by pomáhal 
např. při hledání dotačních titulů pro jejich aktivity – efektivnější využívání drobněj-
ších dotací by vedlo k ulehčení obecních rozpočtů (dnes je běžné, že volnočasové 
organizace žádají finance na obci, pokud by získávaly finance jinými způsoby, obec 
by ušetřila). Tento projekt zároveň částečně naplňuje cíl 1.1 dle SD v oblasti rodinné 
politiky - Zpracovat koncepce rodinné politiky pro vybrané obce, informovat předsta-
vitele obcí, veřejnost, instituce, firmy a další subjekty o prorodinné politice. Během 
následných diskuzí a díky dodatečnému šetření vyvstala i potřeba zajistit koordináto-
ra pro dobrovolnictví a koordinátora pro prevenci kriminality v rámci ORP. Tím by 
byly naplněny cíle 4.1 a 4.2 v oblasti sociálních služeb (Informovat představitele obcí, 
veřejnost, spolky a poskytovatele sociálních služeb o sociálním podniká-
ní/dobrovolnictví a jeho výhodách) a cíl 3.1 v oblasti rodinné politiky (Zachovat, pří-
padně rozšířit fungování Městské policie Židlochovice nebo nabídnout metodickou 
podporu obcím, které chtějí zřídit obecní policii – zejména opatření “koordinátor pro 
prevenci kriminality“). Koordinátor by se věnoval i aktualizaci webové záložky o soci-
álních službách a rodinné politice a připravoval by podklady pro informační materiály 
(Brožura „Sociální služby na Židlochovicku“, Rodinná politika v obcích Židlochovic-
ka), čímž by se opět naplnily cíle 4.1 a 4.2, dále je zde návaznost na cíle 1.1 a 1.2 
v oblasti komunitního plánování sociálních služeb (KPSS). 
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit me-
ziobecní spolupráce 

 

Projekt 1 – Místní akční plán pro ORP Židlochovice 
 
Iniciátor rozvojové aktivity 
 
Iniciátorem rozvojové aktivity je město Židlochovice ve spolupráci se ZŠ Židlochovice 
a dalšími 14 školami na území SO ORP Židlochovice. 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
 
Aktivita je zaměřena zejména na žáky ohrožené školním neúspěchem a neprospě-
chem, žáky se SVP, kteří navštěvují v menší či větší míře každou školu v regionu. 
V souladu s principy integrace je těmto dětem poskytována možnost začlenit se do 
kolektivu a podílet se tak na běžné výuce. Tito žáci, vzhledem ke svým specifickým 
potřebám, často vyžadují spolupráci s asistentem pedagoga a dále služby školního 
psychologa a výchovného poradce. Aktivita je tedy zaměřena zejména na zajištění 
služeb těchto specializovaných pracovníků. 

 
Jaké jsou příčiny problému? 
 
V současné době jsou náklady na práci asistenta pedagoga hrazeny ze státního roz-
počtu, nicméně finanční ohodnocení těchto pracovníků není příliš atraktivní i vzhle-
dem k tomu, že pracovník má často jen částečný úvazek. Je tedy problém najít a 
udržet kvalifikovaného asistenta pedagoga. Další specializovaní pracovníci ze státní-
ho rozpočtu hrazeni nejsou, škola (potažmo zřizovatel) musí tedy finanční prostředky 
najít sama. Většinou si tuto službu mohou dovolit větší školy, na menších školách, 
jichž je v našem regionu více, je toto prakticky nerealizovatelné. 
  
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
 
Cílem je zajistit specializované pracovníky ve školství (asistenty pedagoga, školní 
psychology, výchovné poradce), poskytnout jim adekvátní ohodnocení a zázemí. To 
se týká jak větších, tak menších škol v regionu. Přínosem bude efektivnější práce 
v třídním kolektivu, lepší možnost začlenění žáků se SVP, předpokladem je snížení 
rizika školního neúspěchu a neprospěchu. Učitelé budou mít k ruce odborné pracov-
níky a budou se moci věnovat celé třídě, čímž dojde ke zvýšení kvality ve vzdělávání. 
V neposlední řadě tato společná rozvojová aktivita umožní financovat pracovníky, 
které by si školy (respektive obce) nemohly dovolit, pokud by problém řešila každá 
zvlášť. Lze předpokládat, že dojde i k úsporám v obecních rozpočtech.  

 
Cílová skupina 
 
Žáci se SVP, učitelé na školách v SO ORP Židlochovice 
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Zapojené obce 
 
Nositelem projektu bude město Židlochovice, konečný počet zapojených obcí bude 
pravděpodobně 19 (všechny obce v regionu, které zřizují základní školu. V rámci SO 
ORP je sice pět obcí, které nezřizují ani ZŠ ani MŠ, avšak i tyto obce se mohou za-
pojit prostřednictvím diskuzí a účastnit se jednání. 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 
 

- Nepřízeň starostů, nevstřícnost ředitelů škol (avšak vzhledem k tomu, že 15 
škol se zapojilo do podobného projektu, který probíhal ve školním roce 
2014/2015 a byl velice úspěšný, předpokládáme, že rizika budou nízká. 

- Nezískání dotace 
 
Místo realizace rozvojové aktivity 
 
Území ORP Židlochovice (respektive školy v ORP Židlochovice) 
 
Území dopadu rozvojové aktivity 
 
Území ORP Židlochovice (respektive školy v ORP Židlochovice) 
 
Harmonogram rozvojové aktivity 
 

Období realizace Aktivita 

Srpen, září 2015 Příprava podkladů pro projektovou žádost 

Říjen, listopad 2015 Podání žádosti o dotaci (OP VVV) 

Září 2016 a dále Realizace projektu 

Srpen 2018 Ukončení projektu 

 
Zdroje financování 
 
OP VVV, PO 3 
 
Indikátory výstupů rozvojové aktivity 
 
V návaznosti na SD je indikátor stanoven jako počet pracovníků na daných pozicích. 

 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 
 
Koordinátor projektu 
Věcný manažer 
Finanční manažer 

 
V čem je navrhované řešení inovativní? 
 
Navrhovaná aktivita je inovativní zejména v efektivním zajištění specializovaných 
pracovníků i pro menší školy, které by si samostatně nemohly takové pracovníky do-
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volit. Umožňuje využít asistenta pedagoga, který není vázán jen na konkrétního žá-
ka, ale může pracovat s celým kolektivem. 
 
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 
 
Jak už bylo uvedeno výše, v každé škole regionu se vyskytují žáci se SVP a žáci 
ohrožení školním neúspěchem a neprospěchem. Tito žáci vyžadují pomoc odbor-
ných pracovníků, kteří by se jim věnovali. Učitelé v těchto třídách se potom mohou 
více věnovat ostatním žákům. Větší školy si školního psychologa nebo výchovného 
poradce mohou dovolit, avšak menší školy (respektive obce jako zřizovatelé) často 
nemají prostředky ani odpovídající zázemí. Dalším důvodem je, že malé školy často 
na podobně velký projekt nedosáhnou (nemají personální a odborné kapacity, které 
by zajistily chod projektu a jeho administraci) a vítají proto administrativní pomoc vět-
ších škol v regionu, které tímto zázemím disponují. 
 
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 
 
Projektová aktivita je v souladu s trendem začleňování žáků se SVP do třídních ko-
lektivů. Dále vychází z lokální strategie školství, která byla vytvořena v rámci projektu 
OP VK „Zvyšování kvality vzdělávání v ORP Židlochovice“. 
 
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 
 
Projekt naplňuje několik cílů ze souhrnného dokumentu v oblasti školství, navazuje 
na úspěšný projekt „Zvyšování kvality vzdělávání v ORP Židlochovice“. Dále lze 
(vzhledem k možnosti doplňkových aktivit) projekt navázat na další rozvojovou aktivi-
tu uvedenou v tomto dokumentu – Region přátelský rodině, který je zaměřen na pod-
poru prorodinných opatření. 
 
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 
 
Zahájení: 1. 1. 2016, trvání: 2 roky 
 
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 
 
Informace v obecních zpravodajích, na webových stránkách měst a obcí, na webo-
vých stránkách škol. 
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Projekt 2 – Společný komunitní plán sociálních služeb pro ORP Žid-
lochovice na období 2016 až 2019 
 
Iniciátor rozvojové aktivity 
 
Pracovní skupina pro komunitní plánování sociálních služeb, sociální komise města 
Židlochovice 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
 
Komunitní plán sociálních služeb by měl reflektovat potřeby území, identifikovat pro-
blémy a především zahrnout názory všech tří skupin, které jsou z hlediska komunit-
ního plánu významné – uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé sociálních služeb. 
V rámci ORP Židlochovice byl první KPSS zpracován již v r. 2006, poté byl dvakrát 
aktualizován. Nepodařilo se však vždy navázat spolupráci se všemi obcemi 
v regionu. 
 
Jaké jsou příčiny problému? 
 
Někteří starostové v regionu problematiku sociálních služeb nepovažují za potřebnou 
k řešení a ani se k ní nevyjadřují, což je sice pochopitelné, avšak pro vytvoření kva-
litního KPSS je potřeba zapojit co nejširší okruh aktérů. 
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
 
Cílem je vytvořit kvalitní komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice, do 
jehož tvorby bude zapojeno adekvátní množství aktérů, ať už se jedná o uživatele, 
poskytovatele a zadavatele. Dobře vytvořený dokument pomůže efektivnějšímu plá-
nování a tak i financování rozvojových aktivit v sociálních službách, ať už jde o udr-
žení nebo rozšíření služeb stávajících, nebo o zřízení služeb nových, po kterých je 
zjištěna poptávka. Dalším cílem je zvýšit informovanost všech dotčených skupin o 
sociálních službách a poskytnout tyto informace i veřejnosti (zejména prostřednictvím 
vhodně strukturovaných webových stránek města Židlochovice jako koordinátora pro-
jektu, článků ve zpravodajích a na webech ostatních obcí, vydání informačních mate-
riálů „Průvodce sociálními službami“ apod.). 

 
Cílová skupina 
 
Poskytovatelé, uživatelé a zadavatelé sociálních služeb, široká veřejnost v rámci 
ORP Židlochovice. 
 
Zapojené obce 
 
Všechny obce ORP Židlochovice (celkem 24 obcí) 

 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 
 
Neochota starostů poskytnout informace, nepochopení potřeby efektivně plánovat 
sociální služby) 
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Místo realizace rozvojové aktivity 
 
Obce ORP Židlochovice 

 
Území dopadu rozvojové aktivity 
 
Obce ORP Židlochovice 
 
Harmonogram rozvojové aktivity 
 

Období realizace Aktivita 

Duben až červen 2015 
Diskuze s uživateli, poskytovateli a zadavateli so-
ciálních služeb 

Červenec 2015 
Komunikace se starosty obcí, dotazování, zjištění 
jejich plánů do budoucna v oblasti sociálních slu-
žeb 

Srpen 2015 
Zpracování analytické a návrhové části dokumen-
tu, akční plán 

Podzim 2015 Připomínkové řízení 

Do konce r. 2015 
Schválení dokumentu zastupitelstvem města Žid-
lochovice 

Pozn.: aktivita je sice rozvržena jen na rok 2015, předpokládá se však realizace díl-
čích opatření uvedených v akčním plánu v roce 2016 a dále (např. zvýšení informo-
vanosti – vydání brožury je plánováno na první čtvrtletí r. 2016). Celý proces se bu-
de jednou za několik let opakovat v souvislosti s dalšími aktualizacemi komunitního 
plánu. 

 
Zdroje financování 
 
Tato aktivita je vázána na dobrovolné zapojení představitelů obcí (jako zadavatelů), 
poskytovatelů a uživatelů. Ti nejsou za účast na jednáních nebo za součinnost při 
získávání a poskytování informací nijak finančně odměňováni. Koordinace projektu a 
zpracování dokumentu je realizováno zejména koordinátorem pro KPSS (v případě 
ORP Židlochovice vedoucí DPS) a pracovníky projektového oddělení města Židlo-
chovice v součinnosti se starosty/představiteli dotčených obcí, s poskytovateli a uži-
vateli sociálních služeb. Jedná se tedy o aktivitu v podstatě dobrovolnou a finančně 
nezajištěnou. 
 
Indikátory výstupů rozvojové aktivity 
 
Dle souhrnného dokumentu je jako indikátor nastaven počet zapojených obcí (24) a 
počet zpracovaných (aktualizovaných) dokumentů (1). 
 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 
 
Koordinátor pro komunitní plánování sociálních služeb 
Pracovník pro analýzy v oblasti sociálních služeb 
Konzultanti (projektové oddělení, finanční oddělení…) 
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V čem je navrhované řešení inovativní? 
 
Řešení je inovativní především v zapojení všech starostů v rámci ORP, jsou dotazo-
váni i starostové, kteří sociální oblast nepovažují za svoji prioritu (i to je pro vznik 
kvalitního KPSS důležité). 

 
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 
 
Efektivní plánování sociálních služeb je podmínkou adekvátního zajištění a násled-
ného financování těchto služeb. Obce mají v oblasti sociálních služeb své záměry 
(např. vybudování domovů pro seniory, sociální bydlení), avšak bez zařazení těchto 
aktivit do KPSS by bylo obtížné získat prostředky na jejich realizaci. Na základě šet-
ření mezi dotčenými skupinami i vyvstala potřeba lepší informovanosti a sdílení zku-
šeností v této oblasti. Dílčí navržené aktivity (zejména zvýšení informovanosti dotče-
ných skupin i širší veřejnosti) jsou tedy v rámci regionu opravdu potřebné. 

 
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 
 
V souladu s krajským střednědobým plánem sociálních služeb, s národní koncepcí 
rozvoje sociálních služeb. 
 
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 
 
Komunitní plánování lze charakterizovat jako zásobník projektů, které mají být reali-
zovány v následujících čtyřech letech. Jedná se např. o výstavbu denního stacionáře 
v Židlochovicích (viz další rozvojová aktivita v tomto dokumentu) nebo o zvýšení in-
formovanosti dotčených skupin a široké veřejnosti. Dále jsou do dokumentu okrajově 
zahrnuty oblasti prevence kriminality, sociální podnikání, podpora dobrovolnictví a 
podpora prorodinných aktivit obcí a spolků (souvislost s rozvojovou aktivitou č. 6). 
 
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 
 
Duben 2015 až prosinec 2015 (poté opakování v několikaletých intervalech 
v souvislosti s dalšími aktualizacemi KPSS), zvýšení informovanosti – první čtvrtletí 
2016, samotná realizace dalších aktivit od r. 2016 (viz akční plán v rámci KPSS) 

 
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 
 
Webové stránky, články v místních zpravodajích a na webech obcí, brožura informu-
jící o sociálních službách a rodinné politice. 
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Projekt 3 – Denní stacionář pro zdravotně postižené a seniory z Žid-
lochovic a okolí 
 
Iniciátor rozvojové aktivity 
 
Město Židlochovice, pracovní skupina pro komunitní plánování sociálních služeb (na 
základě dotazníkového šetření ke KPSS) 

 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
 
V území SO ORP Židlochovice a jeho přilehlém okolí bylo šetřením mezi uživateli, 
poskytovateli a zadavateli sociálních služeb zjištěno, že existuje poptávka po ambu-
lantní službě typu denní stacionář, a to jak pro zdravotně postižené, tak pro seniory. 
Tyto osoby často vyžadují celodenní péči jiné osoby, která v některých případech má 
velice omezené možnosti co se týče návratu na trh práce i zařizování svých vlastních 
aktivit. To může být předstupněm k sociálnímu vyloučení jednak těchto osob a jed-
nak osob zdravotně postižených a seniorů, kteří jsou na péči odkázáni. Denní stacio-
nář by umožnil pečujícím osobám částečný nebo úplný návrat na trh práce, přímým 
uživatelům by dal možnost smysluplně strávit svůj čas s podobně znevýhodněnými 
občany. 

 
Jaké jsou příčiny problému? 
 
Příčinou je pravděpodobně jednak demografická struktura obyvatel (zvyšující se po-
díl starší generace) v případě potřebných seniorů, jednak skutečnost, že v regionu 
jsou dospělí zdravotně postižení, kteří se neobejdou bez celodenní péče. Další příči-
nou je riziko sociálního vyloučení těchto skupin (včetně pečujících osob), kterému by 
se však dalo pomocí zřízení ambulantní služby alespoň částečně předejít. Další pří-
činou je skutečnost, že pečující osoby nechtějí umístit závislou osobu do domova pro 
seniory nebo zdravotně postižené a dali by přednost ambulantní službě před službou 
pobytovou. 
 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
 
Zřízení potřebné služby pro cílové skupiny (zdravotně postižené dospělé, seniory) 
umožní předejít sociálnímu vyloučení. Pečující osoby budou mít možnost vrátit se na 
trh práce a zároveň nebudou nuceni hledat pro blízkou závislou osobu místo 
v pobytové službě. 

 
Cílová skupina 
 
Zdravotně postižení, senioři, pečující osoby 
 
Zapojené obce 
 
Město Židlochovice, okolní obce (podle toho, z jaké obce bude umístěný uživatel) 
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Potenciální rizika rozvojové aktivity 
 
Nezískání dotace, starostové okolních obcí nebudou chtít službu finančně podpořit, 
ačkoliv budou jejich občané toto zařízení využívat. 
 
Místo realizace rozvojové aktivity 
 
Město Židlochovice 

 
Území dopadu rozvojové aktivity 
 
SO ORP Židlochovice a okolí 

 
Harmonogram rozvojové aktivity 
 

Období realizace Aktivita 

Červen až červenec 2015 Sběr informací, zjištění poptávky po službě 

Srpen až prosinec 2015 
Příprava podkladů pro projektovou žádost, zisk 
pozemku, územní rozhodnutí, stavební povolení 

Leden 2016 Podání žádosti o dotaci 

Druhá polovina roku 2016 a 
dále 

Realizace projektu 

 
Zdroje financování 
 
IROP PO2, SC 2.1: investice: cca 25 mil. Kč 
OP Z PO2, SC 2.3: mzdové náklady 2 mil. Kč/rok, provoz (energie atd.) 0,25 mil 
Kč/rok 
 
Indikátory výstupů rozvojové aktivity 
 
Výstavba denního stacionáře 

 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 
 
Projektový manažer (příprava podkladů pro projektovou žádost, administrace dotace, 
výběrové řízení na stavební firmu, vybavení atd.) 
Pečovatelky 
 
V čem je navrhované řešení inovativní? 
 
Dosud byly v regionu upřednostňovány zejména pobytové služby, denní stacionář je 
prvním druhem tohoto zařízení v rámci SO ORP Židlochovice. 

 
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 
 
V regionu byli identifikováni uživatelé, kteří by danou službu uvítali, toto bylo podpo-
řeno i šetřením mezi starosty obcí a diskuzemi mezi dotčenými skupinami. Vzhledem 
k tomu, že existuje poptávka, že dané zařízení ještě v regionu není a že ostatní služ-
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by a stávající zařízení kapacitně nevyhovují a navíc nesplňují požadavky cílových 
skupin, je zřízení denního stacionáře v Židlochovicích potřebné. 

 
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 
 
Projekt je v souladu s krajskou koncepcí (střednědobý plán sociálních služeb) a se 
všeobecným trendem podpory návratu pečujících osob na trh práce, a zároveň 
v souladu s trendem podpory ambulantních a terénních sociálních služeb. 
 
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 
 
Projekt lze provázat s rozvojem dobrovolnických aktivit na území SO ORPP Židlo-
chovice, dále je projekt uveden v KPSS. 
 
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 
 
Viz harmonogram (příprava v roce 2015, realizace – vlastní výstavba v letech 2016 – 
2017, provoz – od 2017) 
 
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 
 
Webové stránky, články v místních zpravodajích a na webech obcí, brožura informu-
jící o sociálních službách a rodinné politice. 
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Projekt 4 – Systém separace a svozu biologicky rozložitelného od-
padu na území SO ORP Židlochovice 
 

Iniciátor rozvojové aktivity 
 
Iniciátorem rozvojové aktivity je Město Židlochovice. Vzhledem ke stoupajícím nákla-
dům na obecní systém nakládání s odpady a s výhledem na další zvyšování nákladů 
spojených s likvidací směsného komunálního odpadu, je nutné upravit stávající sys-
tém nakládání s odpady, tak aby generoval co nejméně SKO a co nejvíce druhotných 
surovin. Ideálně to vše spojené s osvětou mezi obyvateli týkající se předcházení 
vzniku odpadu a správného třídění odpadu. 
 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
 
Plánovaný projektový záměr řeší stále velké množství biologicky rozložitelného od-
padu, které stále končí v nádobách na směsný komunální odpad. Lze konstatovat, že 
problém se skládkováním bioodpadu, který často končí na skládkách komunálních 
odpadů, má celá Česká republika velký problém, nedaří se plnit Evropskou unií dané 
cíle na snižování množství BIO odpadu ukládaného na skládku. Množství bioodpadu 
uloženého na skládku v roce 2020 má tvořit maximálně 35% množství, které bylo na 
skládky uložené v roce 1995. Tato povinnost může být vymáhána po ČR přes infrin-
gement. 

 
Jaké jsou příčiny problému? 
 
Jednoznačnou příčinou tohoto problému jsou nedostatečné kapacity pro využití bio-
logicky rozložitelného odpadu, které ale postupně vznikají, a to i díky financování 
z fondů Evropské unie. Postupně jsou budovány kompostárny a bioplynové stanice, 
které jsou schopné tento druh odpadu efektivně zpracovat. Dalším důvodem je chy-
bějící infrastruktura na obcích. Řada obcí do roku 2015 sběr biologicky rozložitelného 
odpadu neřešila vůbec. Až novela zákona o odpadech, účinná od 1. 1. 2015, zavedla 
povinnost obcí zajistit pro občany místa k odložení tohoto druhu odpadu. Jako ne-
jefektivnější se v současnosti jeví rozmístit nádoby na biologicky rozložitelný odpad 
do každé domácnosti, aby jeho třídění bylo pro občany stejně pohodlné jako naklá-
dání se směsným komunálním odpadem. Pokud se umístí velkoobjemové nádoby 
např. na sběrná hnízda, efektivnost celého systému se výrazně sníží, protože pro 
občana je stále pohodlnější vyhazovat bioodpad do stejné nádoby jako směsný ko-
munální. 

 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
 
Očekávaným cílem projektového záměru je snížení množství směsného komunální-
ho odpadu, který je předáván prvotními původci odpadu do obecních systémů naklá-
dání s odpady. S tím je spojeno také snížení nákladů na odpadové hospodářství, 
které musejí obce ze svých rozpočtů vyčlenit na svoz a likvidaci odpadu. Vzhledem 
k tomu, že jednotlivé nádoby, předané přímo jednotlivým domácnostem, budou 
označeny QR technologií (umožňuje evidenci odpadů vznikajících v jednotlivých do-
mácnostech), dojde k výraznému zpřesnění evidence toku biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů v porovnání se směsným komunálním odpadem. 
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Cílová skupina 
 
Cílovou skupinou jsou obyvatelé obcí na území ORP Židlochovice. 
 
Zapojené obce 
 
V první fázi projektu je zapojena obec Rajhradice, městys Nosislav a město Židlo-
chovice. V průběhu dalších let se předpokládá zapojení dalších obcí z ORP Židlo-
chovice. 

 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 
 
Potenciálním rizikem je nepochopení ze strany obyvatel ORP Židlochovice. 
V případě nedostatečné propagace může dojít k odmítnutí celého systému, ať už 
z důvodu předpokládaného zápachu z nádob, neochotě umístit si k domu další ná-
dobu na odpad nebo jiného důvodu. Dalším rizikem, které je s projektem spojeno, je 
nezískaní finanční dotace na pořízení dostatečného množství nádob pro jednotlivé 
domácnosti. V takovém případě by bylo nutné najít buď jiný zdroj financování, nebo 
vyčlenit prostředky z obecních rozpočtů, což ale není příliš pravděpodobné. 
 
Místo realizace rozvojové aktivity 
 
Místem realizace rozvojové aktivity jsou katastry obcí Nosislav, Rajhradice a Židlo-
chovice. V další vlně projektu se předpokládá rozšíření projektu i na území ostatních 
obcí ORP Židlochovice. 
 
Území dopadu rozvojové aktivity 
 
Územím dopadu rozvojové aktivity je ORP Židlochovice. 
 
Harmonogram rozvojové aktivity 
 

Období realizace Aktivita 

Březen 2015 
Podání žádosti na SFŽP I. etapu projektu pro 
město Židlochovice a projektu obce Rajhradice 

Září 2015 
Zjištění zájmu o II. etapu projektu města Židlo-
chovice 

Listopad 2015 
Vypracování a podání žádosti na SFŽP pro II. 
etapu projektu města Židlochovice a projektu ob-
ce Nosislav 

Prosinec 2015 
Rozmístění nádob I. etapy projektu města Židlo-
chovice a obce Rajhradice 

Leden 2016 - prosinec 2018 Provoz I. etapy 

Červen 2016 – prosinec 2016 
Realizace II. etapy projektu města Židlochovice a 
projektu obce Nosislav 

Leden 2017 - prosinec 2018 Provoz II. etapy 
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Zdroje financování 
 
Zdrojem financování je z 85% OPŽP 2007–2013, Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.1 - 
Zkvalitnění nakládání s odpady pro již podané žádosti o podporu. Pro plánované žá-
dosti pak z 85% OPŽP 2014–2020, Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.2 - Zvýšit podíl 
materiálového a energetického využití odpadů. Vhledem k tomu, že dotační progra-
my nehradí celé předpokládané náklady projektu. Je zbývající část (15%) hrazena 
z obecních rozpočtů. 
 
Indikátory výstupů rozvojové aktivity 
 
Indikátorem výstupu rozvojové aktivity je, dle souhrnného dokumentu, počet obcí, 
které mají zavedený systém sběru, nakládání s biologicky rozložitelným komunálním 
odpadem napojeným na kompostárnu. 

 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 
 
Personální nároky na realizaci projektu se liší v jednotlivých etapách projektu. Při 
plánování a zpracování projektu předpokládáme náklady ve výši 250 000,- a v části 
projektu, kdy budou rozmisťovány jednotlivé nádoby, pak ve výši 100 000,-. 

 
V čem je navrhované řešení inovativní? 
 
Zavedení nádobového systému svozu bioodpadu přímo od občanů řeší komplexně 
nakládání s tímto katalogovým číslem, což v obcích zatím není standardem. Dále 
také navrhované řešení, kdy jsou jednotlivé nádoby označeny QR technologií, umož-
ňuje obcím mít přehled o množství odpadu produkované jednotlivými domácnostmi. 
Tuto možnost obce zatím nemají.  

 
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 
 
Předpokládané zvyšování poplatků za skládkování odpadů a zákaz skládkování 
směsného komunálního odpadu v roce 2024 je důvodem, proč je nutné snižování 
množství směsného komunálního odpadu. Vzrůstající náklady obcí by dříve nebo 
později bylo nutné promítnout do výše poplatků, které platí občané. Důvody pro sni-
žování ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky jsou zejména snížení 
emisí skleníkových plynů, vracení organické hmoty a živin do půdy, snížení záboru 
půdy skládkami, zisk energie (v případě využívání BRO v bioplynových stanicích). 
 
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 
 
Projekt je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR i s připravovanými plány 
jednotlivých krajů.  

 
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 
 
Projekt je navázán na projekt Rozšíření kompostárny Židlochovice dle cíle 1.1 Zavést 
systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem souhrn-
ného dokumentu. Získaní dostatečné spádové oblasti je pro rozšíření kompostárny 
klíčové. Nemá smysl rozšiřovat kompostárnu, pokud by neměla dostatečné množství 
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odpadu, který by mohla zpracovávat. Dále je projekt provázán i s projektem Podpora 
domácího kompostování jako podpora předcházení vzniku biologicky rozložitelného 
odpadu dle cíle 1.2 Podpořit předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu dle 
souhrnného dokumentu. Primárně se předpokládá, že občané využijí možnosti za-
půjčení kompostéru, kde část svého odpadu sami zpracují a do nádob na bioodpad 
budou dávat pouze větší množství odpadu, které vzniká např. při údržbě zahrad (trá-
va, listí, drobné větve), které se v domácím kompostéru zpracovávají těžce. 

 
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 
 
Přípravná fáze projektu byla zahájena v červnu 2015 a předpokládané ukončení pro-
jektu je na konci roku 2016 pro obce Nosislav, Rajhradice a Židlochovice. V případě 
rozšíření projektu i na další obce ORP Židlochovicko se termín ukončení projektu 
posune na konec roku 2017 nebo 2018. 

 
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 
 
V rámci projektu jsou plánovány besedy s občany, články v obecních zpravodajích, 
vytištění propagačních letáků a brožur nebo jiné aktivity vedoucí k co největšímu roz-
šíření povědomí občanů ORP Židlochovice o třídění biologicky rozložitelného odpa-
du. 
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Projekt 5 – Podpora domácího kompostování jako podpora před-
cházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 
 
Iniciátorem rozvojové aktivity je Město Židlochovice spolu s obcemi Nosislav a Raj-
hradice. Vzhledem ke stoupajícím nákladům na obecní systémy nakládání s odpady 
a s předpokladem na další zvyšování nákladů spojených s likvidací odpadů je nutné 
upravit stávající systémy nakládání s odpady tak, aby obce měly co nejméně SKO a 
co nejvíce druhotných surovin, které je možné prodat. Ideálně to vše spojené 
s předcházením vzniku alespoň biologicky rozložitelného odpadu. 

 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
 
Plánovaný projektový záměr řeší stále velké množství biologicky rozložitelného od-
padu, které stále končí v nádobách na směsný komunální odpad, případně se stává 
černou skládkou na území jednotlivých obcí. Velké množství směsného komunálního 
odpadu znamená vysoké náklady na jeho likvidaci. V případě černých skládek pak 
náklady na jejich likvidaci jsou mnohonásobně vyšší než v případě, že bioodpad si 
občané zlikvidují sami nebo je odloží na sběrný dvůr či do nádob určených na biood-
pad. 

 
Jaké jsou příčiny problému? 
 
Velké množství biologicky rozložitelného odpadu, které je v současnosti součástí 
směsného komunálního odpadu, pochází z velké části také z údržby zahrad a okolí 
domů. Zahrady, kde se dříve většina bioodpadu zpracovala, přestaly sloužit svému 
původnímu účelu, tedy pěstování ovoce a zeleniny, a staly se místem určeným 
k relaxaci a zábavě. Občané přestali využívat domácí hnojiště a komposty a biood-
pad, který na těchto zahradách vzniká, se stává součástí směsného komunálního 
odpadu, stejně tak odpad, který vzniká v kuchyních. Dříve ho většinu zpracovala 
hospodářská zvířata, která ale v současnosti v běžné domácnosti téměř nenajdeme 
a odpad z kuchyně končí opět v černé popelnici. 

 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
 
Pokud se občanům nabídne vhodná alternativa k domácímu kompostu a hnojišti, 
v tomto případě kompostér, sníží se množství bioodpadu ve směsném komunálním; 
zvláště pak, když se systém doplní nádobovým svozem bioodpadu, který není do 
kompostérů vhodný (např. větší množství trávy, větve apod.)  
 
Cílová skupina 
 
Cílovou skupinou jsou obyvatelé obcí na území ORP Židlochovice. 

 
Zapojené obce 
 
V první fázi projektu jsou zapojeny obce Nosislav a Rajhradice a město Židlochovice. 
V průběhu dalších let se předpokládá zapojení dalších obcí z ORP Židlochovice. 
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Potenciální rizika rozvojové aktivity 
 
Domácí kompostování je vhodné pouze do určitých typů zástaveb. Nejde tedy o způ-
sob předcházení vzniku odpadu, který by se dal uplatnit na území celého ORP Židlo-
chovice. Dalším potenciálním rizikem je nezájem ze strany obyvatel obcí SO ORP 
Židlochovice. Tomuto riziku ale lze předejít dostatečnou propagací celého projektu. 

 
Místo realizace rozvojové aktivity 
 
Místem realizace rozvojové aktivity jsou katastry obcí Nosislav, Rajhradice a Židlo-
chovice. V další vlně projektu se předpokládá rozšíření projektu i na území ostatních 
obcí ORP Židlochovice. 

 
Území dopadu rozvojové aktivity 
 
Územím dopadu rozvojové aktivity je ORP Židlochovice. 

 
Harmonogram rozvojové aktivity 
 

Období realizace Aktivita 

Říjen 2015 zjištění zájmu občanů o zapůjčení kompostérů 

Listopad 2015 vypracování žádosti na OPŽP 

dle výzvy Podání žádosti na OPŽP 

dle výzvy 
Výběrové řízení na dodávku kompostérů a roz-
místění kompostérů do domácností 

 
V případě zájmu dalších obcí ORP Židlochovice se předpokládá prodloužení realiza-
ce projektu. 

 
Zdroje financování 
 
Plánovaným zdrojem financování je z 85% OPŽP 2014–2020, Prioritní osa 3, Speci-
fický cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Vhledem 
k tomu, že dotační programy nehradí celé předpokládané náklady projektu, je zbýva-
jící část (15%) hrazena z obecních rozpočtů. 

 
Indikátory výstupů rozvojové aktivity 
 
Indikátorem výstupu rozvojové aktivity je, dle souhrnného dokumentu, počet obcí, 
podporujících domovní kompostování. 

 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 
 
Personální nároky na realizaci projektu se liší v jednotlivých etapách projektu. Při 
plánování a zpracování projektu předpokládáme náklady ve výši 250 000,- a v části 
projektu, kdy budou rozmisťovány jednotlivé nádoby, pak ve výši 100 000,-. 
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V čem je navrhované řešení inovativní? 
 
V současné době většina obcí neřeší možnost, jak předcházet vzniku odpadu. Od-
pad, který vzniká činností jejich občanů, převezmou do vlastnictví a již se nezajímají, 
zda neexistuje možnost, jak toto množství snížit, a tudíž ušetřit. Možnost bezplatného 
zapůjčení kompostéru do domácností se jeví jako jednoduchý a levný způsob, jak 
snížit množství jednoho druhu odpadu, který v domácnostech vzniká, a tím i ovlivnit 
množství směsného komunálního odpadu, který je zatím z nejméně 30% tvořen bio-
logicky rozložitelným odpadem. 

 
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 
 
Předcházení vzniku jakéhokoliv odpadu je žádoucí jak dle evropské, tak i české stra-
tegie odpadového hospodářství. Odpad, který de facto nevznikne, nezatíží obecní 
rozpočty a tudíž tyto „ušetřené“ prostředky mohou obce využít jinde. Zároveň se šetří 
i životní prostředí, protože není nutné odpad, který nevznikne, svážet a dále zpraco-
vávat/likvidovat. 

 
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 
 
Projekt je v souladu se strategií Evropské unie i se strategií ČR, která je rozpracová-
na v Plánu odpadového hospodářství ČR.  

 
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 
 
Projekt je navázán na projekt Systém separace a svozu biologicky rozložitelného od-
padu na území ORP Židlochovicko dle cíle 1.1 Zavést systém sběru a nakládání s 
biologicky rozložitelným komunálním odpadem souhrnného dokumentu. Primárně se 
předpokládá, že občané využijí možnosti zapůjčení kompostéru, kde část svého od-
padu sami zpracují a do nádob na bioodpad, které jsou předmětem realizace výše 
zmíněného projektu, budou dávat pouze větší množství odpadu, které vzniká např. 
při údržbě zahrad (tráva, listí, drobné větve), které se v domácím kompostéru zpra-
covávají těžce. 

 
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 
 
Předpokládané zahájení projektu je v říjnu 2015 a ukončení v prosinci 2016. Pocho-
pitelně při zájmu ostatních obcí ORP Židlochovice se předpokládá prodloužení reali-
zace projektu i do roku 2017 a 2018. 

 
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 
 
V rámci projektu jsou plánovány besedy s občany, články v obecních zpravodajích, 
vytištění propagačních letáků a brožur nebo jiné aktivity vedoucí k co největšímu roz-
šíření povědomí občanů ORP Židlochovice o třídění biologicky rozložitelného odpa-
du. 
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Projekt 6 – Region přátelský rodině 
 
Iniciátor rozvojové aktivity 
 
Iniciátorem je město Židlochovice (radní L. Brázdová pro oblast sociální) a starostka 
obce Holasice. 

 
Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 
 
Region Židlochovicka díky své příznivé poloze v zázemí krajského města a díky dob-
ré dopravní vybavenosti a relativně dobré vybavenosti představuje atraktivní lokalitu 
z hlediska suburbanizace, tj. stěhování obyvatel z velkých měst do jejich zázemí. 
Největší skupinou, která se do obcí ORP Židlochovice stěhuje, jsou rodiny s menšími 
dětmi. Tomu odpovídá i územní rozvoj v obcích, existence developerských projektů a 
s tím související intenzivní výstavba jak rodinných, tak bytových domů. Starostové, 
zastupitelé a představitelé místních spolků a organizací se samozřejmě snaží tyto 
nově příchozí nějakým způsobem začlenit do života obce, ne vždy se však jejich 
snaha setká s úspěchem. Problémem je nejčastěji nekoncepční řešení prorodinných 
opatření nebo nevhodně nastavená podpora místních spolků a organizací, které se 
věnují prorodinným opatřením. Časté je také vzájemné neporozumění mezi starou-
sedlíky a novousedlíky, se kterým si starostové neví rady. 

 
Jaké jsou příčiny problému? 
 
Hlavní příčinou je nekoncepční prorodinná politika obcí (prorodinná opatření provádí 
a podporuje každá obec, ale v různé míře a různými prostředky), spory mezi starou-
sedlíky a novousedlíky, nesetkání nabídky volnočasových a prorodinných aktivit 
s poptávkou (zejména v případě volného času mládeže). Dále jsou příčinou problé-
mu i finance a časová náročnost – obce ze svého rozpočtu dotují organizace, které 
by mohly získat prostředky jinými způsoby, avšak o těchto způsobech nejsou ani ob-
ce ani spolky informovány, nehledě na to, že pokud už se možnost požádat o finance 
(ať už krajské dotace nebo prostřednictvím nadací), nezbývá dostatek času na zpra-
cování a administraci žádostí. V souvislosti s legislativními změnami dále vyvstávají 
problémy např. s právní formou organizací, s tvorbou nových stanov, je nutné ohlídat 
všechny náležitosti případných smluv apod. 

 
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 
 
Cílem je podpořit koncepční řešení rodinné politiky v obcích a zefektivnit tak postup 
jednotlivých obcí při podpoře prorodinných opatření. Výše uvedené aktivity (metodic-
ká pomoc, předávání informací z vyšších územně správních jednotek, pomoc při hle-
dání financí…) by zajišťoval koordinátor. Zřízená pozice by se mohla nazývat „koor-
dinátor rodinné politiky pro obce v území ORP Židlochovice“, avšak zde je třeba zdů-
raznit, že koordinátor by neměl na starosti pouze oblast rodinné politiky, ale také 
např. prevenci kriminality, podílel by se i na aktivitách týkajících se sociálních služeb 
nebo školství (rozvoj dobrovolnictví, koordinace mimoškolních aktivit atd.). Dalším 
přínosem je ulehčení obecním rozpočtům právě prostřednictvím hledání alternativ-
ních zdrojů financování. V neposlední řadě by koordinátor organizoval diskuze a ku-
laté stoly zaměřené např. na prevenci kriminality, alternativní formy péče o děti atd. 
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Koordinátor by mohl být zároveň i koordinátorem meziobecní spolupráce, jehož hlav-
ní pracovní náplní by byla zejména administrativní podpora obcí. 

 
Cílová skupina 
 
Obyvatelé SO ORP Židlochovice, volnočasové organizace, obce 
 
Zapojené obce 
 
Pilotní projekt (druhá polovina roku 2015): Židlochovice, Holasice 
Následný projekt Region přátelský rodině: všechny obce v SO RP Židlochovice 
 
Potenciální rizika rozvojové aktivity 
 
Nepřízeň myšlence koordinátora rodinné politiky/dobrovolnictví/prevence kriminality 
(atd.) ze strany představitelů některých obcí 
 
Místo realizace rozvojové aktivity 
 
Obce SO ORP Židlochovice 
 
Území dopadu rozvojové aktivity 
 
Obce SO ORP Židlochovice 
 
Harmonogram rozvojové aktivity 
 

Období realizace Aktivita 

Podzim 2015 Příprava podkladů pro podání projektové žádosti 

Leden/únor 2016 Podání žádosti o dotaci na JMK 

Duben/květen 2016 a dále 
Realizace projektu – podpořená pozice koordiná-
tora pro rodinnou politiku, prevenci kriminality a 
rozvoj dobrovolnictví v regionu 

Pozn.: předpokládá se, že místo bude hrazené prostřednictvím každoroční dotace, 
případně na základě úhrad ze strany obcí 

 
Zdroje financování 
 
Dotace JMK – Podpora prorodinných opatření na úrovni obcí (každoročně vyhlašo-
vaný program), výše: 50 000 Kč /rok 
 
Pozn.: Pilotní projekt (Zpracování koncepce rodinné politiky města Židlochovice a 
metodická pomoc vybraným obcím) včetně vydání informačního materiálu: 30 000 
Kč, navazující projekt („Region přátelský rodině“), který bude zaměřen na financová-
ní koordinátora RP, předpokládá podobné náklady. 
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity 
 
V návaznosti na SD bylo jako indikátor stanoveno zřízení jedné pozice pro koordiná-
tora (počet pracovních míst). 
 
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 
 
Koordinátor: práce na DPP nebo DPČ, 50 000 Kč/rok 
 
V čem je navrhované řešení inovativní? 
 
Obce a spolky v našem regionu se sice obracejí s neformální žádostí o pomoc na 
zaměstnance projektové kanceláře při MěÚ Židlochovice, nicméně „oficiální“ pozice 
takového koordinátora neexistuje, její ustanovení a finanční zajištění je tedy v rámci 
našeho regionu inovativní. 
 
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 
 
Na základě analýz a diskuzí s představiteli obcí, volnočasových organizací a dalších 
aktérů v oblasti prevence kriminality nebo v sociální oblasti bylo zjištěno, že existuje 
poptávka po pracovníkovi, který by výše uvedeným pomáhal při administrativě dota-
cí, propagaci akcí, obce by ocenily pomoc při zpracování koncepčních dokumentů 
týkající se (nejen) rodinné politiky. Společné zajištění tohoto pracovníka by přineslo 
úspory obecním rozpočtům i rozpočtům dotčených organizací. 

 
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 
 
Projekt je v souladu s Koncepcí rodinné politiky JMK na období 2015 – 2019 a ná-
rodní koncepcí RP. 
 
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekt  
 
Tento projekt v sobě zahrnuje několik dílčích opatření – propagace prorodinných 
opatření, koordinace činnosti spolků, metodická pomoc obcím, administrativní zajiš-
tění prevence kriminality a rodinné politiky, pomoc při zpracování dotací. Je také na-
vázán na sociální služby (koordinace rozvoje dobrovolnictví v regionu, informovanost 
o sociálních službách) i na aktivity v oblasti školství (mimoškolní aktivity). Dále by 
mohl být navázán na projekt týkající se vytvoření pozice koordinátora meziobecní 
spolupráce/manažera pro administrativní podporu obcí. 
 
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 
 
Pilotní projekt již probíhá, bude ukončen k 31. 12. 2015 
Navazující projekt: pravděpodobně od května 2016 
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 
 
Webové stránky města, články ve zpravodaji, na webech obcí, tištěné materiály týka-
jící se rodinné politiky, sociálních služeb a souvisejících témat. 
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6. Kontakty 
 
Dokument zpracovali: 
 
Lucie Kubalíková (koordinátorka meziobecní spolupráce) 
tel. 734 352 329, mail: KubalikovaL@Zidlochovice.cz 
Tomáš Hlavenka (pracovník pro analýzy a strategie) 
tel. 731696901, mail: hlavenka.isno@gmail.com 
 
Konzultace: 
 
Pavel Fröhlich (motivující starosta, starosta městyse Nosislav) 
starosta@nosislav.cz 
Jan Vitula (motivující starosta, starosta města Židlochovice) 
vitula@zidlochovice.cz 
 
Martina Bartáková (referentka školství, Městský úřad Židlochovice) 
bartakova@zidlochovice.cz 
Lenka Brázdová (vedoucí Pečovatelské služby Židlochovice, koordinátorka pro ko-
munitní plánování sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice) 
brazdova@zidlochovice.cz 
Jana Richterová (vedoucí oddělení projektů a dotací, Městský úřad Židlochovice) 
richterova@zidlochovice.cz 
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Zápis z jednání k akčnímu plánu ze dne 10. 9. 2015 
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