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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Znojmo v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a podnikání a
podpoře zaměstnanosti.

Gestor tvorby strategie

Město Znojmo

Schvalovatel strategie

Valná
hromada
Znojemska

Forma a datum schválení/projednání

Schválena na
30.07.2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Regionální rada, město Znojmo

3

Regionální

jednání

starostů

rady
dne

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
ORP Znojmo je specifické v mnoha ohledech, jedním z nich je počet obcí. Na
území Znojemska se nachází 111 obcí, a právě tento faktor ztěžuje
komunikaci mezi zástupci obcí. Proto po dohodě mezi předsedy DSO a
starosty obcí byla založena Regionální rada Znojemska. Tato platforma byla
zřízena nejen kvůli problematice týkající se komunikace mezi zástupci obcí
nacházejících se na území ORP Znojmo, ale i kvůli kooperaci mezi obcemi při
řešení problémů v různorodých oblastech. Na Akčním plánu se tedy podíleli
členové RR Znojemska, tuto platformu tvoří zástupci největších DSO ( SO Pro
rozvoj a obnovu obcí Vranovska, SO Sever Znojemska, SO Moravia, SO
Znojemských vinařských obcí Daníž, DSO Při formanské cestě, Zájmové
sdružení obcí Hrušovansko) a MAS působících rovněž na našem území.
Představitelé DSO jsou rovněž starostové obcí Znojemska, a to pan starosta
Vranova nad Dyjí, Hrušovan nad Jevišovkou, Višňové, Mikulovic, Blížkovic,
Dobšic a města Znojma. Všichni tito zástupci obcí byli vždy zváni na jednání
týkající se Akčního plánu, rovněž byla zvána zástupkyně místní akční skupiny
paní Ing. Zvariková, dále bylo požadována přítomnost fundovaných
zaměstnanců Městského úřadu ve Znojmě, kteří diskutovali se členy RR
Znojemska a měli konkrétní připomínky ke zpracování Akčního plánu.
Představitelé DSO byli zváni na setkání po osobní domluvě nebo pomocí
elektronické komunikace, problémem bylo období letních prázdnin, kdy se
zkoordinování termínů jednání stávalo složitější. Setkání týkající se Akčního
plánu se konala tři, v období července až srpna roku 2015 a místo konání bylo
na Městském úřadě ve Znojmě. Na prvním setkání si starostové vybírali 5
rozvojových aktivit z 21 cílů, které byly uvedeny v Souhrnném dokumentu. Za
téma odpadového hospodářství byly vybrány dva cíle, a to vybudování
překladiště komunálních odpadů a vybudování zařízení pro nakládání se
stavebními a demoličními odpady. Za školství se bude na našem území řešit
vytvoření informačního webového portálu pro zřizovatele a ředitele základních
a mateřských škol. V oblasti sociálních služeb bylo zvoleno téma aktivního
zapojení do zpracovávání KPPS a posledním tématem je vytvoření plánu pro
zlepšení nabídky výrobních zón.
Ke všem těmto tématům byla vedena diskuze a byly přijaty podněty
k rozvojovým aktivitám jak ze strany starostů, tak ze strany zúčastněných
odborníků na jednotlivá témata. V oblasti odpadového hospodářství byla
jednohlasně odsouhlasena potřeba vybudování překladiště komunálního
odpadu i vybudování zařízení pro likvidaci stavebních a demoličních odpadů.
Problémem je absence zmapování poptávky jednotlivých obcí, tato poptávka
bude zjišťována během příštího roku na jednáních jednotlivých DSO. V oblasti
školství panovala shoda na zřízení webového portálu pro zřizovatele a ředitele
základních a mateřských škol. Zástupci obcí a DSO pozitivně reagovali na
návrh vedoucí odboru školství Městského úřadu ve Znojmě, že by tento portál
4

zřizoval zaměstnanec úřadu. Ing. Lucie Rocková, koordinátorka Komunitního
plánování pro území ORP Znojmo, apelovala na aktivní zapojení obcí do
tohoto plánování. Obce totiž nemají ze zákona povinnost se zúčastnit
plánování, avšak kvůli demografickému vývoji a negativním jevům ve
společnosti je tato aktivita nezbytná. Poslední rozvojová aktivita se zabývá
tématem výrobních zón, znojemský region se potýká s vysokou mírou
nezaměstnanosti, proto bylo zvoleno právě toto téma.
Během každého jednání byla vedena diskuze a všechny připomínky a nápady
byly zpracovány v Akčním plánu.
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3. Zásobník rozvojových aktivit
č.

1
2
3
4
5
6
7

Cíl dle SD
Zavést společný nákup a následné
sdílení
speciálních
didaktických
pomůcek
Společně organizovat exkurze, výlety,
poznávací zájezdy
Vytvořit přehledný informační webový
portál
Zajistit dotační monitoring
Podporovat přímý podíl ředitelů a
zřizovatelů na návrzích legislativních
změn
Navázat přímý kontakt s navrhovateli
legislativních změn
Aktivní zapojení obcí do zpracovávání
a naplňování Komunitního plánu
sociálních služeb

Oblast

Název
rozvojových
aktivit

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

Školství

Společné
nákupy

2016-2024

Regionální
rada

Školství

Na výlet

2016-2024

Školství

Informační
portál
Dotace
do
škol
Změňte svou
školu

Školství
Školství

2016-2024
2016-2024
2016-2024

Regionální
rada
Město Znojmo
Regionální
rada
Regionální
rada

Školství

Změňte svou
školu

2016-2024

Regionální
rada

Sociální
služby

Plánujme
společně

2016-2024

Regionální
rada

2016-2024

Regionální
rada

2016-2024

Regionální
rada

Systém
financování
sociálních
služeb v ORP
Znojmo
Info-kampaně
sociálních
služeb
Znojemska
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Vytvořit společný systém financování
sociálních služeb v ORP Znojmo

Sociální
služby

9

Vytvořit
systém
informačních kampaní

Sociální
služby

10

Zajistit terénní sociální služby pro
seniory ve vytipovaných lokalitách
ORP Znojmo

Sociální
služby

Znojemsko
pro seniory

2016-2024

Regionální
rada

11

Zajistit služby sociální prevence
terénní formy pro děti a mládež, pro
rodiny s dětmi v krizi

Sociální
služby

Terénní
služby
sociální
prevence

2016-2024

Regionální
rada

12

Vznik
a
rozvoj
sociálního/dostupného/podporovaného
bydlení pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením, osoby ve finanční tísni,
v krizi, pro rodiny ohrožené sociálním
vyloučením

Sociální
služby

Sociální
bydlení
na
Znojemsku

2016-2024

Regionální
rada

13

Vybudování překladiště komunálních
odpadů

Odpady

2016-2024

Regionální
rada

14

Vybudování zařízení pro nakládání se
stavebními a demoličními odpady

Odpady

2016-2024

Regionální
rada

15

Vybudování zařízení pro nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady

Odpady

2016-2024

Regionální
rada

16

Vybudování sběrných dvorů

Odpady

2016-2024

Regionální
rada

Vytvoření interaktivní platformy pro
sdílení informací
Vytvořit ucelený dokument s nabídkou
vhodných výrobních zón

Podnikání a
zaměstnanost
Podnikání a
zaměstnanost

Kolumbus

2016-2024

Město Znojmo

Výrobní zóny
Znojemsko

2016-2024

Regionální
rada

17
18

společných

Překladiště
komunálních
odpadů
Mobilní drtič
stavebních a
demoličních
odpadů
pro
Znojemsko
Zařízení pro
nakládání
s BRKO
Sběrné dvory
Znojemsko

6

19
20
21

Vytvořit společný plán pro zlepšení
nabídky výrobních zón
Rozšířit nabídku středních škol o
průmyslové obory
Identifikovat
potřebnou
kvalifikaci
pracovních sil, kterou preferuje
současný trh práce na území ORP
Znojmo

Podnikání a
zaměstnanost
Podnikání a
zaměstnanost

Plán nabídky
výrobních zón
Průmysl
do
škol

Podnikání a
zaměstnanost

Kolumbus

7

2016-2024
2016-2024

2016-2024

Regionální
rada
Regionální
rada
Město Znojmo

4.
č.

1

2

Akční plán

Cíl dle SD

5.1
Vybudování
překladiště
komunálních
odpadů

5.2
Vybudování
zařízení
pro
nakládání se
stavebními a
demoličními
odpady

Název

Překladiště
komunálních
odpadů

Vymezení
popř.
vybudování
ploch
pro
shromažďování
stavebních
a
demoličních
odpadů

Zdůvodnění
potřebnosti
rozvojové aktivity
Dle
zákona
č.
185/2001
Sb.,
o
odpadech,
nebude
možné od roku 2024
ukládat
neupravený
komunální odpad na
skládky. V této době
jsou odpady z ORP
Znojmo skládkovány a
je tedy nutné změnit
tok těchto odpadů do
jiného zařízení – jako
vhodné řešení se jeví
spalovna Brno (SAKO).
Vzhledem
ke
vzdálenosti
ORP
Znojmo a spalovny je
však třeba vybudovat
překladiště
odpadů,
které bude řešit otázku
logistiky těchto odpadů.
V ORP Znojmo existuje
výrazná
centralizace
zařízení a oprávněných
osob pro nakládání
s odpady, díky tomu se
zvyšují náklady obcí
(potažmo občanů) a
rovněž
vznikají
negativní jevy v této

Zaměření
rozvojové
aktivity

Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

Připravenost

Záměr
9 000 000
Obce a jejich
obyvatelé ve
vybrané
lokalitě

000
–
15 000 000
Kč
(dle
velikosti
a
vybavení)

Obce
DSO
Vranovsko,
Sever
Znojemska

Od několika
set tisíc po
cca
2 000 000
na pořízení
sběrných
ploch – dle
toho
zda
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Strukturální
fondy, obce, kraj

2017 –2019

Regionální
rada

Strukturální
fondy, obce, kraj

01/201607/2017

Regionální
rada

Pozn. Záměr je
podporován
v rámci návrhu
Plánu
odpadového
hospodářství
Jihomoravského
kraje

Záměr

v území.
Popřípadě
rozšíření o
mobilní drtičku
stavebních
a
demoličních
odpadů
pro
Znojemsko

problematice
(černé
skládky). Cílem je

2.1
Vytvořit
společný
informační
webový portál

Informační portál
pro ředitele a
zřizovatele škol

4.1
Aktivní
zapojení obcí
do
zpracovávání a
naplňování
Komunitního
plánu
sociálních
služeb

Plánujme
společně

Vzhledem
k velikosti
ORP
Znojmo
se
nachází na jeho území
velký počet mateřských
a
základních
škol,
jejichž zřizovatelé a
ředitelé nesou velkou
administrativní zátěž.
Rovněž je probíhá
nekoordinovaný
tok
informací
a
komunikace
mezi
odborem
školství,
zřizovateli a řediteli
škol.
V ORP Znojmo je malé
procento
zapojených
obcí do zpracovávání
Komunitního
plánu
rozvoje
sociálních
služeb,
z důvodu
stárnutí populace a
dalších patologických
jevů ve společnosti je
nutné, aby obce k této
problematice
přistupovali aktivněji.

3

4

bude využita
již stávající
plocha, nebo
bude
budována
nová.

problematiku
stavebních
a
demoličních odpadů
řešit
kontrolovaně
v rámci
menších
územních celků.
Ředitelé
a
zřizovatelé
mateřských a
základních
škol

5 000-10 000
Kč

Starostové
ORP Znojmo

10 000
50 000 Kč
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–

obec

obce

01/201603/2016

03/2016
06/2016

–

Město Znojmo

Záměr

Město Znojmo

Záměr

5

6.2
Vytvořit
společný plán
pro
zlepšení
nabídky
výrobních zón

Plán
nabídky
výrobních zón

V
současné
době
neexistuje
ucelený
dokument s nabídkou
výrobních zón celého
území ORP Znojma.
Vzhledem
k vysoké
míře nezaměstnanosti
patří
vytvoření
dokumentu k prioritám
našeho území.

Obce,
Fyzické
právnické
osoby

a

Do
Kč

100 000

obce

01/201612/2016

Regionální
rada

Záměr

Cíl 1 Snížení nákladů obcí na odstranění odpadů a zamezení výskytu negativních jevů na území ORP Znojmo
Při řešení odpadového hospodářství na území Znojemska se musí brát v potaz velikost území ORP. Právě tento
faktor ovlivňuje náklady na odpadové hospodářství obcí. Centrum Znojemska, což je město Znojmo a jeho okolí, je
pokryto všemi potřebnými zařízeními na odstranění odpadů, problém nastává v okrajových částech ORP. Obce
nacházející se na okraji ORP mají vysoké náklady na odpadové hospodářství právě kvůli vzdálenosti k centru.
Vybudováním překladiště by se uspořily náklady vynaložené na dopravu a nájem služeb soukromých osob.
Cíl 2 - Potlačení výrazné centralizace zařízení pro nakládání se stavebními a demoličními odpady
Jak už bylo zmíněno, je problém ve velikosti území ORP. Nakládání se stavebními a demoličními odpady se
na
území liší, některé obce využívají nájmu přístroje na likvidaci odpadů, některé obce odpad shromažďují a pak
odvezou na místo, kde se odpad zpracuje. Takovýmto procesem se nakládání s odpady obcím a potažmo občanům
prodražuje, proto je na místě vytvořit plochu pro umístění takovéhoto odpadu anebo pořídit v rámci Regionální rady
Znojemska zařízení na likvidaci demoličních a stavebních odpadů.

Cíl 3 - Snížení administrativní zátěže zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol, efektivní a aktuální
poskytování
informací v oblasti školství
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Tato rozvojová aktivita řeší nedostatečnou komunikaci mezi zřizovateli a řediteli škol základních i mateřských.
Ředitelé i zřizovatelé škol vítají možnost získávání informací z webového portálu, který bude zaměřený jen pro ORP
Znojmo. Odbor školství města Znojma bude poskytovat prostřednictvím tohoto webu aktuální informace a bude
možné sdílení informací, zkušeností a nápadů na tomto portále ze strany zřizovatelů a ředitelů škol. Díky této
rozvojové aktivitě se zlepší koordinace a kooperace mezi zřizovateli a řediteli škol na našem území, webový portál
jim také usnadní hledání nových informací.
Cíl 4 - Zefektivnění Komunálního plánování sociálních služeb na Znojemsku
Problematika Komunálního plánování sociálních služeb na Znojemsku je komplikovaná. Obce nemají ze zákona
povinnost zapojovat se do tohoto procesu. Na území Znojma chybí podněty ze stran zástupců obcí k zpracovávání
KPPS. Příčinnou tohoto stavu je nezájem ze stran obcí, avšak vzhledem k demografickému vývoji na území je
aktivita plánování v oblasti sociálních služeb nanejvýš důležitá. Rozvojová aktivita by měla dát podnět zástupcům
obcí, aby se efektivně zapojili do plánování a zlepšili situaci sociálních služeb na našem území.

Cíl 5 - Zvýšení poptávky po výrobních zónách na Znojemsku
Znojemskou oblast již tradičně trápí vysoká nezaměstnanost, tento fakt souvisí se zaměření kraje na zemědělství.
Tomuto stavu nepřispívá ani vzdálenost od hlavní komunikační tepny, avšak na území se nachází nevyužité výrobní
zóny, které by mohly využívat jak fyzické tak právnické osoby. Vytvořením uceleného dokumentu s nabídkou
výrobních zón celého území ORP Znojmo se zpřehlední situace volných výrobních zón, které by mohly přilákat
investory na naše území, a tím pádem vzniká možnost zaměstnat obyvatele z ORP Znojmo.
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5. Podrobná specifikace
meziobecní spolupráce

preferovaných

rozvojových

aktivit

1 Rozvojová aktivita 1 – Vybudování překladiště komunálních
odpadů
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem této aktivity je Regionální rada Znojemska, která se při svých
jednání jednohlasně shodla na nezbytnosti vybudování překladiště
komunálních odpadů na území ORP Znojmo.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
V této době jsou komunální odpady v rámci ORP Znojmo buď skládkovány na
skládce .A.S.A. ES Únanov, s.r.o., nebo odváženy mimo ORP Znojmo a mimo
jedinné obce i u odvážených odpadů dochází ke skládkování. Dle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, nebude možné od roku 2024 ukládat neupravený
komunální odpad na skládky. Možné alternativy jsou spalování odpadů, nebo
jejich mechanicko-biologická úprava, kdy jako vhodnější řešení se jeví
spalovna Brno (SAKO). Vzhledem ke vzdálenosti ORP Znojmo a spalovny je
však třeba vybudovat překladiště odpadů, které bude řešit otázku logistiky
těchto odpadů. V této době je toto řešení stěžejní pro obce, které využívají
skládku v Únanově, ale nelze vyloučit využívání i společnostmi, které odpady
převážejí mimo ORP (pokud nebudou mít vlastní řešení legislativních
požadavků).
Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní překážkou v nemožnosti odklonu od skládkování komunálních odpadů
je vzdálenost od zařízení s alternativním způsobem nakládání s komunálními
odpady. Je ekonomicky i provozně nemožné, aby do nejbližšího zařízení
(ZEVO) byly tyto odpady dováženy přímo ve svozové technice. Proto je
nezbytné vybudovat zařízení, které umožní shromáždění a překládání
komunálních odpadů ze svozové techniky na odpovídající dopravní prostředky
tak, aby byl tento způsob provozně i ekonomicky únosný. Rovněž je toto
řešení vhodnější s ohledem na dopravní vytížení silničního spojení směrem na
Brno.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Vybudování překladiště umožní shromáždění a překládání komunálních
odpadů ze svozové techniky na větší dopravní prostředky tak, aby byl tento
způsob provozně i ekonomicky únosný s ohledem na vzdálenost ORP Znojmo
a Brna (resp. zařazení ZEVO).
Cílová skupina
Obce a jejich obyvatelé ve vybrané lokalitě na území ORP Znojmo.
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Zapojené obce
Obce, které jsou členy těchto dobrovolných svazků (předsedové těchto
dobrovolných svazků jsou zároveň členové Regionální rady Znojemska):
SO Pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
SO Sever Znojemska
SO Moravia
SO Znojemských vinařských obcí Daníž
DSO Při formanské cestě
Zájmové sdružení obcí Hrušovansko
a Město Znojmo

Místo realizace rozvojové aktivity
Vytipovaná lokalita na území ORP Znojmo
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovace závisí na technických možnostech, které umožní vybudování
překladiště odpadů a jejich další zpracování. V žádném okrajové oblasti ORP
Znojmo není překladiště vybudováno.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Datum zahájení činností na rozvojová aktivitě „Vybudování překladiště
komunálních odpadů“ předpokládáme v roce 2017 a jeho ukončení během
roku 2019.
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2 Rozvojová aktivita 2 – Vybudování zařízení pro nakládání se
stavebními a demoličními odpady
Iniciátor rozvojové aktivity
Regionální rada Znojemska
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Vzhledem k výrazné centralizaci zařízení pro nakládání s odpady kolem města
Znojma mají vzdálenější oblasti ORP Znojmo problém s dopravou stavebních
a demoličních odpadů do povolených zařízení. Stavební a demoliční odpady
přitom představují výrazný podíl na celkové produkci odpadů v území. Vlivem
nákladů na dopravu je často nakládání s těmito odpady v rozporu se
zákonem. Toto se může následně promítnout i do neschopnosti doložit
nakládání s odpady ze stavebních akcí.
Jaké jsou příčiny problému?
ORP Znojmo je územně velmi rozsáhlé a jeho územní tvar má protáhlý
charakter. Z těchto důvodů je centralizace zařízení pro nakládání s odpady
z pohledu dostupnosti nevyhovující. V této době je většina zařízení pro
nakládání s odpady situována v bezprostřední blízkosti města Znojma.
S ohledem na obyvatele vzdálenějších aglomerací by bylo vhodné v rámci
místních logických svazků obcí vytvořit zařízení pro nakládání se stavebními a
demoličními odpady (které bude v přiměřené dostupnosti). Oproti jiným
odpadům je produkce stavebních a demoličních odpadů významná a vyžaduje
vysoké náklady na přepravu.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Díky vybudování zařízení pro nakládání se stavebními a demoličními odpady
se vyřeší neefektivní náklady obcí a jejich občanů, které musí tyto odpady
vozit do vzdálených zařízení. Vybudované zařízení může mít i pozitivní
finanční dopad v tom směru, že při zapojení soukromých společností do
možnosti nakládat zde s odpady bude z této stany jistý finanční přínos a dále
lze očekávat úsporu při využívání recyklátu. (úspora za surovinu a její dopravu
z místa prodeje).
Zapojené obce
Vzhledem k diskuzím na platformě Regionální rady bylo zjištěno, že na území
SO Hrušovansko je drtič stavebních a demoličních odpadů využíván (v rámci
pronájmu od vlastníka zařízení), rovněž tak se děje na území SO Moravia.
Proto tato rozvojová aktivita cílí na obce ležící na území Vranovska a severu
Znojemska.
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Místo realizace rozvojové aktivity
- východní a severní část Znojemska (specifikace místa realizace je
složitější vzhledem k velikosti ORP Znojmo).
V čem je navrhované řešení inovativní?
Momentálně obce využívají zařízení, které vlastní fyzická či právnická osoba,
Regionální rada Znojemska by mohla být vlastníkem takového zařízení a
nakládat s ním v rámci území, díky tomu by se snížili náklady obcí na
zpracování stavebních a demoličních odpadů.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
01/2016 – 07/2017
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3 Rozvojová aktivita 3 – Informační portál
Iniciátor rozvojové aktivity
Regionální rada Znojemska, Odbor školství města Znojma
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Vytvořením informačního portálu se vyřeší nekoordinované a neefektivní
získávání informací v oblasti školství.
Jaké jsou příčiny problému?
Zřizovatelé i ředitelé škol se v posledních letech potýkají s velkým množstvím
informací, které ovlivňují jejich činnost. Mateřské a základní školy metodicky
obvykle řídí jejich zřizovatelé, kteří však v případě menších obcí nemají
dostatek personálních kapacit.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Přidanou hodnotou spolupráce obcí v území můžeme spatřovat ve vytvoření
prostoru, ve kterém může docházet ke sdílení informací mezi zřizovateli a
ředitely škol a samozřejmě i mezi ředitely škol samotnými.
Zapojené obce
Obce ORP Znojmo, ve kterých sídlí ředitelství mateřské či základní školy (55
obcí).
Místo realizace rozvojové aktivity
Městský úřad Znojmo, odbor školství
V čem je navrhované řešení inovativní?
Na území ORP Znojmo není žádný funkční webový portál, který by sloužil
zřizovatelům a ředitelům škol, tato rozvojová aktivita jim poskytne ulehčení od
administrativní zátěže prostřednictvím systematického poskytování informací a
komunikace mezi sebou.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Zahájení rozvojové aktivity je plánováno na březen 2016 a ukončení bude
posuzováno dle efektivity rozvojové aktivity.
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4 Rozvojová aktivita 4 – Aktivní zapojení obcí do zpracovávání a
naplňování Komunitního plánu sociálních služeb
Iniciátor rozvojové aktivity
Regionální rada Znojemska a odbor sociálních věcí a zdravotnictví města
Znojma
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Nedostatečné zapojení obcí do komunitního plánování přináší problémy
spojené s financováním sociálních služeb a zabezpečením sociálních služeb v
lokalitách, kde nejsou v současné době služby poskytovány. Organizace a
služba, která není uvedena v komunitním plánu jako potřebná, má ztížené
podmínky při získávání registrace na danou sociální službu a také je
znevýhodněna při získávání finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčina tohoto problému je především v legislativě, kdy je obcím pouze
doporučováno zpracování tohoto dokumentu. Obcím není uložena zákonná
povinnost podílet se na spolufinancování sociálních služeb, proto v současné
době nevnímají potřebu aktivního zapojení se do procesu KPSS.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je především zabývat se spoluprací obcí při plánování a realizaci
sociálních služeb a usilovat o vytvoření systému financování sociálních služeb
ze strany obcí.
Zapojené obce
Obce, které jsou členy těchto dobrovolných svazků (předsedové těchto
dobrovolných svazků jsou zároveň členové Regionální rady Znojemska):
SO Pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
SO Sever Znojemska
SO Moravia
SO Znojemských vinařských obcí Daníž
DSO Při formanské cestě
Zájmové sdružení obcí Hrušovansko
a Město Znojmo
Místo realizace rozvojové aktivity
Městský úřad Znojmo, odbor sociálních služeb a zdravotnictví
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V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovace v tomto případě souvisí v aktivní spolupráci se zaměstnanci odboru
sociálních služeb. Doposud byl KPPS tvořen jen velmi málo z připomínek ze
strany zástupců obcí.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
01-12/2016
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5 Rozvojová aktivita 5 – Vytvořit společný plán pro zlepšení
nabídky výrobních zón
Iniciátor rozvojové aktivity
Regionální rada Znojemska
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Na území ORP Znojmo se nachází 9,638km2 stávajících i nových výrobních
zón. Z této plochy je 80% ploch připravených k podnikání, avšak některé
plochy nejsou dostatečně velké či atraktivní pro investory. Je nutné, se zaměřit
i na zbylých 20% ploch a rozšířit tak nabídku těchto výrobních zón.
Na území ORP Znojmo neexistuje ucelený dokument s nabídkou volných
nových či stávajících výrobních zón. Případný investor je donucen si obtížně
vyhledávat výrobní zóny vhodné pro své podnikání. Nevyhne se i osobní
návštěvě několika obcí a osobní prohlídce výrobních zón v obcích. Tato
počáteční iniciativa zabere investorovi spoustu času. Dané řešení zjednoduší
a hlavně zpřehlední výběr ploch vhodných pro podnikání a usnadní tak
investorovi jeho práci s hledáním výrobních zón.
Jaké jsou příčiny problému?
V současné době neexistuje přehledná nabídka ploch vhodných k podnikání.
Vytvořením uceleného dokumentu se zkompletuje nabídka stávajících či
nových výrobních zón, které bude možné nabídnout podnikatelům a
investorům a výběr těchto ploch bude tak pro investory jednodušší.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem této rozvojové aktivity je zlepšení podnikatelského prostředí, které by
snížilo míru nezaměstnanosti na Znojemsku. K dalším cílům také patří využití
výrobních ploch a potenciální zlepšení komunikací kolem těchto ploch.
Zapojené obce
Obce, které jsou členy těchto dobrovolných svazků (předsedové těchto
dobrovolných svazků jsou zároveň členové Regionální rady Znojemska):
SO Pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
SO Sever Znojemska
SO Moravia
SO Znojemských vinařských obcí Daníž
DSO Při formanské cestě
Zájmové sdružení obcí Hrušovansko
a Město Znojmo
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Místo realizace rozvojové aktivity
Městský úřad ve Znojmě
V čem je navrhované řešení inovativní?
V tomto případě inovace souvisí se samotným vytvořením tohoto plánu. Na
celém území není žádný podobný dokument zpracován.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
01/2016 - 07/2016
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6. Kontakty
Dokument zpracoval:
Bc. Alena Floriánová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 773137704, email:
alena.florianova@muznojmo.cz
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7. Přílohy
1. Mapa zařízení pro nakládání s odpady

2. Mapa rozmístění sociálních služeb na území ORP Znojmo
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3.
4.
5.
6.

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 16.7.
Příloha 2 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 30.7.
Příloha 3 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 19.8.
Příloha 4 – Zápis ze závěrečného setkání starostů ze dne 14.9.
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