Výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu „Obce sobě“
Podpora meziobecní spolupráce na území ORP Rakovník.
Dotazník č. 2 byl realizován na sledovaném území od konce měsíce března do prvního
týdne měsíce května, tedy do 5. 5. 2014. K tomuto dni jsme získali odpovědi od 36 obcí
na našem území. Jde tedy o 43 % úspěšnost.
Lze tak konstatovat, že do druhého šetření se zapojila téměř polovina ze skupiny obcí,
která nám přislíbila účast na projektu během prvního Dotazníku. Nejde však jednoznačně
o identickou skupinu, v odpovědních formulářích nalézáme i obce, které v první etapě
vůbec nespolupracovaly a naopak.
Výsledky Dotazníku č. 2 přinesly odpovědi na dotazy z oblasti formování meziobecní
spolupráce a fungování stávajících DSO a také odpovědi na situaci ve třech
analyzovaných oblastech; vzdělávání, sociální oblast a odpadové hospodářství. Výstupy
z této části jsou zahrnuty v analýze, viz bod 3. této Zprávy. Obecná část Dotazníku
zjišťovala názor dotazovaných na podmínky vzniku a fungování MOS.
Výsledky šetření jsou anonymní, a proto uvádíme pouze souhrnné údaje za celý region
(výsledky ke dni 5. 5.)

1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Převažující výhodou je snadnější prosazování regionálních rozvojových cílů; vystupování
navenek jako jednotné území má určitě větší váhu než snaha jednotlivce. Velkou
výhodou je také rozšíření nabídky služeb pro občany, což ocení především menší obce,
které nemají možnost finanční i kapacitní pro poskytování některých služeb. Dobře je
vnímána také skutečnost, že se odpovědnost přenáší na všechny zúčastněné obce.
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2. Myslíte si, že stávající dobrovolné svazky obcí (DSO) jsou z hlediska personálních kapacit,
organizační struktury a finančních možností schopné koordinovat v širším regionu níže uvedené
oblasti?

Výsledky jsou negativní ve všech uvedených oblastech, nejvyšší rozdíl je u školství,
následují sociální služby a odpadové hospodářství. Ačkoliv hodnoty kladných a
negativních odpovědí jsou rozdílné, jde o rozdíly 6% až 18%, tedy nikterak závratné
převýšení negativních odpovědí. I tak nelze toto hodnocení brát na lehkou váhu a vyvodit
z něho jistá opatření a v případě realizace záměrů pro celé území vyhodnotit tato kritéria
a nastavit jejich hodnoty tak, aby uspokojily potřeby poskytovatelů i uživatelů.
3. Jakým způsobem má stát finančně podporovat meziobecní spolupráci?

Podle představitelů obcí by jasně nejvhodnějšími formami podpory bylo poskytnutí dotací
a stanovení podílu na sdílených daních. Formu daňových úlev zvolila pouze jedna obec.
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4. Co považujete za nejdůležitější faktor z hlediska organizačního a institucionálního, aby
mohla vzniknout fungující spolupráce mezi obcemi?

Výsledky šetření jasně ukazují na nutnost profesionálního řízení a zároveň jednoduchost
organizační struktury. S ohledem na zjištění je možné říci, že většina fungujících Svazků
na území ORP Rakovník má „profesionální“ řízení, nicméně úroveň řízení plně odráží i
úroveň fungování svazku! Je tedy opravdu nutné zvážit a reálně zhodnotit situaci na
vedoucích (manažerských) pozicích anebo předsednických pozicích a vyvodit z této
situace závěry.

5. Jaké správní území považujete za nejvhodnější pro vzájemnou spolupráci mezi obcemi při
zajišťování veřejných služeb v uvedených oblastech.
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Dle odpovědí mají obce na svém území jednoznačně řešit předškolní výchovu. Kulturní a sportovní
aktivity, odpadové hospodářství na stejné úrovni spolu s ORP. Pro řešení vodovodů a kanalizací na
obecní úrovni hovoří o něco méně hlasů než na úrovni ORP. Výsledky však podporují záměr projektu
meziobecní spolupráce a odpovídají víceméně i zvoleným tématům Strategie a volitelného tématu.
Pro správní území obce s rozšířenou působností by mělo být řešeno téma sociálních služeb,
zaměstnanost a dále zemědělství…, a dopravní obslužnost. Odpovědi tedy jasně podporují záměr
místních svazků, jak pro dopravní obslužnost, který operuje na území 75 obcí, tak pro SMOR, jehož
Komunitní plán sociálních služeb byl vyhotoven pro celé spádové území. Na krajské úrovni by mělo
být podle výsledků řešeno lázeňství (v našem regionu bezpředmětné), podporu podnikání a vznik
průmyslových zón, a jistý podíl by měl nést na podpoře zaměstnanosti a dopravní obslužnosti.
6. Využíváte nebo jste v minulosti využili dotace pro financování aktivit v oblastech odpadového
hospodářství, školství a sociálních služeb?

Graf jednoznačně ukazuje na nedostatečné čerpání dotačních prostředků pro potřeby analyzovaných
oblastí. Důvodem je administrativní náročnost projektu, jeho prodražování a v neposlední řadě také
nedostatek finančních prostředků na projektovou dokumentaci, spolufinancování atd. I tento
výsledek lze uchopit jako možnost podpory fungování obcí prostřednictvím služeb svazku ->
projektové poradenství.
7. Na jakou skupinu občanů se v současné době zaměřují aktivity vaší obce?
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Obce se dle dotazníkového šetření velmi významně zaměřují svými aktivitami na skupiny: děti a
mládež a rodiny s dětmi. Významně se pak zaměřují opět na děti a mládež a rodiny s dětmi.
Standardně (tedy střední měrou) se zaměřují obce na téměř většinu uvedených skupin, nicméně
nejvíce odpovědí bylo uvedeno u skupiny senioři, dále pro zdravotně postižené. Cca 50% obcí uvedlo,
že se standardně zabývají také skupinou sociálně slabých, nezaměstnaných, absolventů škol,
rodinami s dětmi, méně pak skupinou osob sociálně vyloučených nebo ohrožených. Čtvrtina
dotázaných pak uvedla, že se málo zabývají zdravotně postiženými, sociálně slabými,
nezaměstnanými a absolventy škol. Velmi málo jsou pak řešeny skupiny osob sociálně vyloučených
nebo ohrožených. Z výsledků je patrné, že potřebnou podporu dávají obce podle vlastního úsudku
většině dotčených sociálních skupin, nejméně však sociálně vyloučeným osobám.

8. Jaké největší problémy v oblasti školství v obci řešíte?

Výsledky dotazníkového šetření prokázaly jako jednoznačně největší problém dostupnost škol, dále
špatný technický stav budov a zachování školy jako takové (nízký počet žáků). S ohledem na
meziobecní spolupráci by bylo vhodné na území Rakovnicka podpořit vznik další svazkové školy a tím
vyřešit zmiňované problémy s dostupností, nákladovostí provozu a udržitelností škol vůbec.
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9. U jakých témat v oblasti školství by Vaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by účelné
spolupracovat?

Obce ve svých odpovědích vyjádřily ochotu spolupracovat v oblasti optimalizace naplnění tříd,
nabídce zájmových činností a mimoškolních aktivit a také při řešení nezájmu rodičů o dění ve škole.
Pro prohloubení jejich zájmu o dění ve škole lze podpořit vytvořením sítě komunitních škol.
Nízkoprahové zařízení je součástí návrhů v sociální oblasti.

Str. 6

10. Jaké největší problémy v oblasti sociálních služeb v obci řešíte?

Z šetření bylo od zástupců místních obcí zjištěno, že pokud obce řeší nějaký problém se sociálními
službami (44% uvedlo, že žádné problémy neřeší), tak jde o nedostatek financí směřujících do sociální
oblasti, dále chybějící možnosti dostupného bydlení a nedostatečnou kapacitu služeb pro seniory.
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11. U jakých témat v sociální oblasti by Vaše obec mohla najít společný zájem s jinou obcí, a bylo by
účelné spolupracovat?

Zástupci obcí mají zájem spolupracovat s ostatními obcemi např. při rozšiřovaní aktivního zapojení
seniorů do veřejného života (denní centra, senior kluby, vzdělávání a osvěta), podporou udržení
seniorů a osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí (terénní pečovatelská služba,
odlehčovací služba, domácí hospic, půjčování pomůcek a poradenství), při vytváření a koordinaci
nových pracovních míst (lze využít pro sociální podnikání). Svoji podporu také vyjádřili záměrům
v oblasti ambulantních a terénních služeb, rozvoji dobrovolnictví a neformální péče, a sociálnímu
podnikání.
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12. Které sociální služby by podle vašeho názoru mohly zajišťovat obce vaší velikosti?
a) služby sociální péče

Téměř jedinou vhodnou možností zajišťování sociálních služeb je podle většiny respondentů zajištění
pečovatelské služby, několik obcí (4) by dle jejich uvážení zvládlo spravovat domovy pro seniory. Další
možnosti nezvolila žádná z obcí.
b) služby sociální prevence

V oblasti služeb sociální prevence se jeví jako nejpřijatelnější sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením nebo terénní programy, ostatní nabízené možnosti jsou spíše pro
obce s větším počtem obyvatel.
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c) sociální poradenství

Většina respondentů se domnívá, že obec by neměla zajišťovat žádné sociální služby.

13. Jak byste ohodnotili zajištění sociálních služeb ve vaší obci?
a) Z hlediska spektra:

b) Z hlediska kapacity:
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c) Z hlediska kvality:

14. Z hlediska komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb máte zpracovaný komunitní
plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb:

ANO, máme
NE, právě ho zpracováváme
NE, ale budeme ho zrpacovávat v horizontu příštích dvou let
NE
Lze říci, že velmi nelichotivé jsou výsledky dotazu na existenci komunitního plánu sociálních služeb.
Jak je uvedeno výše v roce 2010 byl Svazkem zpracován KPSS pro celé území ORP Rakovník, o jeho
existenci má ponětí pouze 38%, potažmo až 61%, protože tito respondenti zaškrtli odpověď, že KPSS
existuje pro více obcí (definice: správní obvod ORP, byla možná pro některé dotazované
nedostatečně srozumitelná). 5 obcí uvedlo, že vytváří pro své území nový komunitní plán sociálních
služeb.
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15. Jaké největší problémy v rámci odpadového hospodářství v obci řešíte?

Starostové se nejčastěji potýkají s problémy se zakládáním černých skládek a jejich následnou
likvidací (35% z dotazovaných), trápí je vysoké ceny za svoz odpadů (29%) a špatná dostupnost nebo
nedostatečná vybavenost území zařízeními k nakládání s odpady (20%). Prevence vzniku černých
skládek je dostatečné pokrytí sběrnými dvory a osvěta. 41% dotazovaných zmínila, že nemá žádné
problémy, které by museli v rámci odpadového hospodářství řešit?!
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16. U jakých témat v oblasti odpadového hospodářství by Vaše obec mohla najít společný zájem s
jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat?

Starostky a starostové jsou ochotni podle vlastních názorů domluvit se na spolupráci v oblasti úspor
prostředků vynakládaných na odpadové hospodářství, při osvětě a komunikační kampani směrem
k občanům, či při posilování vyjednávací pozice vzhledem k poskytovatelům služeb. Méně hlasů pak
bylo pro spolupráci při řešení problematiky BRO (třídění, svoz, nakládání), realizaci projektů zařízení
k nakládání s odpady (třídící linky, kompostárny, překladiště), nicméně ji lze považovat za vhodné
téma pro další meziobecní projekty.
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17. Jak ve vaší obci funguje nebo je zajištěna:

Z výsledků vyplývá, že obce jsou spokojené jak se systémem svozu recyklačních kontejnerů, tak se
systémem svozu komunálního odpadu i s hustotou sběrné sítě na třídění odpadu. Všechny tyto služby
jsou velmi dobře či dobře zajištěny.
18. Jaké odpady v obci třídíte?

Nejčastěji tříděnými materiály v obcích jsou plasty, papír, sklo, nápojové kartony, elektroodpad a
kovy. Odpady vyprodukované na území Rakovnicka končí z velké části v zařízení okolních ORP. Není
zde totiž zřizována žádná třídící linka, spalovna ani zařízení na energetické využití odpadů.
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