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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)
Strategie území správního obvodu ORP
Jilemnice v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, odpadového
hospodářství a dopravní obslužnosti
v rámci cestovního ruchu
a zaměstnanosti

Název strategie

Gestor tvorby strategie

Město Jilemnice

Schvalovatel strategie

Valná hromada Jilemnicka – svazku obcí

Forma a datum schválení/projednání

Schválena na jednání starostů
dne 27. 4. 2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Jilemnicko – svazek obcí
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán představuje dokument, který rozpracovává a specifikuje cíle obsažené
v souhrnném dokumentu. Akční plán je sestaven ze zásobníku rozvojových aktivit, ze
kterého vybírá rozvojové záměry, které mají být prioritně realizované v nejbližších
dvou letech.
Realizační tým a představitelé Jilemnicka – svazku obcí si z celkového počtu 22 cílů
vybral právě šest, které bude realizační tým nadále rozpracovávat do rozvojových
záměrů. Konkrétně se jedná o dva cíle z oblasti školství, dva z oblasti odpadového
hospodářství a dva z volitelného tématu – dopravní obslužnost v rámci cestovního
ruchu a zaměstnanosti. Tyto cíle byly vybrány na Valné hromadě Jilemnicka –
svazku obcí, která se konala 25. 6. 2015 a které se zúčastnilo 18 z 21 starostů. Při
tomto setkání souběžně probíhala i jednání jak k akčnímu plánu, tak k efektivní
meziobecní spolupráci.
Druhé jednání k akčnímu plánu bylo avizováno již na prvním setkání, poté byli
starostové obesláni i mailovou pozvánkou od manažerky svazku. Toto setkání
se uskutečnilo 16. 7. 2015 na MěÚ v Jilemnici a opět bylo spojeno i s jednáním
k EMOS. Toto zasedání předcházelo každoroční několikadenní akci pořádané
samotným Jilemnickem – svazkem obcí pod názvem Krakonošovy letní podvečery.
V čase dovolených se setkání zúčastnilo 17 starostů a debata nad plánovanými
akčními plány byla velmi přínosná.
Na tomto druhém jednání byla se zástupci obcí řešena podrobně témata školství.
Konkrétně se jednalo o cíl 1.1 Vznik zařízení pro děti do 3 let ve spádových obcích
a o cíl 2.2 Příprava žádostí o dotace na investiční akce a vybavení MŠ a ZŠ pro
období 2014-2020. Při debatě nad cílem 1.1 se jako nejlepší možností ukázalo
rozšíření kapacity MŠ ve spádových městech, tedy v Jilemnici a v Rokytnici nad
Jizerou, kde by došlo k rozšíření nebo stavebním úpravám ve stávajících objektech.
Dle vyjádření zástupce MAS bude nutné pro žádosti o dotace v rámci MŠ a ZŠ
zpracovat takzvaný místní akční plán (MAP) pro mateřské a základní školy v rámci
ORP. Na tomto jednání byly starostům zároveň sděleny termíny konání zbývajících
setkání.
Třetí setkání se uskutečnilo na začátku srpna, a to konkrétně 5. 8. 2015, opět
na MěÚ v Jilemnici. Jednání bylo určeno pouze k akčnímu plánu. V plánu bylo totiž
řešení nejvíce diskutovaného tématu: odpadového hospodářství. Starostové
Jilemnicka – svazku obcí vybrali z tohoto odvětví hned dva cíle. Cíl 1.1 Vyhlásit
výběrové řízení na svozovou firmu byl jak na radě svazku, tak na valné hromadě
řešen již několikrát. Vysoké náklady na svoz odpadu zatěžují rozpočet většiny obcí
na území DSO, a proto chtějí tento problém společně řešit. Naplněním cíle 2.3
Rozšíření systému nakládání s BRO domácího kompostování by posílilo již teď dobře
fungující systém komunitního kompostování na Jilemnicku například o domácí
kompostéry či rozšíření již fungujících kompostáren. Tento cíl logicky navazuje
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na dvě předešlé úspěšně dotace na pořízení techniky, zázemí i příslušenství pro
nakládání s BRO.
Čtvrté setkání k AP se konalo 28. 8. 2015 na Městském úřadě v Jilemnici. Tomuto
setkání předcházelo několik individuálních schůzek ohledně posledního tématu
dopravy a plánovaným rozvojovým aktivitám k cyklostezkám za prací. Jednalo se
o starostu Studence, starostu Horek u Staré paky a vedoucího odboru rozvoje
a místního hospodářství. Starostům obcí byl představen zpracovaný akční plán,
ke kterému měli možnost se vyjádřit. S jeho podobou byla většina starostů spokojena
a stávající akční plán vzali na vědomí. Na tomto setkání byla starostům předána
písemná pozvánka na závěrečné neformální setkání, které se uskutečnilo 14. 9.
2015 v Jilemnici.
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3. Zásobník rozvojových aktivit
č.

Cíl dle SD

Oblast

1

1.1 Vznik zařízení pro děti
do 3 let ve spádových
obcích

Školství

2

1.1 Vznik zařízení pro děti
do 3 let ve spádových
obcích

Školství

3

4

5

6

7

2.2 Příprava žádostí o
dotace na investiční akce a
vybavení MŠ a ZŠ pro
období 2014-2020
1.1 Vyhlásit společné
výběrové řízení na
svozovou firmu
2.3 Rozšířit systém
nakládání s BRO domácího
kompostování
2.1 Zadání vyhledávacích
studií a přípravy PD a
stavební připravenosti

2.2 Výstavba nových úseků
cyklotras a cyklostezek

Název
rozvojové
aktivity
Navýšení
kapacity MŠ
Jilemnice
Navýšení
kapacity MŠ
Rokytnice nad
Jizerou

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

4/2017-10/2018

Město Jilemnice

4/2017-10/2018

Město Rokytnice
nad Jizerou

1/2016 – 12/2018

Jilemnicko –
svazek obcí

Školství

MAP pro školy na
Jilemnicku

Odpadové
hospodářství

Svážíme
společně

11/2015-10/2016

Jilemnicko –
svazek obcí

Odpadové
hospodářství

Rozšíření kapacit
kompostování na
Jilemnicku
Cyklostezky za
prací vyhledávací
studie
Cyklostezka za
prací Studenec Horka u Staré
Paky

12/2015 – 2/2017

Jilemnicko –
svazek obcí

1/2016 – 5/2017

Jilemnicko –
svazek obcí

Dopravní
obslužnost

Dopravní
obslužnost
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6/2018 - 12/2020

Obec Studenec /
Obec Horka u
Staré Paky

4.
č.

1

2

Akční plán
Cíl dle SD

1.1 Vznik
zařízení pro
děti do 3 let ve
spádových
obcích

1.1 Vznik
zařízení pro
děti do 3 let ve
spádových
obcích

Název

Zdůvodnění
potřebnosti
rozvojové aktivity

Navýšení
kapacity MŠ
Jilemnice

Vznik zařízení jeslového
typu ve spádové obci
řeší absenci tohoto
zařízení v území a
zároveň umožní matkám
v produktivním věku
nastoupit do
zaměstnání. Zařízení
bude umístěno ve
stávajícím objektu MŠ,
kde dojde k navýšení
kapacity, a budou
provedeny nezbytné
stavební úpravy s
ohledem na legislativní
požadavky.

Navýšení
kapacity MŠ
Rokytnice
nad Jizerou

Vznik zařízení jeslového
typu ve spádové obci
řeší absenci tohoto
zařízení v území a
zároveň umožní matkám
v produktivním věku
nastoupit do
zaměstnání. Zařízení
bude umístěno ve
stávajícím objektu MŠ,

Zaměření
rozvojové
aktivity

Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

Připravenost

Strukturální fondy
Rodiče, děti
do 3 let,
pedagogové,
ředitelé MŠ

7 000 000 Kč

Kofinancování
rozpočet města
Jilemnice.

4/2017-10/2018

Město
Jilemnice

Odborná
diskuze v
území

4/2017-10/2018

Město
Rokytnice nad
Jizerou

Odborná
diskuze v
území

Strukturální fondy

Rodiče, děti
do 3 let,
pedagogové,
ředitelé MŠ

7 000 000 Kč
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Kofinancování
rozpočet města
Rokytnice nad
Jizerou.

3

4

5

2.2 Příprava
žádostí o
dotace na
investiční akce
a vybavení MŠ
a ZŠ pro
období 20142020

1.1 Vyhlásit
společné
výběrové řízení
na svozovou
firmu

2.3 Rozšířit
systém
nakládání
s BRO
domácího
kompostování

MAP (Místní
akční plán)
pro školy na
Jilemnicku

Svážíme
společně

Rozšíření
kapacit
kompostová
ní na
Jilemnicku

kde dojde k navýšení
kapacity, a budou
provedeny nezbytné
stavební úpravy s
ohledem na legislativní
požadavky na zařízení
pro děti do 3 let.
Cílem rozvojové aktivity
je plánovat společné
nebo sdílené aktivity
v území, které přispějí
k naplnění
dlouhodobého záměru
zlepšení kvality
vzdělávání ve školách
s důrazem na podporu
škol se slabšími
výsledky a rozvoj
potenciálu každého
žáka..

Cílem rozvojové aktivity
je snížení nákladů na
odpadové hospodářství
v obcích DSO.
Vypsáním společného
výběrového řízení na
svozovou firmu by obce
mohly tohoto cíle
dosáhnout.
Stávající komunitní
kompostárny začínají být
pro Jilemnicko
nedostačující, proto se
už v současné chvíli
uvažuje nad jejich
rozšířením. Další

Pedagogové,
ředitelé ZŠ

5 500 000 Kč

Strukturální fondy

1/2016 12/2018

Jilemnicko –
svazek obcí

Záměr již
připraven

Obce DSO

250 000

Příspěvek
z rozpočtu
Jilemnicka –
svazku obcí

11/201510/2016

Jilemnicko –
svazek obcí

Záměr

Obyvatelé v
území DSO

2 000 000

1/2016 –
9/2017

Jilemnicko –
svazek obcí

Strukturální fondy
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Rozpracováno

2.1 Zadání
vyhledávacích
studií a
přípravy PD a
stavební
připravenosti

6

7

2.2 Výstavba
nových úseků
cyklotras a
cyklostezek

Cyklostezky
za prací vyhledávací
studie

Cyklostezka
za prací
Studenec Horka u
Staré Paky

možností by mohly být
domácí kompostéry,
které by posílily stávající
vybavení. Těmito
rozšířeními by došlo k
uspokojení poptávky
občanů po likvidaci BRO
v území.
Cílem rozvojové aktivity
je
vyhledat
vhodné
úseky cyklostezek tak,
aby mohly být využívány
dotčenou skupinou s
ohledem na bezpečnost
a efektivního využívání
při cestách do škol nebo
zaměstnání
pro
spádovou
obec
Jilemnice.
Zároveň
dojde k napojení na
ostatní cyklostezky v
regionu.
Realizací cyklostezky
dojde zvýšení
bezpečnosti cyklistické
dopravy v tomto úseku.
Zároveň tato rozvojová
aktivita přispívá k
eliminaci negativních
vlivů dopravy na životní
prostředí z důvodů
využití ekologické formy
dopravy občanů
cestujících za prací.

1/2016 –
5/2017
Žáci, studenti
a pracující,
pěší, cyklisté,
in-line bruslaři,
sportovci,
návštěvníci
regionu,
obyvatelé
ORP
Jilemnice

Žáci, studenti
a pracující,
pěší, cyklisté,
in-line bruslaři,
sportovci,
návštěvníci
regionu,
obyvatelé
ORP
Jilemnice

150 000

Jilemnicko –
svazek obcí

Rozpočet DSO
Svazek obcí
Jilemnicko, MAS,
dotace
Libereckého kraje

Hledání
vhodné
specializované
firmy

Strukturální fondy

12 000 000
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Kofinancování
rozpočet obce
Studence a Horek
u Staré Paky.

4/2017 10/2018

Obec
Studenec /
Obec Horka u
Staré Paky

Vyhledávací
studie

Cíl 1 a 2 – Cílem rozvojové aktivity je vznik zařízení pro děti do 3 let ve spádových
obcích Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou. Jedná se o obce se zařízeními, které by
svými kapacitními možnostmi splňovaly požadavky na tuto službu pro obyvatele v
obcích ORP Jilemnice v dostupné spádové oblasti obcí Jilemnice a Rokytnice nad
Jizerou. Umístěním takového zařízení v těchto spádových obcí dojde k naplnění
dlouhodobého záměru zlepšení dostupnosti s ohledem na kvalitu předškolního
vzdělávání dětí do 3 let. Realizací rozvojové aktivity dojde k naplnění cílů uvedených
v
SD
a to 1.1 Vznik zařízení pro děti do 3 let ve spádových obcích. Rozvojová aktivita tak
řeší absenci takovýchto zařízení pro danou věkovou skupinu dětí v území spádových
obcí. Díky takto zajištěné péči o malé děti do 3 let poskytneme aktivním matkám
možnost nastoupit dříve do zaměstnání. Tím by se vyřešil i cíl 1.2 Nastavení pravidel
pro přijetí dětí mladších let do MŠ u obcí, které se potýkají s nedostatečnou
kapacitou těchto zařízení.
Cíl 3 - Cílem rozvojové aktivity tvorby Místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, je
zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání
a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Soulad s MAP je specifickým kritériem přijatelnosti pro čerpání finanční podpory
z OPVVV a IROP (specifický cíl 2.4). MAP bude identifikovat prioritní potřeby pro
rozvoj vzdělávání v území, podle nichž se bude zaměřovat alokace. Rozvojová
aktivita MAP naplňuje cíl 2.2 Příprava žádostí o dotace na investiční akce a vybavení
MŠ a ZŠ pro období 2014-2020 tím, že bude zdrojem pro možnost investic do škol a
jejich modernizaci (stavební úpravy, vybavení do specializovaných učeben jako
nástroj pro změnu kvality vzdělávání a bude podporovat dlouhodobě a koordinovaně
funkční partnerství a komunikaci škol, zřizovatelů, vzdělávacích institucí atd. Aktivity
spolupráce jsou povinným výstupem MAP a popisují činnosti, pro které je spolupráce
ve vzdělání nezbytná.
Cíl 4 – Cílem rozvojové aktivity "Svážíme společně" je snížit v rozpočtech obcí
náklady
na svoz odpadu. Nejednotnost uzavřených smluv mezi svozovou společností
a jednotlivými obcemi v území generuje různorodé systémy jak sběru odpadů, tak
výběru poplatků za tyto služby. Samotná obec stojí před svozovou společností
v horší vyjednávající pozici, proto obce společným vyjednáváním a nastavením
společného systému mohou dosáhnout optimalizace, případně i snížení nákladů
na odpadové hospodářství. Řešením by bylo vyhlášení společného výběrového
řízení na svozovou firmu, čímž by se naplnil Cíl 1.1 pro oblast odpadového
hospodářství.
Cíl 5 – Cílem rozvojové aktivity je rozšíření systému komunitního kompostování.
V současné chvíli jsou pro zajištění sběru a svozu bioodpadu v obcích Jilemnicka –
svazku obcí rozmístěny velkoobjemové kontejnery a ve městě Jilemnice i plastové
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popelnice, které se svážejí do šesti komunitních kompostáren. Protože je zájem
občanů
o likvidaci tohoto odpadu enormní, je logické rozšířit tento systém jak o další nádoby
na sběr odpadu, tak i o domácí kompostéry, případně rozšířit samotné kompostárny.
Cíl 6 - Cílem rozvojové aktivity je vyhledat vhodné úseky cyklostezek tak, aby mohly
být využívány dotčenou skupinou s ohledem na bezpečnost a efektivního využívání
při cestách do škol nebo zaměstnání pro spádovou obec Jilemnice. Zároveň dojde
k napojení na ostatní cyklostezky v regionu. Uvedená rozvojová aktivita řeší naplnění
cíle 2.1 Zadání vyhledávacích studií a přípravy PD a stavební připravenosti.
Cíl 7 - Cílem rozvojové aktivity je vybudovat nový úsek cyklostezky Studenec - Horka
u Staré Paky tak, aby mohl být využíván dotčenou skupinou s ohledem na
bezpečnost
a efektivního využívání při cestách do škol nebo zaměstnání a pro návštěvníky této
oblasti. Realizací dojde k naplnění cíle 2.2 Výstavba nových úseků cyklotras
a cyklostezek.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Rozvojová aktivita 1 – Navýšení kapacity MŠ Jilemnice
Iniciátor rozvojové aktivity
Jilemnicko – svazek obcí
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita řeší problematické umisťování dětí do 3 let do mateřských škol.
Pro umístění těchto dětí do klasických MŠ je potřeba i v případě volných kapacit
splnit některé omezující podmínky a zároveň individuálně posuzovat žádosti
zřizovatelů v souladu s demografickým vývojem. V současné době tak nemají
některé matky v produktivním věku možnost nastoupit dříve do zaměstnání z důvodů
péče o malé děti do 3 let. Tento problém je možné řešit vznikem zařízení
zaměřeného právě na tuto problematickou skupinu dětí. Umístěním zařízení
předškolního vzdělávání ve spádové obci se lépe vyřeší jak po stránce ekonomické,
tak po stránce kvalifikovaného personálu.
Jaké jsou příčiny problému?
V ORP Jilemnice nejsou žádná zařízení pro péči dětí do 3 let. Dle platné legislativy
se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky. Děti od 2,5 do 3 let věku jsou přijímány
na základě splnění specifických podmínek za předpokladu volné kapacity MŠ.
Zařízení předškolního vzdělávání jsou zřizována především pro populaci dětí ve věku
3-6 let, jen případě volných kapacit mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání
i děti mladší tří let. S ohledem na možnost volby čerpání délky rodičovské dovolené
se od roku 2008 znatelně zvyšoval i podíl dětí mladších 3 let. Právě tato věková
kategorie spolu s věkovou kategorií tříletých dětí se podílela na růstu počtu žádostí
do mateřských škol, kterým nebylo vyhověno.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem rozvojové aktivity je vznik zařízení pro děti do 3 let ve spádové obci Jilemnice,
které by svými kapacitními možnostmi splňovalo požadavky na tuto službu pro
obyvatele
v obcích ORP Jilemnice, pro tuto spádovou oblast. Umístěním takového zařízení
ve spádové obci dojde k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení dostupnosti
s ohledem na kvalitu předškolního vzdělávání dětí do 3 let. Rozvojová aktivita tak
řeší absenci takového zařízení pro tuto věkovou skupinu dětí v území. Očekávaným
přínosem
je možnost matek nastoupit dříve do zaměstnání díky takto zajištěné péči o malé děti
do 3 let. Rozvojová aktivita tak řeší problematiku v oblasti školství a prohlubuje
spolupráci
obcí
v ORP Jilemnice jakožto zřizovatelů škol a dalších partnerů.
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Zapojené obce
Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná,
Jestřabí v Krkonoších, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná,
Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou
a Vítkovice v Krkonoších, Jilemnice
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Jilemnice
V čem je navrhované řešení inovativní?
Podporou jednotné koncepce vniku zařízení předškolního vzdělávání pro děti do 3 let
ve spádové obci se zlepší kvalita a dostupnost vzdělávání v regionu Jilemnicka pro
rodiče s dětmi do věku 3 let. To následně umožní zavedení priorit vzdělávací politiky
do praxe škol, koordinaci finančních podpor EU, posílení spolupráce škol,
systémovost kroků a prohloubí důvěru rodičů v kvalitu škol.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
2017 - 2018
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Rozvojová aktivita 2 – Navýšení kapacity MŠ Rokytnice nad Jizerou
Iniciátor rozvojové aktivity
Jilemnicko – svazek obcí
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita řeší problematické umisťování dětí do 3 let do mateřských škol.
Pro umístění těchto dětí do klasických MŠ je potřeba i v případě volných kapacit
splnit některé omezující podmínky a zároveň individuálně posuzovat žádosti
zřizovatelů v souladu s demografickým vývojem. V současné době tak nemají
některé matky v produktivním věku možnost nastoupit dříve do zaměstnání z důvodů
péče o malé děti do 3 let. Tento problém je možné řešit vznikem zařízení
zaměřeného právě na tuto problematickou skupinu dětí. Umístěním zařízení
předškolního vzdělávání ve spádové obci se lépe vyřeší jak po stránce ekonomické,
tak po stránce kvalifikovaného personálu.
Jaké jsou příčiny problému?
V ORP Jilemnice nejsou žádná zařízení pro péči dětí do 3 let. Dle platné legislativy
se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky. Děti od 2,5 do 3 let věku jsou přijímány
na základě splnění specifických podmínek za předpokladu volné kapacity MŠ.
Zařízení předškolního vzdělávání jsou zřizována především pro populaci dětí ve věku
3-6 let, jen případě volných kapacit mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání
i děti mladší tří let. S ohledem na možnost volby čerpání délky rodičovské dovolené
se od roku 2008 znatelně zvyšoval i podíl dětí mladších 3 let. Právě tato věková
kategorie spolu s věkovou kategorií tříletých dětí se podílela na růstu počtu žádostí
do mateřských škol, kterým nebylo vyhověno.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem rozvojové aktivity je vznik zařízení pro děti do 3 let ve spádové obci Rokytnici
nad Jizerou, které by svými kapacitními možnostmi splňovalo požadavky na tuto
službu pro obyvatele v obcích ORP Jilemnice, pro tuto spádovou oblast. Umístěním
takového zařízení ve spádové obci dojde k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení
dostupnosti s ohledem na kvalitu předškolního vzdělávání dětí do 3 let. Rozvojová
aktivita tak řeší absenci takového zařízení pro tuto věkovou skupinu dětí v území.
Očekávaným přínosem je možnost matek nastoupit dříve do zaměstnání díky takto
zajištěné
péči
o malé děti do 3 let. Rozvojová aktivita tak řeší problematiku v oblasti školství a
prohlubuje spolupráci obcí v ORP Jilemnice jakožto zřizovatelů škol a dalších
partnerů.
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Zapojené obce
Paseky nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou
Místo realizace rozvojové aktivity
Město Rokytnice nad Jizerou
V čem je navrhované řešení inovativní?
Podporou jednotné koncepce vniku zařízení předškolního vzdělávání pro děti do 3 let
ve spádové obci se zlepší kvalita a dostupnost vzdělávání v regionu Jilemnicka pro
rodiče s dětmi do věku 3 let. To následně umožní zavedení priorit vzdělávací politiky
do praxe škol, koordinaci finančních podpor EU, posílení spolupráce škol,
systémovost kroků a prohloubí důvěru rodičů v kvalitu škol.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
2017 - 2018
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Rozvojová aktivita 3 – Místní akční plány pro školy na Jilemnicku
Iniciátor rozvojové aktivity
MAS "Přiďte pobejt"
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita řeší absenci celkového přehledu aktivit jednotlivých MŠ a ZŠ.
V oblasti předškolního a základního vzdělávání jsou finanční investice stále se
zvyšující položkou v rozpočtech zřizovatelů i provozovatelů a možnosti investování
jsou nízké. Finanční prostředky scházejí jak pro zlepšení technického stavu budov,
vybavení, základní provoz (nákup materiálu a služeb, platy, provozní náklady, režijní
náklady atd.), tak pro rozšířené možnosti, jako je systematické zvyšování kvality
vzdělávání, využívání moderních technologií v rámci výuky, rozšiřování
volnočasových aktivit, meziobecní spolupráce mezi školami. MAP bude řešit potřeby
v území pro zvýšení kvality vzdělávání, ačkoli primárně nepůjde o podporu
technického stavu budov, ale zejména o zvýšení kvality vzdělávání, pro které bude
investice do škol jen jedním z nástrojů.

Jaké jsou příčiny problému?
Neexistence jednotného rozvojového dokumentu aktivit MŠ a ZŠ v území ORP
Jilemnice. Příčiny jsou dále v nedostatku finančních prostředků ve školách z důvodů
nedostatečné finanční podpory státu a jeho úsporných opatření. Školy mají také
obavy z čerpání dotací kvůli složité legislativě, administrativě, jejich časové
náročnosti a následným kontrolám. Ale endogenním principem regionálního rozvoje
je bez závislosti na dotačních titulech využívat místní zdroje a aktivizovat veškerý
místní potenciál.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem rozvojové aktivity je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které
přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách
s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka.
Rozvojová aktivita bude naplňován prostřednictvím organizování tematických
setkávání ředitelů škol a zástupců zřizovatelů zaměřených na zlepšení řízení škol,
hodnocení kvality vzdělávání a společné plánování strategických kroků vedoucích ke
zvýšení kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem při využití podpory
a spolupráce v území (s rodinou, sociál. službami a poskytovateli neformálního
vzdělávání).
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Cílem rozvojové aktivity MAP je určit potřeby škol z hlediska jejich priorit v území
ORP Jilemnice a podnítit tak spolupráci škol, zřizovatelů a dalších partnerů, a tím
nastartovat dlouhodobé funkční partnerství.

Zapojené obce
Benecko, Čistá u Horek, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Martinice
v Krkonoších, Mříčná, Poniklá, Rokytnice nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice,
Studenec, Víchová nad Jizerou, Vítkovice v Krkonoších
Místo realizace rozvojové aktivity
ORP Jilemnice, zpracovatel MAS Přiďte pobejt, z.s. se sídlem v Jilemnici
V čem je navrhované řešení inovativní?
Jednotná koncepce metodické podpory a její zavedení na úrovni školy a území,
zlepšování kvality vzdělávání v regionech a dostupnost pro všechny žáky, zavedení
priorit vzdělávací politiky do praxe škol, koordinace finančních podpor EU, posílení
spolupráce škol a komunity, systémovost kroků, důvěra rodičů v kvalitu škol,
zlepšující se kompetence učitelů zvyšující jejich očekávání vzhledem ke vzdělávacím
výsledkům žáků, podpora systémových lídrů v území.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2018
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Rozvojová aktivita 4 – Svážíme společně
Iniciátor rozvojové aktivity
Jilemnicko – svazek obcí
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Kvůli nesjednocenému systému smluv mezi jednotlivými obcemi a svozovou
společností je v oblasti odpadového hospodářství mnoho nejednoznačných nákladů,
které svou výší odčerpávají z obecních rozpočtů nemalou část peněz. Sjednocení
smluv pro všechny obce přinese zprůhlednění systému i finanční úsporu.
Jaké jsou příčiny problému?
V ORP Jilemnice působí několik svozových společností, přesto má největší podíl
na svozu společnost Severočeské komunální služby, s.r.o. Ta má s každou obcí
uzavřenou smlouvu zvlášť, ve které má dohodnuté rozdílné podmínky, což přispívá
k rozdílným účtovaným cenám obcí za svoz a nakládání s odpadem.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Nejdůležitějším cílem této aktivity je snížení nákladů na odpadové hospodářství.
Dalším cílem je takové nastavení společného systému, které přispěje k přehlednosti
a jednoznačnosti dat, která mohou být dále využita.
Zapojené obce
Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná,
Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice,
Martinice v Krkonoších, Mříčná, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Poniklá, Rokytnice
nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice
Místo realizace rozvojové aktivity
ORP Jilemnice
V čem je navrhované řešení inovativní?
Společným řešením svozu odpadů odpadne obcím individuální komunikace
se svozovou firmou, což s sebou přináší i úbytek dokumentace. Společnou
poptávkou na svozovou společnost obce vyvinou i vyšší tlak na případné snížení
cen.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
11/2015 – 10/2016
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Rozvojová aktivita 5 – Rozšíření kapacit kompostování na
Jilemnicku
Iniciátor rozvojové aktivity
Jilemnicko – svazek obcí
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Zájem o komunitní kompostování a enormní produkce BRO od občanů zapříčiňují,
že stávající vybavení území v oblasti odpadového hospodářství začíná být
nedostačující. Území je vybaveno velkoobjemovými kontejnery, které jsou
rovnoměrně rozmístěny v členských obcích svazku. Ve městě Jilemnice jsou
umístěny plastové popelnice o objemu 240 litrů. Tato zařízení jsou svážena
svazkovou technikou na některou ze šesti komunitních kompostáren, které jsou
spádově umístěny na území ORP.
Jaké jsou příčiny problému?
Jilemnicko – svazek obcí se zapojil do projektu Komunitního kompostování
na Jilemnicku. Do realizace projektu se původně zapojilo 20 obcí mikroregionu.
Po zavedení povinnosti všech obcí nakládat s BRO se do komunitního kompostování
zapojila i poslední obec a v současné chvíli se ho účastní všechny obce DSO.
Protože je zájem občanů o kompostování oproti původním plánům vyšší, tak
současné vybavení začíná být nedostačující.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Posílení stávajícího zařízení a zázemí kompostáren s sebou přinese navýšení
kapacit pro svoz a nakládání s BRO občanů. Dalším posílením tohoto systému
o kompostéry pořízené domácnostem nebude vznikat odpad, se kterým musí svazek
nakládat. Občanům by vznikal pouze vlastní kompost, který budou sami nadále
zpracovávat a přinesou jim vedle odkládání odpadů do kontejnerů (případně
popelnic) další možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
Zapojené obce
Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná,
Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice,
Martinice v Krkonoších, Mříčná, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Poniklá, Rokytnice
nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice
Místo realizace rozvojové aktivity
ORP Jilemnice
V čem je navrhované řešení inovativní?
Jilemnicko – svazek obcí se rozhodl vyřešit otázku nakládání s bioodpadem společně
a to již v roce 2012, tedy tři roky předtím, než Zákon o odpadech určil obcím tuto
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činnost jako povinnost. Komunitní kompostování zahájilo svoji činnost o rok později,
v letošním a příštím roce by svazek opět společně chtěl tuto svoji činnost rozšířit.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 9/2017
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Rozvojová aktivita 6 - Cyklostezka za prací - vyhledávací studie
Iniciátor rozvojové aktivity
Jilemnicko – svazek obcí
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Město Jilemnice je spádovou obcí v ORP, kam dojíždí z okolních obcí mnoho dětí
i dospělých do škol a do zaměstnání. Pokud nevyužívají osobní nebo hromadnou
dopravu, dojíždějí často na kole. V ORP Jilemnice je poměrně hustá síť cyklostezek
regionálního významu, ale tyto trasy spíše spojují jednotlivé obce nebo samoty
a vedou většinou po místních komunikacích nebo silnících a postrádají tak prvky
bezpečnosti v souběžném vedení i při křížení se silnicí. Zcela zde chybí páteřní
cyklotrasa, která by splňovala nároky na bezpečnost a vhodnou využitelnost pro
dojíždění na kole do zaměstnání a škol. Jedná se o úsek z Horek u Staré paky
do Studence přes Martinice v Krkonoších do Jilemnice. Úsek Horka u Staré Paky
do Studence je v současné době již řešen zadanou vyhledávací studií. Problémy jsou
ve vypořádání vlastnických vztahů. Dále bude pokračovat ve směru Víchová nad
Jizerou, kde by měla navázat na úsek cyklostezky, která bude součástí Greenway
Jizera ve směru Poniklá, Jablonec nad Jizerou a dále do Rokytnice nad Jizerou.
Vyhledávací studie by měla najít řešení i pro úsek z Jilemnice do Vrchlabí. Zadání
vyhledávací studie pro neřešené úseky bude prvním krokem k postupné realizaci
cyklostezek v jednotlivých úsecích, které se postupně propojí do souvislé
cyklostezky. Nejkratší a nejrychlejší možností dopravy na kole je využití sávajících
silnic II. třídy II/293 a I. třídy I/14, které jsou velmi frekventované, úzké, s vysokou
nehodovostí, a tudíž pro cyklisty velmi nebezpečné. Cesta na kole po uvedených
komunikacích je časově nejkratší a v místě nelze ani využít jinou alternativu.
Rozvojová aktivita řeší dlouho diskutovaný problém tohoto způsobu dopravy, bez
něhož nelze úspěšně dotáhnout konečnou realizaci cyklostezky a využít možnosti
zažádat
o spolufinancování z fondů EU.
Jaké jsou příčiny problému?
Frekventované silnice II. třídy II/293 a I. třídy I/14 jsou nezpůsobilé pro cyklodopravu,
a nebezpečné. Návrhy cyklostezek nebyly v minulosti dotaženy do realizační fáze
z důvodů problémů s vlastníky pozemků nebo finanční náročnosti řešení některých
úseků (Greenway Jizera).
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem rozvojové aktivity je vyhledat vhodné úseky cyklostezek tak, aby mohly být
využívány dotčenou skupinou s ohledem na bezpečnost a efektivní využívání při
cestách
do škol nebo zaměstnání pro spádovou obec Jilemnice. Zároveň dojde k napojení
na ostatní cyklostezky v regionu.
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Zapojené obce
Studenec, Martinice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Jilemnice, Víchová, Poniklá,
Jablonec nad Jizerou, Paseky, Rokytnice nad Jizerou (katastrální území realizace).
Místo realizace rozvojové aktivity
Dotčená část ORP Jilemnice
V čem je navrhované řešení inovativní?
Celkovým koncepčním řešením se jedná o návrh cyklostezky, která propojí souvisle
celou oblast ORP Jilemnice s dalším napojením na stávající regionální
a nadregionální cyklostezky a cyklotrasy. Zároveň konečnou realizací rozvojové
aktivity dojde ke značné zvýšení bezpečnosti silničního provozu na těchto
frekventovaných úsecích silnic II/293 a I/14. Urychlí se doprava do zaměstnání a škol
a celkově se zvýší využitelnost tohoto ekologicky šetrného způsobu dopravy nejen
místními obyvateli, ale i návštěvníky regionu.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
2016-2017
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Rozvojová aktivita 7 - Cyklostezka za prací - Studenec - Horka u
Staré Paky
Iniciátor rozvojové aktivity
Obec Studenec, Obec Horka u Staré Paky
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Obec Studenec je významnou spádovou obcí v ORP Město Jilemnice, kam dojíždí
z okolních obcí mnoho dětí i dospělých do škol a do zaměstnání. Pokud nevyužívají
osobní nebo hromadnou dopravu, dojíždějí často na kole. V ORP Jilemnice
je poměrně hustá síť cyklostezek regionálního významu, ale tyto trasy spíše spojují
jednotlivé obce nebo samoty a vedou většinou po místních komunikacích nebo
silnících a postrádají tak prvky bezpečnosti v souběžném vedení i při křížení
se silnicí. Zcela zde chybí páteřní cyklotrasa, která by splňovala nároky
na bezpečnost a vhodnou využitelnost pro dojíždění na kole do zaměstnání a škol.
Jedná se o úsek z Horek u Staré paky do Studence přes Martinice v Krkonoších
do Jilemnice. Úsek Horka u Staré Paky do Studence je v současné době již řešen
zadanou vyhledávací studií. Problémy jsou ve vypořádání vlastnických vztahů. Dále
bude pokračovat ve směru Víchová nad Jizerou, kde by měla navázat na úsek
cyklostezky Greenway Jizera ve směru Poniklá, Jablonec nad Jizerou a dále
do Rokytnice nad Jizerou. Zadání vyhledávací studie pro neřešené úseky bude
prvním krokem k postupné realizaci cyklostezek v jednotlivých úsecích, které
se postupně propojí do souvislé cyklostezky. Nejkratší a nejrychlejší možností
dopravy na kole, je využití sávajících silnic II. třídy II/293 a I. třídy I/14, která jsou
velmi frekventované, úzké, s vysokou nehodovostí, a tudíž pro cyklisty velmi
nebezpečné. Cesta na kole po uvedených komunikacích je časově nejkratší
a v místě nelze ani využít jinou alternativu. Rozvojová aktivita řeší dlouho
diskutovaný problém tohoto způsobu dopravy. Je ve fázi před dokončením
vyhledávací
studie
a následném zadáním dokumentace po dořešení několika vlastnických vztahů.
Pokud se podaří včas vyřešit vlastnické vztahy a zadat PD, bude možné
na realizaci využít spolufinancování z fondů EU.
Jaké jsou příčiny problému?
Silnice II. třídy II/293 je vzhledem k vysoké frekvenci automobilové dopravy
z hlediska bezpečnosti cyklistů nezpůsobilá pro cyklodopravu. Tímto směrem nevede
žádná stávající cyklotrasa.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem rozvojové aktivity je vybudovat nový úsek cyklostezky tak, aby mohl být
využíván dotčenou skupinou s ohledem na bezpečnost a efektivního využívání při
cestách
do škol nebo zaměstnání a pro návštěvníky této oblasti. Realizací dojde ke zvýšení
bezpečnosti cyklistů a pěších, zároveň k napojení na ostatní cyklostezky v regionu.

23

Zapojené obce
Studenec, Horka u Staré Paky (katastrální území realizace).
Místo realizace rozvojové aktivity
Dotčená část ORP Jilemnice
V čem je navrhované řešení inovativní?
Celkovým koncepčním řešením by se jednalo o cyklostezku, která propojí obce
Studenec a Horka u Staré Paky a následně pak bude navazovat na další plánované
úseky ve směru na Město Jilemnice s dalším napojením na stávající regionální
a nadregionální cyklostezky a cyklotrasy. Zároveň dojde ke značné zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na frekventovaném úseku silnice II/293. Dojde
k urychlení dopravy do zaměstnání a škol a celkově se zvýší využitelnost tohoto
ekologicky šetrného způsobu dopravy nejen místními obyvateli, ale i návštěvníky
regionu.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
2017-2018
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
Oldřich Šimek (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 603 558 857, mail:
simek@jilemnicko-so.cz
Mgr. Veronika Machová (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 737 529 723, mail:
machova@ jilemnicko-so.cz
Ing. Radka Paulů (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 605 759 359, mail:
pauluradka@ seznam.cz
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7. Přílohy

1. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 25. 6. 2015, Prezenční listina,
fotografie.
2. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 16. 7. 2015, Prezenční listina,
fotografie.
3. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 5. 8. 2015, Prezenční listina,
fotografie.
4. Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 28. 8. 2015, Prezenční listina,
fotografie.
5. Zápis ze závěrečného jednání k Akčnímu plánu ze dne 14. 9. 2015, Prezenční
listina, fotografie.
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