Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh,
IČ: 48428311
Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,
e-mail: miz@muzabreh.cz

Záznam jednání
Poradenský den Mikroregionu Zábřežsko 4/06
konaný dne 11. 12. 2006, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6
Jednání zahájeno v 13:30 hod.
Přítomni: viz prezenční listina
Počet stran: 3
Program:
1. Informace o územním plánování
2. Dotační kalendář
3. Komunitní plánování sociálních služeb

1. Informace o územním plánování
Ing.arch. Václav Doležal informoval přítomné starosty o účinnosti nového Stavebního zákona od
1.1.2007, což ukládá obcím typu Zábřeh spolupracovat s obcemi ve své územní působnosti na
zajišťování územně plánovací dokumentace (ÚPD). Zábřeh musí nově monitorovat veškerou územně
plánovací dokumentaci na obcích včetně termínů, tj. data pořízení, platnosti apod.., proto vyzýváme
obce, aby tyto informace po novém roce poskytovali především při změnách týkajících se územně
plánovací dokumentace.
Pořizovatelem ÚPD ze zákona stále zůstává obec
Po Novém roce se také plánuje setkání pro starosty pořádané Krajským úřadem Olomouckého kraje
k této problematice, Ing.arch. Václav Doležal vyzývá starosty mikroregionu k účasti na tomto jednání.
Ze zákona také vyplývá zřízení tzv. Rady obcí v územní obvodu Zábřeha, která se bude vyjadřovat
k rozvoji tohoto správního celku, bude se jednat o nový orgán, jeho zřízení vzejde jako iniciativa
starosty Zábřeha. V Radě obcí budou zástupci ze zastupitelstev jednotlivých obcí, určení pro
komunikaci v rámci územního plánování
Kontakt na Ing.arch. Václava Doležala
Městský úřad Zábřeh
Masarykovo nám. 510/6
Zábřeh
Kancelář č. 226 ve II.patře

vedoucí odboru rozvoje
e-mail: dolezal@muzabreh.cz
telefon: 583 468 234

2. Dotační kalendář
vyhlašovatel: Krajský úřad Olomouckého kraje
•

finanční podpora v oblasti sportu v roce 2007
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Program I – podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů
Program II – podpora významných sportovních akcí v regionu
Termín pro podávání žádostí: 1.12 – 19.1.2007, podatelna KÚOK
- Poskytuje PO působící v oblasti sportu na neinvestiční náklady, ne obcím
Více informací www.kr-olomoucky.cz / Granty a dotace / Pravidla O.K pro poskytování
finanční podpory v oblasti sportu v roce 2007
•

připravuje vyhlášení

20.12.2006

1) Vyhlášení POV 2007 (připravovat – aktualizovat programy rozvoje vesnice dokumenty)
2) Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí na obnovu kulturních památek v Olomouckém kraji
3) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
- Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod
- Výstavba a modernizace vodovodů a úpraven vod
- Obnova environmentálních funkcí území (retenční prostory, suché poldry)
Žadatelé: obce do 2 000 EO
Forma podpory : max. 80% dotace
Termín pro předložení žádosti: do 31.3 2007
•

ukázka vyhledávání dotací
•
www.kr-olomoucky.cz
•
www.edotace.cz

3. Komunitní plánování sociálních služeb
Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním
specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a
hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Posláním komunitního plánování je zajišťování
dostupnosti sociálních služeb, zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb na základě zjištěné
poptávky jejich uživatelů, a k nastavení procesů, které zajistí efektivní fungování systému a
transparentní financování této oblasti, která se v posledních letech velmi dynamicky vyvíjí. Slovo
komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – v případě
sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních
služeb (tvoří triádu), ale i další veřejnosti.
Kdo se účastní přípravy komunitního plánu?
Zadavatel - zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb- obec
Obec zejména:
vytváří příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů
je aktivní v rozšiřování řady metod řízení a plánování sociálních služeb a jejich koordinace s
ostatními veřejnými službami
podporuje spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu o sociálních službách
zveřejňuje od prvopočátku srozumitelnou a dostupnou formou všechny podstatné informace o
procesu i výsledcích KP
respektuje při svém rozhodování o sociálních službách cíle a priority stanovené v KP
stanoví jasná pravidla financování sociálních služeb, které odpovídají prioritám KP
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Poskytovatel - poskytovatel sociálních služeb může být: fyzická osoba, nestátní nezisková organizace,
organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé
mají při komunitním plánování rovné postavení. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu.
Uživatel - uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby
určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry
zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním
plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o
kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje
pro uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity
Výzva pro starosty !
Aktivně se zapojit do projektu komunitního plánování sociálních služeb a najít ve svém středu
jednoho ze starostů obcí, který se bude účastnit na jednání Řídící skupiny komunitního plánování
(cca 1x měsíčně).

Další informace a kontakt:
http://www.kp-zabrezsko.cz
Mgr. Josef Zika
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh
e-mail: info@kp-zabrezsko.cz

Zapsala 11.12.2006: Anna Bartošová

koordinátor projektu KPSS Zábřežsko
tel:
583 412 587
mobil: 739 524 393

Schválil: Ing.Zdeněk Kolář
předseda Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko

