Tab. Přehled cílů dle Strategie území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství a dopravy
Téma

Číslo cíle

1.1

Název cíle

Popis cíle

Ověřit zájem o péči pro děti ve věku 0 – 3 roky

Realizace cíle reflektuje obecný trend podpory zavádění flexibilních forem práce,
slaďování pracovního a soukromého života (vč. předpokládané významné podpory
z evropských zdrojů).

Studie demografického vývoje/místní akční plán
1.2
Školství

rozvoje vzdělávání v SO ORP do roku 2020 a
řešení kapacit mateřských a základních škol v

Cílem je vypracovat demografickou studii za území ORP do budoucna pro potřeby
školství, tj. zejména pro určení potřebných kapacit a finančního plánování obcí.
Studie a připravený analytický aparát bude použitelný i jako podklad pro čerpání
evropských prostředků na rozvoj vzdělávací infrastruktury.

území ORP

2.1

2.2

1.1

Realizovat společný, centrální nákup materiálu a
služeb
Vyřešit nabídku zájmových aktivit pro žáky škol
v obcích ORP

Společně vytvořit a realizovat systém informování
o sociálních službách

Sociální služby

Cílem je zajistit pro školy obdobnou službu, kterou zajišťoval za doby své
existence okresní úřad v Náchodě (služba „pro školy“) jako nástroj zefektivnění
chodu škol.
V rámci uvedeného cíle školy společně navrhnou minimálně jednu zájmovou
aktivitu, která by byla realizovaná ve všech/či ve více školách v ORP. Obsah
aktivity/aktivit by měl respektovat zájmy dětí i zástupců škol.
Cíl by měl pomoci řešit informovanost občanů v obcích o sociálních službách
nabízených v rámci ORP. Musí být zaměřen nejen na samotné uživatele a
potenciální klienty služeb, ale je třeba zajistit informovanost všech představitelů
obcí a rovněž lékařů (alespoň těch, kteří v území působí).
Cílem je vytvořit společný, jednotný systém pro celé území ORP, který by stanovil
pravidla a principy informování občanů v obcích území včetně průběžné
aktualizace informací.
Cíl bude řešit problematiku finančního příspěvku obcí na poskytování péče
seniorům. Pro zajištění péče obyvatelům obcí je však nutné vyjasnit principy
finanční spoluúčasti obcí, případně dalších podmínek poskytování služeb MSSS.

2.1

Společně nastavit systém kofinancování
sociálních služeb poskytovaných MSSS Oáza

Obce budou hledat nejvhodnější řešení, které by umožnilo hladký průběh jednání
o zajištění péče potřebnému obyvateli.
Tím bude zajištěna předvídatelnost a jednotný standard poskytované služby
a jejich podmínek jak pro obec, tak pro klienta a v neposlední řadě i pro
poskytovatele.
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Téma

Číslo cíle

1.1

1.2

Název cíle

Popis cíle

Zlepšit podmínky, za nichž obce realizují OH

Cílem je využití co nejkvalitnějších, cenově nejdostupnějších a pro obce
nejvhodnějších služeb, kterých lze v ORP a v jeho okolí dosáhnout. Jedná se
např. o využití služeb, které od roku 2015 nabídne třídící linka v Rychnovku nebo
společně připravených veřejných zakázek, kterými by došlo ke snížení stávajících
cen za služby v OH.

Efektivní a časově nenáročná administrativa OH

Splnění tohoto cíle lze realizovat prostřednictvím administrativního pracovníka
z obce ORP (ideálně přímo z města Nové Město nad Metují), který by za ostatní
obce v ORP vedl evidenci a prováděl by povinné ohlašování odpadů za obce
v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností, nebo najmutí
společnosti, která se specializuje na evidenci a ohlašování odpadů.

Odpadové
hospodářství
2.1

2.2

1.1

Posílit stávající kapacity zařízení pro nakládání
s odpady a sběrných míst

Informační osvěta pro dotčené skupiny

Zavést do praxe dopravní opatření pro zvýšení
bezpečnosti na pozemních komunikacích v obcích

Doprava

2.1

Zlepšit podmínky pro cyklodopravu v ORP

Pro obce v ORP Nové Město nad Metují by bylo vhodné vybudování nového
zařízení sloužícího pro nakládání s odpady, zejména sběrného dvora popř.
sběrných míst pro sběrný dvůr, kompostárnu. Vybudováním takového nového
zařízení by se zvýšila v současnosti omezená kapacita v již vybudovaných
zařízeních.
Do osvěty je možné zapojit i společnosti poskytující služby v OH (Marius Pedersen
a. s., EKO-KOM, a.s.), které by se ujaly osvěty dotčených skupin. Obce se na
těchto informačních akcích mohou podílet společně, mohou si mezi sebou
vyměňovat zkušenosti v oblasti třídění a celkově v odpadovém hospodářství.
Dopravními opatřeními, která povedou k naplnění cíle, jsou především opatření
cílená na dodržování dopravních předpisů v obcích, zejména pak opatření ke
snížení rychlosti vozidel v obcích. Např. zvýšení počtu pracovníků městské policie
tam, kde již existuje (Nové Město nad Metují), která by prováděla častější měření
rychlosti na území obcí ORP. Dalším možným opatřením je společná příprava
infrastruktury pro sdílení měřících systémů rychlosti vozidel v obcích, kde není
rychlost vozidel příliš dodržována.
Na území ORP nejsou vybudovány žádné cyklostezky nebo cyklopruhy, které by
umožňovaly bezpečnější pohyb cyklistů při dojíždění do zaměstnání nebo při
pohybu v rámci obce. Naplnění cíle přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů
a může částečně snížit využívání individuální automobilové dopravy při cestách do
zaměstnání v letním období ve prospěch cyklodopravy jako jedné z forem čisté
dopravy. Meziobecní spolupráce spočívá v koordinaci vyznačování cyklopruhů
a určení vhodných lokalit.
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