rozvojový pilíř 2

Blatná – dobře spravované město podporující podnikání
a kvalitní život svých obyvatel

opatření rozvojového pilíře 2:

2.01 Aktuální koncepční dokumenty pro kvalitní řízení města
2.02 Rozšíření ploch pro podnikání
2.03 Podpora technických oborů sekundárního školství
2.04 Kvalitní a dobře vybavené objekty pro předškolní vzdělávání a základní
školství
2.05 Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času
2.06 Zajištění kvalitní a dostupné sociální a zdravotní péče
2.07 Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel města

2

opatření 2.01

Aktuální koncepční dokumenty pro kvalitní řízení města

stručný popis výchozí situace:

Pro aktivní rozvojové řízení města je nutné udržovat aktuální koncepční dokumenty,
jejich implementace, realizace a evaluace. V současné době se zpracovává nový územní
plán pro celé území Blatné (včetně osad), pro obce ORP Blatná byla v roce 2014
dokončena aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska
s platností do roku 2017, Centrum kultury a vzdělávání Blatná připravuje schválení své
koncepce na období 2015 – 2020.
aktivity naplňující opatření:
-

územní plán

-

komunitní plán sociálních služeb

-

koncepce Centra kultury a vzdělávání Blatná

2
.01

2

název aktivity:
územní plán
popis projektu:

.01

Od roku 2021 pozbývají platnosti územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní
plány obcí a regulační plány schválené před 1. lednem 2007. Územní plán sídelního útvaru Blatná
nabyl účinnosti v roce 1997 – v případě pozbytí jeho platnosti pozbývají platnosti i všechny vydané
změny.
V současné době je pořizován nový Územní plán Blatná. Odhadovaná doba realizace je 3-4 roky.
Přibližná cena 2,4 mil. Kč.
V následujícím období je rovněž nutné pořizovat územně plánovací podklady (územní studie, územně
analytické podklady). Odbor výstavby a územního plánování očekává, že bude nutné pořídit přibližně 8
územních studií – přibližná cena 500 tis. Kč.
V návaznosti na vypsané dotační tituly je uvažována možnost pořízení regulačního plánu centra Blatné
za účelem ochrany hodnot městské památkové zóny.
činnosti a etapy projektu:
vydání územního plánu
schválení možnosti využití územních studií
vydání regulačního plánu

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

500 tis. Kč ročně

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru výstavby
územního plánování

a

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet
nástrojů
územního
plánování
(např.
územní
studie)

ks

10

2

název aktivity:
komunitní plán sociálních služeb
popis projektu:

.01

Město Blatná je od roku 2006 zapojeno do procesu plánování sociálních služeb, které realizuje Svazek
obcí Blatenska. Cílem projektu je podpora sociálního začleňování osob, zajištění dostupnosti kvalitních
sociálních služeb, udržení a rozvoj možností partnerství na území Svazku obcí Blatenska. V roce 2007
vypracován první plán, který je cca každé 3 roky aktualizován.
Aktualizace stávajícího plánu – červenec 2013 - září 2014, realizováno v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant CZ.1.04/3.1.03, financováno z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
V rámci projektu byl zpracován elektronický Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb
na Blatensku. Tisk katalogu byl financován z nepřímých nákladů projektu (popř. jiných finančních
zdrojů žadatele nebo partnera). V červnu 2014 byl zkompletován "Komunitní plán sociálních služeb
Svazku obcí Blatenska" s účinností do roku 2017. Plán byl předložen samosprávám všech obcí.
Všechny výstupy z projektu jsou vydány na CD – ROMu s názvem "Komunitní plánování sociálních
služeb Svazku obcí Blatenska".
Plán na roky 2018-2020 bude zpracován v průběhu roku 2017. RM schválila Usnesením č.
200/17 zapojení města Blatná do veřejné zakázky vyhlášení JčK „Podpora procesů plánování
sociálních služeb na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“
ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy.

činnosti a etapy projektu:
využívání a nová aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

Centrum pro komunitní práci
jižní Čechy, České Budějovice

SOB, Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

plán

ks

1

2

název aktivity:
koncepce Centra kultury a vzdělávání Blatná
popis projektu:

.01

Koncepci zpracovává Centrum kultury a vzdělávání Blatná s cílem přehledně a uceleně popsat rozvoj
kultury v Blatné, základní vize a principy.

činnosti a etapy projektu:
aktualizace a vydání výroční zprávy – každoročně do 30. června

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

ředitelka CKVB

CKVB

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

aktualizovaná
ročně

ks

1

koncepce

1x

opatření 2.02

Rozšíření ploch pro podnikání

stručný popis výchozí situace:

Město Blatná plánuje další etapu rozšíření stávající průmyslové zóny Sádlov (etapa
Sádlov II a III). Zároveň s výkupy pozemků a vybudování vlastní zóny dojde i
k vybudování doprovodné infrastruktury. Zajištěním rozvojových ploch pro podnikání a
podporou rekonstrukcí stávajících areálů a budov chce město zvýšit zájem o podnikání.
aktivity naplňující opatření:
výkupy pozemků za účelem umožnění investorům rozšíření stávající průmyslové zóny dle
územního plánu
-

podpora rekonstrukce chátrajících areálů a jejich nové využití

2
.02

výkupy pozemků za účelem umožnění investorům rozšíření stávající průmyslové zóny
dle územního plánu

2

popis projektu:

.02

název aktivity:

Dojde k rozšíření stávající průmyslové zóny Sádlov I o průmyslové zóny Sádlov II a III.

činnosti a etapy projektu:

1. etapa: výkup pozemků
2. etapa: vybudování nutné dopravní infrastruktury

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

35 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

majetku,

Město Blatná,
soukromí investoři

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

plochy

ha

5

název aktivity:
podpora rekonstrukce chátrajících areálů a jejich nové využití
popis projektu:

2
.02

Město Blatná zmapuje chátrající objekty a areály na svém území, bude apelovat na vlastníky
nemovitostí s jejich opravou a rekonstrukcí, bude spolupracovat a podporovat rekonstrukci a nové
využití těchto objektů a areálů. V rámci projektu rekonstruovat v budoucnu část areálu STEKO na
obytný dům pro seniory a osoby zdravotně postižené.
činnosti a etapy projektu:

1. etapa:

zmapování objektů, jednání s vlastníky 2. etapa: vypracování studie

2. etapa:

Příprava a realizace objektu Ubytovny na malometrážní bezbariérové byty;
Středisko služeb v objektu Steko – nabídka připravených nebytových prostor k využití

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vlastníci nemovitostí,

Město Blatná

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

majetku,

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

studie

ks

1

opatření 2.03

Podpora technických oborů sekundárního školství

stručný popis výchozí situace:

V Blatné mají studenti možnost studovat na dvou středních školách, a to na Střední
odborné škole a Středním odborném učilišti. Tato zařízení patří mezi krajem zřizované
organizace. V současné době se projevuje význačný nedostatek technicky vzdělaných
pracovníků na trhu práce, proto město Blatná bude podporovat propagaci učebních oborů
tak, aby byl zajištěn dostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.
aktivity naplňující opatření:
zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky vzdělaných
pracovníků
-

podpora spolupráce mezi základními a středními školami

2
.03

zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky
vzdělaných pracovníků

2

popis projektu:

.03

název aktivity:

Projekt má za cíl zvýšit počet technicky vzdělaných absolventů, po kterých je poptávka na trhu práce.
Rodičům a dětem budou poskytovány informace o možnostech uplatnění absolventů technických
oborů. Projekt se zaměřuje především na pořádání dnů otevřených dveří v podnicích a středních
odborných školách, na vydávání informačních brožur, organizování burzy středních škol a pomoci při
plánování profesního zaměření pro žáky základních, popř. středních škol.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2014 - 2020

neinvestiční

10 tis. Kč / rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí oddělení školství

školy, podnikatelé, CKVB

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

projekt

ks

1 / rok

2

název aktivity:
podpora spolupráce mezi základními a středními školami

.03

popis projektu:

Zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia především na středních školách
technického zaměření a o jejich dalším uplatnění na trhu práce.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

30 tis. Kč / rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí oddělení školství

školy, podnikatelé

Město Blatná
Jihočeský kraj

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

akce

ks

1 / rok

opatření 2.04

Kvalitní a dobře vybavené objekty pro předškolní vzdělávání a základní
školství

stručný popis výchozí situace:

Na území města Blatná se nachází dvě mateřské školy, tři základní školy, dále jedna
střední odborná škola a jedno střední odborné učiliště. Budovy jsou v současné době
v provozuschopném stavu, je však vhodné se zaměřit průběžné na zlepšování jejich
technického stavu a kvalitního vybavení, tak aby odpovídaly platným předpisům i
vývojovým trendům z hlediska stavebního i technického zázemí po kvalitní výuku.
Významným prvkem v okolí škol jsou jejich zahrady, i zde se nabízí prostor pro kvalitní
využití.
aktivity naplňující opatření:
-

rozšíření výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka

-

zvýšení kapacity stávajících MŠ pro potřeby přijímání dětí od 2 let

-

úprava venkovních ploch školských zařízení (ZŠ, MŠ)

2
.04

2

název aktivity:
rozšíření výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka
popis projektu:

.04

Vybudování prostor pro výuku přírodovědných a pracovních činností. Projektová dokumentace je již
zpracována, územní rozhodnutí a stavební povolení vydáno. Realizace projektu bude zahájena po
získání finančních prostředků z dotační či grantové výzvy.
činnosti a etapy projektu:
1. Zajištění finančních prostředků z dotačních zdrojů
2. Realizace projektu v dotačním programu IROP, SC 2.4.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

12 905 679,63 Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Město Blatná

škola

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

objekt

ks

1

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

majetku,

2

název aktivity:
zvýšení kapacity stávajících MŠ pro potřeby přijímání dětí od 2 let

.04

popis projektu:
Zvýšený zájem o umístění děti v předškolním zařízení a s ohledem na povinnost danou novelou
školského zákona řešit v MŠ umístění dětí od 2 let věku je potřeba vytvořit dostatečné kapacity pro
rozšíření stávajících mateřských škol v Blatné.

Etapy:
1. Zhodnocení využití budovy ZŠ Holečkova zpět pro potřeby MŠ
2. Příprava rekonstrukce MŠ Vrchlického, oddělení Husovy sady

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční / neinvestiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Město Blatná,

Oddělení školství

Jihočeský kraj

SOB

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

KAPACITA MŠ

POČET ŽÁKŮ

50

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

majetku,

2

název aktivity:
úprava venkovních ploch školských zařízení (MŠ, ZŠ)

.04

popis projektu:
Venkovní plochy školských zařízení (např. ZŠ J.A.Komenského Blatná, ZŠ Holečkova) nabízejí prostor
jednak pro výuku ale zároveň pro mimoškolní aktivity dětí. Jedná se o záměr, realizace projektu bude
závislá na získání finančních prostředků z dotačních či grantových výzev.
činnosti a etapy projektu:

Zadání, projekt, zajištění finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

10 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Město Blatná

škola

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

plocha

m2

> 500

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

majetku,

opatření 2.05

Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času

stručný popis výchozí situace:

Nedostatkem Blatné jsou prostory pro společenské, sportovní a kulturní aktivity obyvatel.
Podařilo se realizovat plavecký areál a Komunitní centrum aktivního života (z bývalého
objektu skladů VDP).
Pro sportovní vyžití je dispozici řada sportovních zařízení, ale jejich spektrum a technický
stav v současné době neodpovídá potřebám uživatelů. Jako největší problém se jeví
absence víceúčelové sportovní haly a krytého plaveckého bazénu, dále nedostatek
udržovaných a náležitě technicky vybavených veřejně přístupných víceúčelových
sportovišť pro rekreační sport (hřišť, stadionů); chybí letní bezprašná hřiště pro veřejnost
i hřiště, sportoviště pro moderní sporty jako je softbal, florbal, squash, skateboard či
dráha pro in-line bruslení. Město také podpoří vznik a renovaci dětských hřišť.

aktivity naplňující opatření:
-

vybudování naučné stezky v oddechové zóně Vinice vč. rozhledny a lesoparku

-

podpora rozšíření možností pro sportovní vyžití občanů města a osad

2
.05

název aktivity:
vybudování naučné stezky v oddechové zóně Vinice vč. rozhledny a lesoparku
popis projektu:
Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark s rekreačním a
výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka Vinice, jejíž součástí bude nově
vzniklá rozhledna. Nemovitost nacházející se v lokalitě Vinice by mohla sloužit jako výukové středisko
pro děti a mládež zaměřené na environmentální výchovu.
Projekt ve fázi záměru, který bude prověřen při tvorbě nového územního plánu. Financování projektu
bude záviset na získání prostředků prostřednictvím vhodné dotace, grantu. Podobu projektu by bylo
vhodné řešit formou architektonické soutěže
činnosti a etapy projektu:
Zadání, zajištění financování, vyhlášení architektonické soutěže, výběr projektu, realizace

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Město Blatná

nadace, soukromí investoři

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

vybudování odpočinkové

m²

1 DOPLNÍM

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

zóny

majetku,

2
.05

název aktivity:
podpora rozšíření možností pro sportovní vyžití občanů města a osad
popis projektu:

.05

Město ve spolupráci s vlastníky dotčených budov a pozemků podpoří rozšíření možností pro sportovní
vyžití občanů města a osad. Jedná se především o vybudování víceúčelové sportovní haly,
skateparku, workoutového hřiště, in-line dráhy, bikeparku, venkovního zimního kluziště, dětských
hřišť a dalších sportovišť pro moderní sporty se zaměřením na děti a mládež.
dětské hřiště ul. Nad Lomnicí (prostor u kotelny) – ve fázi projektu, zpracována projektová
dokumentace, předpokládané náklady cca 500 tis. Kč
činnosti a etapy projektu:
víceúčelové hřiště ul. Nad Lomnicí (prostor u kotelny) – ve fázi projektu, zpracována projektová
dokumentace, předpokládané náklady cca 700 tis. Kč – 2017 –
bikepark, in-line dráha, lezecká stěna – ve fázi záměru, lokalita byla již pracovníky OMIR vytipována,
v současné době probíhají jednání s majiteli pozemků přístupových cest –víceúčelová sportovní hala –
ve fázi projektu, umístění je plánováno v lokalitě ul. Paštická, v roce 2002 vypracován projekt pro
územní řízení, potřeba aktualizace
venkovní zimní kluziště – zadání zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Město Blatná

TJ Sokol Blatná, TJ
Blatná, spolky

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet sportovišť

ks

>5

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

2

majetku,

opatření 2.06

Zajištění kvalitní a dostupné sociální a zdravotní péče

stručný popis výchozí situace:

V Blatné je zajištěna pro občany veškerá zdravotní a sociální péče. Nachází se zde
ordinace praktických lékařů pro dospělé i pro děti, ordinace stomatologie a ordinace
dalších specialistů. Nemocniční péče je zajištěna prostřednictvím nemocnic v Písku a ve
Strakonicích, které jsou Blatné nejblíže.
Služby sociální péče jsou poskytovány v Domově pro seniory, Domě s pečovatelskou
službou a prostřednictvím dalších služeb (pečovatelská služba, drogová prevence,
Mateřské centrum Kapřík, Oblastní charita). Kapacity těchto zařízení jsou v současné
době dostačující, ale vzhledem k demografickému vývoji je nutno do budoucna počítat
s jejich rozšiřováním.
aktivity naplňující opatření:
-

rozšíření poskytovaných sociálních služeb

-

podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením

zlepšení infrastruktury vybavenosti a modernizace zdravotnických zařízení, bezbariérovost
veřejných budov
podpora v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na děti a
mládež
-

udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče

2
.06

2

název aktivity:
rozšíření poskytovaných sociálních služeb
popis projektu:
Domov pro seniory v Blatné je příspěvkovou organizací Města Blatná zřízenou v roce 2002. Kapacita
zařízení je 89 lůžek. Pro zajištění soc. služeb občanům Blatné je toto zařízení nepostradatelné.
Vzhledem k demografickým faktorům a k počtu současných žadatelů o umístění je nezbytné se zabývat
možností rozšíření kapacity zařízení.
DS od 1.1.2013 rozšířil nabídku svých služeb a vhodně doplnil pobytové služby terénními sociálními
službami. Od 1.1.2013 je zaregistrována a poskytována pečovatelská služba. Během roku se podařilo
uzavřít smlouvu s cca 60 klienty. Poskytované služby jsou nabízeny dle potřeb uživatelů, předností je
především nepřetržitá doba poskytování, tj. PO-NE. Pečovatelská služba významně napomohla
občanům Blatné žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Kapacita pečovatelské služby je 130
klientů. Od 1.1.2014 Domov pro seniory nabízí půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Dle potřeb občanů města je potřeba se zaměřit i na další služby, např. odlehčovací služby a odborné
sociální poradenství se zaměřením na rodiny a děti.
činnosti a etapy projektu:
rozšíření kapacit poradenských služeb

Pro účely pečovatelské služby bude využito přízemí stávající budovy Domu s pečovatelskou službou
v Tyršově ulici. Postupně uvolněné byty budou využity pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a pro
pečovatelskou službu. Dojde k vybudování přístěnku pro automobily pečovatelské služby.
Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční / neinvestiční

u DS a střediska PS neurčeny
odborné poradenství 20 tis. Kč /
rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

Město Blatná

Město Blatná, NNO

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet
služeb

ks

>2

vzniklých

sociálních

.06

název aktivity:
podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením
popis projektu:

.06

Pro zvýšení možností pracovního zařazení osob se zdravotním postižením bude podporován vznik
chráněných dílen nebo sociálního podniku, kde budou moci nalézt hendikepovaní spoluobčané
pracovní uplatnění.
Vznik pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením je podporován Úřadem práce ČR, město
má možnost tento záměr uvést do podmínek při pronajímání nemovitostí ve vlastnictví města.
Dostupnost chráněných dílen, popř. včetně chráněného bydlení s kapacitou cca 10 osob zmiňován
jako záměr v KPSS SOB od roku 2007. Chráněné dílny jsou jedním z nástrojů pro pracovní uplatnění a
začlenění lidí se zdravotním postižením. Umožňuje jim pracovat za podmínek, které se co nejvíce
podobají běžnému zaměstnání, podporují jejich samostatnost a odpovědnost. Další možností je
založení či podpora sociálního podniku.
činnosti a etapy projektu:
podpora vzniku nových pracovních míst u podnikatelských subjektů prostřednictvím úřadu práce
podpora sociálního podnikání ve spolupráci se SOB
chráněné bydlení – vytvoření zadání a projektu

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

NNO, podnikatelé

Město Blatná, SOB,
úřad práce

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet
míst

ks

>5

vzniklých

2

pracovních

název aktivity:
zlepšení infrastruktury vybavenosti
bezbariérovost veřejných budov

a

modernizace

zdravotnických

zařízení,

.06

popis projektu:
Opatření se dotýká jednak budovy Polikliniky Blatná, ale i dalších veřejných budov.
Budova Polikliniky Blatná je v soukromém vlastnictví, v rámci zlepšení její infrastrukturní vybavenosti a
pro její fungování jako zdravotnického zařízení je důležité zbudování výtahu. Není zájem ze strany
vlastníků objektu podpořit bezbariérovost objektu. Město Blatná iniciovalo spolu se Svazkem obcí
Blatenska možnost čerpání finančních prostředků ze státních dotací, bohužel žádost nebyla podpořena.
Vlastníci nemovitosti však nejsou příliš aktivitám nakloněni.
V rámci projektu bude řešena bezbariérovost veřejných budov, např. muzea a knihovny.
Bezbariérovost historických objektů ovšem naráží na podmínky památkové péče.

činnosti a etapy projektu:

vybudování výtahu v objektu polikliniky – vypracován projekt.
vybudování výtahu v budově čp. 212 (muzeum, knihovna); bezbariérovost historických objektů naráží
na podmínky památkové péče

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Město Blatná, podnikatelé

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet budov, ve kterých budou
úpravy provedeny

ks

2

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

2

majetku,

podpora v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na děti a
mládež

2

popis projektu:

.06

název aktivity:

Významným poskytovatel sociální služeb pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně patologických
jevů je Občanské sdružení PREVENT Strakonice. V r. 2011 v ul. na Tržišti, Blatná zahájilo svoji činnost
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17. Zařízení poskytuje ambulantní služby mladým
lidem ve věku od 14 do 26 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Služba je
orientovaná primárně na sociální práci a poradenství a až sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím
cílem je odvrácení cílové skupiny od rizikového životního stylu a zmírnění následků rizikového chování,
pokud se již vyskytlo.
Vzhledem k nejistotě financování služby město smluvně podpořilo provoz NZDM ve výši 200 tis. Kč
ročně.
Školám na území města Blatná je poskytována veřejná finanční podpora na zajištění programů
primární prevence, Rada města Blatná zřídila jako poradní orgán Komisi prevence kriminality, která se
zaměřuje na spolupráci se školními metodiky prevence blatenských škol. Od r. 2013 je organizováno
sociálním odborem MěÚ Blatná setkání zástupců škol, poskytovatelů sociálních služeb, policie,
zastupitelů města a dalších zainteresovaných subjektů. Cílem této jednorázové akce je výměna
informací, zkušeností a nastavení spolupráce v oblasti drogové prevence.
činnosti a etapy projektu:
podpora projektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů - podpora projektů pro celé město,
nikoli pro jednotlivé školy; nabízí se možnost vytipování oblasti, na kterou se po celý rok zaměří aktivity
Města Blatná, škol, NZDM a např. CKVB; může se jednat o projekt zaměřený např. na nebezpečí
internetu, bezpečný sex atd.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

2015 - 2020

neinvestiční

Předpokládané
náklady:
20 tis. Kč/ rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

Město Blatná

NNO, školy, SOB

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet projektů za rok

ks

1 / ročně

2

název aktivity:
udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče
popis projektu:

.06

Ambulantní zdravotní péče v současné době pokrývá potřeby občanů Blatné, do budoucna je možné,
že vzhledem k věku některých lékařů nastanou problémy se zajištěním dostatečné péče. Tento
problém je možno očekávat i u odborných lékařů např. neurologa. Město průběžně monitoruje situaci,
např. nabídlo a zrekonstruovalo vhodné prostory pro nově vzniklé ordinace.
Je potřeba situaci průběžně vyhodnocovat, popř. vstoupit do jednání se zdravotními pojišťovnami.
Možnosti Města Blatná jsou omezené.
Město Blatná je od roku 2016 vlastníkem budovy Ubytovny Blatná. Postupně dojde k rekonstrukci a
změnám využívání budovy. Jsou zde plánovány nebytové prostory pro potřeby lékařů např.
stomatologů či praktických lékařů. Město Blatná dále nabízí možnost služebního bytu pro případné
zájemce.

činnosti a etapy projektu:

udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče včetně odborných lékařů 2016-2017

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

zdravotnické subjekty,

Město Blatná

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

výchozí stav - na území

%

100

města působí:
3 praktičtí lékaři pro děti a
dorost
5 praktických lékařů pro
dospělé
6 stomatologů
13 specialistů

opatření 2.07

Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel města

stručný popis výchozí situace:

Pro hospodářský růst území je důležitým faktorem dostatečná nabídka bytů a domů
s dostatečným vybavením, odpovídajícím stavem a dostupností. Město vytváří podmínky
pro individuální výstavbu bytů a rodinných domů. Problémem jsou byty pro sociálně
slabé obyvatelstvo, matky s dětmi a starší občany, pro které je bydlení v nákladných
bytech neudržitelné.
aktivity naplňující opatření:
-

zajištění podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích

2
.07

název aktivity:
zajištění podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích
popis projektu:

.07

Nemovitost č.p. 226 (6 bytů) slouží k řešení krizových situací, ale není vhodná pro rodiny a děti.
V případě potřeby je bydlení zajišťováno v azylových domek v okolních městech. Pro cílovou skupinu
zdravotně postižených a seniorů kapacitně nedostačuje DPS v Tyršově ulici.
Projekt se zaměřuje na možnost vybudování prostupného bydlení, např. dalšího domu podobného
charakteru jako je dům č.p. 226, a to především se zaměřením na rodiny s dětmi. Je nezbytné si
uvědomit, že provoz takového domu je nutné zajistit odborným dohledem terénního sociálního
pracovníka.
Dále se projekt týká vybudování nového domu pro cílovou skupinu zdravotně postižených a seniorů,
tzv. Komunitního domu s kapacitou 25 bytů. Jedná se o jiný typ domů s pečovatelskou službou, nový
druh bydlení podporovaný dotačními výzvami. V roce 2014 zastupitelům města předložena koncepce
řešení sociálního bydlení seniorů. Zadáno vypracování projektové dokumentace.

činnosti a etapy projektu:
prostupné bydlení především se zaměřením na rodiny s dětmi –
Město Blatná vlastní nemovitost v osadě Čekanice, na kterou je již připravena projektová
dokumentace. Měla by zde vzniknout bytová jednotka pro řešení krizové situace rodin s dětmi.
Financování je zvažováno z dotačních prostředků, Žádost dosud nebyla podána, vše závislé na zákonu
o sociálním bydlení.
Při rekonstrukci Ubytovny Blatná je uvažováno o vzniku 1 bytu se 4 lůžky na krátkodobé ubytování
osob v krizové situaci. Ubytování a zajištění sociální terénní služby by bylo v kompetenci sociálního
odboru Městského úřadu Blatná.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí
odboru
investic a rozvoje

majetku,

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet bytů určených

ks

> 40

k sociálnímu bydlení

2

