Přehled cílů obsažených v Souhrnném dokumentu územního obvodu ORP Tábor
TÉMA 1 - ŠKOLSTVÍ
Problémový okruh 1 – Personál a osnova výuky
Cíl 1.1 - Zvýšení počtu mužů na školách, i z řad nepedagogických pracovníků
Na základních školách je fatální nedostatek mužů pedagogů. Navýšením jejich počtu i z řad nepedagogických pracovníků by mohlo dojít ke zvýšení respektu žáků ke škole, vzdělání a učebním oborům.
Cíl 1.2 - Zvýšení úrovně výuky cizích jazyků na venkovských školách
Je nutné zvýšit kvalitu vzdělávání dětí v cizích jazycích, rozšířit jejich nabídku, ať už v rámci školních
vzdělávacích programů nebo alespoň jako volnočasový kroužek.
Cíl 1.3 - Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež
Cílem je dostatečná nabídka volnočasových aktivit i pro venkovskou mládež, která nemá přístup ke
kroužkům tak, jako děti ze sídel, kde je umístěná základní škola.
Problémový okruh 2 - Infrastruktura
Cíl 2.1 - Posílení kapacity mateřských škol
Nedostatečné kapacity na mateřských školách je vhodné posílit alternativními formami, kterými
jsou například zařízení s prvky lesních školek nebo dětských skupin. Dalším řešením by bylo navýšení kapacity stávajících zařízení, ať už v budovách MŠ, nebo přebudováním nevyužitých tříd
v budovách ZŠ pro děti předškolního věku.
Cíl 2.2 - Vybavení škol
Za účelem zavedení předmětů zaměřených na manuální gramotnost žáků a tím pádem posílení
zájmu o řemeslné obory je nezbytné vybavit učebny řemeslnými a moderními stroji, nábytkem,
ponky, nářadím, dále také kuchyňskými linkami, pozemky pro předměty zaměřené na pěstitelství,
ovocnářství, stroji a nářadím potřebným pro údržbu pozemků a dřevin.
Problémový okruh 3 – Dopravní dostupnost
Cíl 3.1 - Zlepšení dopravní dostupnosti žáků z venkovských oblastí do škol
Cílem je vytvoření analýzy spádovosti obcí do základních škol, ze které bude následně vyvozen návrh na zlepšení dostupnosti, např. zefektivněním komunikace s přepravci a tam, kde to nepůjde,
pomoci si vlastními školními mikrobusy a zavedení vlastních svozových linek.

TÉMA 2 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Problémový okruh 1 - Pokrytí území pečovatelskou službou
Cíl 1.1 - Zavedení pečovatelské služby dle potřebnosti
V případě že pečovatelská služba není dostupná, jsou méně soběstační občané nuceni odcházet do
jiných obcí, nebo do pobytových zařízení jako je domov pro seniory, nebo nemocnice. Tato zařízení
jsou pak mnohonásobně dražší, než pečovatelská služba.
Pečovatelská služba je zajištěna v Táboře, Bechyni, Mladé Vožici, Chýnově, Sezimově Ústí, Plané nad
Lužnicí a v několika obcích kolem Jistebnici, kde působí Sociální služby města Milevska. V ostatních
obcích sice někdy rozváží obědy soukromé firmy, to však nemůže nahradit pečovatelskou službu,
zejména pro méně soběstačné občany. Pečovatelské služby nabízí volnou kapacitu, a proto se nabízí
možnost rozšíření služby i do obcí, kde není poskytována.
Problémový okruh 2 - Rozvoj sociálního bydlení zejména pro seniory
Cíl 2.1 - Výstavba sociálního bydlení zejména pro seniory
Sociální bydlení umožní seniorům a také lidem se zdravotním postižením déle setrvávat v nájemním
bydlení, neboť tyto domy jsou lépe přizpůsobeny jejich potřebám. Toto řešení je levnější než alternativa domova pro seniory a také zlevňuje poskytování pečovatelské služby, která je v těchto domech poskytována.
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Problémový okruh 3 - Pokračování komunitního plánování
Cíl 3.1 - Průběžný monitoring a hodnocení plánu
Cíl 3.2 - Aktualizace komunitního plánu
Proces komunitního plánování, které vede k lepší informovanosti občanů, ke koordinaci služeb, reagování na změny v sociálním systému, vyhledávání dalších finančních zdrojů. Spolupracují na základě vzniklých pracovních skupin a řídící skupiny. V případě, že komunitní plán nebude pravidelně
monitorován, hodnocen a aktualizován, zhorší se možnost zájmových skupin z ORP Tábor ovlivňovat plánování na úrovni Kraje a tím se také sníží možnost ovlivňovat efektivní využívání krajských a
státních dotací.

TÉMA 3 - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Problémový okruh 1 – Chybějící koncepce nakládání se směsným komunálním odpadem
Cíl 1.1 - Příprava strategie odpadového hospodářství a nakládání s SKO v ORP Tábor
Vypracování společné strategie nakládání s odpady pro nejbližší období.
Cíl 1.2 - Začlenění do krajské strategie a aktivní komunikace s krajem
Využití meziobecní spolupráce při komunikaci s krajem ve všech etapách řešení krajské strategie
nakládání s SKO.
Problémový okruh 2 – Sběr a nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem
Cíl 2.1 - Zajistit stabilní a ekonomicky dostupné využití vhodných odděleně sbíraných bioodpadů
z obcí v dostupném existujícím zařízení (nejlépe ve vazbě na zemědělskou výrobu)
Vyřešení dostatku nádob a kontejnerů na BRKO a dostatku svozové techniky ve svozových společnostech
Cíl 2.2 - Zajistit nebo podpořit vybudování společného zařízení pro zpracování komunálních bioodpadů ve vazbě na stabilní odbyt kompostů a dalších produktů do lokálního zemědělství nebo zahradnictví včetně údržby veřejné zeleně
Společné provozování zařízení obcemi nebo individuální provozování podnikatelskými subjekty přispěje ke snížení množství SKO ukládaného na skládky
Problémový okruh 3 – Sběr a svoz tříděných odpadů, zefektivnění třídění
Cíl 3.1 - Zajistit sběr a třídění dalších komodit v režimu zpětného odběru ve spolupráci
s kolektivními systémy, případně dalších odpadů ve spolupráci s provozovateli jejich sběru, pokud
jsou
Společné vyhledávání nových odběratelů a zpracovatelů dalších využitelných složek KO.

TÉMA 4 - ZAMĚSTNANOST
Problémový okruh 1 - Nedostatečný rozvoj drobného podnikání
Cíl 1.1 - Zvýšit počet nových pracovních míst
Řešení rozvoje drobného podnikání povede k hospodářskému rozvoji celého regionu, tvorbě nových
pracovních míst a snížení vysoké nezaměstnanosti. Specifickou oblastí je nutnost tvorby pracovních
míst ve venkovských oblastech. Podpora tvorby nových pracovních míst je ze strany meziobecní
spolupráce možná např. informační podporou v oblasti čerpání dotací z prostředků EU či podporou
poradenství pro MSP.
Cíl 1.1 - Zvýšit počet živnostníků
Od roku 2008 stoupá počet fyzických i právnických osob s platným živnostenským oprávněním.
K 1.1. 2014 bylo v ORP Tábor registrováno celkem 15 827 fyzických osob s platným živnostenským
oprávněním. Je třeba podporovat počet a rozvoj podnikajících fyzických osob, které jsou nositeli diverzifikovaného ekonomického rozvoje. Především ve venkovských oblastech je možné podporou
začínajících podnikatelů řešit problémy s vysokou mírou nezaměstnanosti.
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Problémový okruh 2 - Vysoká nezaměstnanost
Cíl 2.1 - Snížit nezaměstnanost ohrožených skupin obyvatelstva
Podpora zaměstnání specifických skupin uchazečů o zaměstnání (ženy, osoby se zdravotním postižením a osoby starších 50 let) vyžaduje specifické přístupy zahrnující poradenství či další vzdělávání,
realizované často v rámci projektů podporovaných z ESF. V rámci meziobecní spolupráce je možné
podporovat zakládání společných podniků obcí či propojení škol s podnikatelskými subjekty.
Cíl 2.2 - Zvýšit využití nástrojů APZ
Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním
příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Obce mohou činnost ÚP podpořit především informačně a pomocí zapojení a podpory do projektů financovaných z ESF.
Problémový okruh 3 - Nedostatek pracovních příležitostí ve venkovském prostoru
Cíl 3.1 - Podpora využití infrastruktury pro podnikání
Je třeba vytvořit podmínky pro přilákán nových investorů, či pro rozšiřování investic stávajících investorů. Obce mohou investice podpořit především zřizováním zastavitelných ploch určených pro
výrobu (průmyslových zón), či marketingově podpořit využití brownfields.
Cíl 3.2 - Počet sociálních podniků
V ORP Tábor zcela není využita forma sociálního podnikání. Dle databáze projektů na www.esfcr.cz
bylo pouze 8 projektů z Jihočeského kraje, ale žádný z ORP Tábor. Ani v Adresáři sociálních podniků
na www.ceske-socialni-podnikani.cz, ve kterém je uvedeno již 200 sociálních podniků v České republice, není z ORP Tábor ani jeden. Cílem je podpora rozvoje sociálních podnikání na Táborsku.

ÚZEMÍ AGLOMERACE V ORP TÁBOR – SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI
POVODÍ JORDÁNU
Problémový okruh 1 – Obtížné získávání finančních prostředků
Cíl 1.1 - Nastavit spolupráci obcí v ekonomické oblasti
Využít meziobecní spolupráci pro monitoring a zajištění finančních prostředků prostřednictvím dotací či spolufinancování zúčastněných obcí.
Problémový okruh 2 – Nevhodná rostlinná a živočišná výroba, chov ryb
Cíl 2.1 - Nastavit pravidla v oblasti rostlinné a živočišné výroby
Cíleně pracovat s územím aglomerace tak, aby byly regulovány negativní dopady zemědělského
hospodaření a přitom nebyly omezovány podnikatelské záměry hospodařících subjektů.
Problémový okruh 3 – Znečištění odpadních a povrchových vod
Cíl 3.1 - Nastavit spolupráci při přípravě jednotlivých opatření z hlediska čistoty odpadních vod
Připravit harmonogram výstavby čističek odpadních vod, vybudovat obecní kanalizace či přijmout
jiná opatření, která budou omezovat znečištění odpadních vod v obcích. Výsledky monitorovacího
systému ukáží stav hodnot kvality povrchové vody, která je do Jordánu splavována. Cílem je co nejnižší znečištění.
Cíl 3.2 - Zajištění čistoty povrchových vod protierozními opatřeními
Posouzeni vlivu realizovaných a zamýšlených protierozních opatření na snížení znečištění povrchové
vody za účasti co největšího počtu oslovených obcí a jejich spolupráce na realizaci.
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