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Přehled cílů obsažených ve strategickém dokumentu - výtah 

Stanovení cílů je stěžejní složkou návrhové části Souhrnného dokumentu. Na základě provedených 

analýz byly stanoveny cíle, které povedou k řešení definovaných problémových okruhů. Struktura 

popisu cílů byla jednotná pro všechna témata. 

V rámci SO ORP Dvůr Králové nad Labem byly definovány následující cíle: 

Téma 1. Školství 

Problémový okruh 1 

Problematika spojená s „přetahováním“ dětí a žáků mezi obcemi, které 

jsou zřizovateli MŠ či ZŠ, a problém věkového rozdílu dětí navštěvujících 

MŠ 

Cíl 1.1 

Vytvoření dohody o spolupráci venkovských škol a předškolních zařízení, 

případně svazkové školy, v území ORP Dvůr Králové nad Labem za účelem 

předejití hrozby z důvodu poklesu počtu dětí, žáků. 

Cíl 1.2 
Provést nezbytná opatření pro vytvoření třídy ve městě Dvůr Králové nad 

Labem pro děti v rozmezí věku 2-3 let. 

Problémový okruh 2 

Nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce a zvyšování kvality 

systému předškolního a základního vzdělávání v ORP Dvůr Králové nad 

Labem s potenciálem vícezdrojového financování 

Cíl 2.1 

Realizace společných debat a pracovních schůzek ředitelů škol a daných 

představitelů obcí za účelem vyhotovování žádostí o dotace pro jednotlivé 

obce a školy. 

Cíl 2.2 

Realizace nezbytných investičních a neinvestičních potřeb obcí v ORP Dvůr 

Králové nad Labem včetně rekonstrukčních opatření týkajících se zařízení MŠ 

a ZŠ  

 

Téma 2. Sociální služby 

Problémový okruh 1 Nedostatečná podpora terénních služeb v ORP Dvůr Králové nad Labem 

Cíl 1.1 
Zajistit větší podporu zařízením poskytujícím terénní službu pro vybrané 

cílové skupiny. 

Cíl 1.2 
Zajištění možnosti přenesení výkonu funkce veřejného opatrovnictví z obcí  

I. stupně na obec vyššího stupně prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. 

Problémový okruh 2 

Nedostatek kapacit individuálních forem bydlení a nedostatek možností 

k uplatnění na trhu práce pro osoby se zdravotním postižením, chronickým 

či duševním onemocněním 

Cíl 2.1 
Posílení kapacit individuálních forem bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením, chronickým či duševním onemocněním. 

Cíl 2.2 
Podpora vzniku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 

chronickým či duševním onemocněním. 
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Problémový okruh 3 

Nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce a zvyšování kvality 

systému sociálních služeb s potenciálem vícezdrojového financování 

a zajištění větší informovanosti 

Cíl 3.1 

Realizace společných debat a pracovních schůzek mezi představiteli obcí 

a poskytovateli sociálních služeb za účelem vyhotovování žádostí o dotace 

pro zkvalitnění a rozvíjení zařízení sociálních služeb. 

Cíl 3.2 

Zavést pravidelné aktualizace komunitního plánu a posílit poradenskou 

činnost pro zájemce o informace z oblasti sociálních služeb v území ORP Dvůr 

Králové nad Labem. 

 

Téma 3. Odpadové hospodářství 

Problémový okruh 1 Vysoké finanční náklady na odpadové hospodářství 

Cíl 1.1 
Zavést systém společného postupu obcí při vyjednávání smluvních podmínek 

se svozovými společnostmi. 

Cíl 1.2 
Podpořit edukativní činnost s ohledem na prevenci vzniku odpadů a třídění 

odpadu. 

Problémový okruh 2 Nedostatečný počet zařízení pro nakládání s odpady 

Cíl 2.1 Zvýšit počet sběrných míst a sběrných dvorů. 

Cíl 2.2 Umožnit využití stávajících sběrných dvorů spádovým obcím. 

Cíl 2.3 
Vytvořit společný systém sběru a svozu biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu (BRKO). 

 

Téma 4. Servis samosprávám 

Problémový okruh 2 Nízká úroveň spolupráce obcí v ORP 

Cíl 1.1 Posílit vazby a vztahy mezi obcemi v ORP. 

Cíl 1.2 Vytvořit platformu pro vytvoření jednotného registru požadavků vedení obcí. 

Problémový okruh 2 
Kvalita a efektivita managementu obcí v ORP a s tím související přetíženost 

představitelů obcí 

Cíl 2.1 Nastavit funkční systém vzdělávání představitelů obcí. 

Cíl 2.2 Vytvořit servisní středisko pro představitele obcí.  

 


