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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce obcí. Toto téma nabývá 

v současnosti stálé většího významu v souvislosti s možností čerpání finančních prostředků 

z fondů EU a následné přerozdělování obcím patřících do společenství.     

Úvodní kapitoly se týkají obecné části tématu, kde jsou vymezeny jednotlivé pojmy 

týkající se celé problematiky.  

 Další kapitoly bakalářské práce se zaměřují již přímo na Mikroregion Železné hory. 

Jsou zde uvedeny projekty, kterými se mikroregion snaží, z největší části, podpořit cestovní 

ruch.  
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Mikroregion, spolupráce, podpora cestovního ruchu, obec 

Title 

The Iron mountains microregion 

Abstract 

     The bachelor work is concerned with conurbation and association of municipalities 

and their following cooperation within the frame of the whole microregion or within the 

voluntary  association of villages. Importance and meaning of this  subject  increase in the 

present in context  of possibility to get  financial resources from European founds  and their 

following redistributing  to municipalities that belong into the association . 

     Intoductory chapters are concerned with general content of the topic, where the main 

conceptions are defined and which are concerned with the work topic   as a whole.     Next 

chapters of bachelor work are focused on the Iron mountains microregion. There are 

introduced projects  that  the microregion specializes and most of all the projects supporting  

tourist trade project.  
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce mezi obcemi. Česká 

republika je specifická velkým počtem malých obcí, které svými finančními prostředky 

nejsou schopny pokrýt finančně náročné projekty, a proto sloučení s většími obcemi jim 

dává určitou možnost, jak tyto chybějící finanční prostředky získat a tím podpořit svůj 

vlastní rozvoj. Proto si myslím, že slučování obcí je určitým východiskem z této situace.  

Tato bakalářská práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola se zabývá teoretickou 

částí problematiky. Jsou zde vysvětleny různé formy spolupráce na municipální úrovni, 

které nejsou omezeny pouze územím jednoho státu, ale existují značné možnosti 

mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými obcemi, které jsou významným zdrojem 

informací pro efektivnější využití potenciálu každé obce, ať se jedná o výkon veřejné 

správy na daném území či o podporu společenského nebo kulturního života nejen v dané 

obci, ale i v celém regionu. 

Druhá kapitola se zabývá stanovami mikroregionu Železné hory, které jsou základním 

dokumentem každého svazku. Každá obec, která je členem svazku obce, má určitá práva a 

povinnosti ke společenství, která jsou zde zakotvena a měla by být dodržována a 

kontrolována orgány k tomu zřízenými. Dalších atributem dobrovolného svazku obcí je 

ochrana svých členů. Tato vlastnost je z mého pohledu důležité z toho hlediska, že malé 

obce by neměly být přehlíženy v otázce podpory, nejen finanční, na úkor větších obcí, které 

jsou ekonomicky stabilnější a nepotýkají se s nedostatkem finančních prostředků. Proto by 

zde měla existovat snaha, která by podporovala rovnoměrný rozvoj všech členů v rámci 

společenství. 

Další kapitola se již zcela odklání od teoretické části. V této části práce jsou uvedeny 

základní údaje o Železných horách jako celku a o vývoji s tímto územím spjatým. Zde jsou 

interpretovány zeměpisné a historické údaje, které bezesporu ovlivnily další vývoj celého 

železnohorského regionu, a proto jsem je zařadil do své práce. 

Čtvrtá kapitola se již zcela zaměřuje na projekty, které jsou v rámci mikroregionu 

realizovány. V této kapitole je podrobně analyzován projekt týkající se rekonstrukce staré 

vápenky z minulého století, která bude po dokončení přestavby sloužit jako průmyslové 

muzeum s tematickou expozicí s ukázkou řemesel a sezonní informační centrum.  
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V páté kapitole jsou uvedena turisticky zajímavá místa v mikroregionu, která jsou 

neopomenutelná a mají svou hodnotu v oblasti turistického ruchu, ale i společenského a 

kulturního života v celé oblasti. Některé mají za sebou dlouhou a rozmanitou historii, jako 

je například zřícenina hradu Lichnice nacházející se nad městem Třemošnice nebo nedaleko 

nacházející se Žižkův dub. 

V poslední kapitole je řešena otázka cykloturistiky, která se stává v poslední době 

významným článkem turistického ruchu v mikroregionu, hlavně díky své poloze a nízké 

náročnosti tras. V budoucnu je plánováno další rozšíření již existujících cyklostezek a tím 

rozšíření současné nabídky. Díky propojenosti cyklotras se zviditelní i menší obce, které 

byly v porovnání s většími obcemi opomíjeny.  
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1 Mikroregiony a dobrovolné svazky obcí 

Mikroregiony, tzv. menší územní jednotky, můžeme charakterizovat jako menší územní 

celky, v jejichž rámci jsou relativně uzavřeny nejintenzivnější regionální procesy - 

dojíždění do škol, dojíždění za prací, dojíždění za službami.1 

Nebo jako region malého geografického měřítka, v praxi se jedná o účelové 

mikroregiony, sdružení obcí. V České republice jsou zakládány za účelem získávání 

prostředků ze státních fondů a fondů EU.2  

Podle jiné definice nelze definovat mikroregion jako území řádově menší než je region. 

Mikroregion je sdružením několika obcí, které nese typický znak vzniku „zdola“.3 

1.1. Svazky obcí4 

Jedná se dobrovolné svazky obcí, které byly dobrovolnými svazky obcí do nabytí 

účinnosti zákona č. 128/2000 Sb. Patří mezi ně rovněž zájmová sdružení právnických osob 

založená obcemi a splňující podmínky tohoto zákona. Jejich cílem je ochrana a prosazování 

společných zájmů. 

 Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování jejich 

společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již 

vytvořených. Členy svazku obcí mohou být pouze obce. Svazek obcí je právnickou osobou. 

1.1.1. Předmět činnosti  

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména: 

a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, 

veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, 

 
1 Wokoun, R. .: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha 2001. ISBN 80-86412-08-3 
2 Pásková, M. Zelenka, J.: Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: MMR, 2002.   
3 Oberstein, Ivo. Cach, Jan: Názvosloví urbanismu a územního plánování. Praha: FA ČVUT, 2001. 

Materiál z výzkumného úkolu MSM 210000026 „Proměny urbanismu“.  
4 Charbuský, M.: Veřejná správa – správa měst a obcí. Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. 

2007. ISBN 978 – 80 – 7395 – 020 - 0 
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b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, 

shromažďování a odvozu komunálního odpadu a jeho nezávadného zpracování, využití 

nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod, 

c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní 

dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, 

d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby 

vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné 

energie v obytných  a jiných objektech ve vlastnictví obcí,  

e) provoz lomů, pískoven  a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin, 

f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního  a bytového 

fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi. 

1.1.2. Spolupráce obcí5 

Problémy při výkonu veřejné správy (rozdrobená struktura, velký počet malých vesnic) 

řešily mnohé evropské země v 60. a 70. letech integrací obcí; nyní se více uplatňuje 

spolupráce obcí, jejíž formy6 jsou zejména v některých zemích velmi rozmanité: od dohod 

o společném obstarávání některých veřejných služeb přes různé společné orgány či instituce 

pro výkon správy až po svazky obcí. Zásadně je věcí zúčastněných obcí, zda a jakou formu 

spolupráce v mezích daného zákonodárství zvolí. Důraz je položen na efektivnost. Požaduje 

se však, aby vliv samosprávy a občanů zůstal zachován. 

Nutno ale upozornit, že ani v zemích s velkými obcemi (s počty obyvatel měřenými 

spíše na desetitisíce) nebo s integrovaným výkonem veřejných služeb se výkon veřejné 

správy většinou neobejde bez regionální úrovně. Na této úrovni se řeší úkoly, které se svou 

povahou a rozsahem vymykají možnostem obcí a vzhledem k jejich územní zakotvenosti a 

rozsahu není důvod předávat je výše – na úroveň státu. To se tíká prakticky všude v Evropě 

 
5 Čebiševová, T. a kol.,OBEC postavení, správa, činnosti. Praha 1996. 1. vydání, ISBN 80-85866-19-6 
6 Ve Francii kromě jednoúčelových sdružení rozlišují ještě nejméně osm typů účelových sdružení obcí. 

Například tzv. okrsky (distrikt) kromě působnosti určené ve stanovách vykonává i úkoly uložené zákonem 
(řízení služeb bytového fondu. středisek protipožární ochrany aj.) a povinně také zavádí vlastní daňový 
systém. Nejintegrovanější formou spolupráce jsou městská společenství nebo sdružení nových aglomerací. 
Odpovědnost za územní plánování, investice a urbanismus mají sdružení aglomerace, volené obecními radami 
členských obcí. Sdružení nahrazuje členské obce při schvalování sazby a při výběru daně z podnikání. 
Podobně jako v mnoha dalších zemích se připouštějí i smíšená sdružení, jichž se účastní kromě obcí obchodní 
a průmyslové komory a jiné organizace.  
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oblastního územního plánování, některých (specializovaných, vysoce odborných) 

sociálních, zdravotních, školských a kulturních služeb, ochrany životního prostředí aj. 

Právo obcí spojovat své síly k zabezpečení společných zájmů se dnes uznává jako jeden 

ze základních principů místní samosprávy. Především stoupající nároky na rozsah a 

nákladnost veřejných služeb vyvolávají potřebu spolupráce v širším a často i 

v mezinárodním měřítku. 

Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje: 

a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, 

b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, 

c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona7 dvěma nebo více obcemi. 

Obce se mohou sdružovat podle předpisů o sdružování občanů. Na spolupráci mezi 

obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických 

osob a o smlouvě o sdružení. 

Smlouva mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění konkrétního úkolu se uzavírá na dobu 

určitou nebo neurčitou. Předmětem této smlouvy nemůže být vznik právnické osoby. 

Smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena zastupitelstvy obcí, jinak je 

neplatná. 

Smlouva musí obsahovat: 

a) označení účastníků smlouvy, 

b) vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu, 

c) práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy, 

d) způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy, 

e) způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku. 

Všechny obce mohou být Svazu měst a obcí České republiky. Dále se mohou sdružovat 

do organizací, odrážejících jejich specifické zájmy a postavení (např. svaz historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska, konají se pravidelná setkání zástupců obcí se stejným 

názvem – Kostelec, Nové Město apod.). 

Dále je možná spolupráce mezi obcemi jiných států a možnost účastnit se mezinárodních 

sdružení místních orgánů a obcí. Členství v mezinárodních sdruženích (např. 
 

7 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
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v Mezinárodním svazu místních územních samospráv, založeném již v roce 1913, ve 

Světové federaci spojených a družebních měst, ustavené roku 1957 atd.) by měly obce 

využívat především k výměně zkušeností z oblasti správy, komunálního hospodářství, 

k obohacování kulturního a sportovního života. Významnou součástí jejich zapojení se však 

stává rovněž zajišťování humanitární pomoci postiženým oblastem, ale též vytváření 

podmínek pro výrobní a obchodní kontakty příslušných ekonomických subjektů. 

K obdobným cílům by mělo současně směřovat rozvíjení dvoustranných, ale i 

vícestranných partnerských kontaktů jednotlivých obcí. Jedná se o aktivity, které jsou 

mimo jiné podporované i ministerstvem zahraničí.    

1.1.3. Spolupráce s ostatními subjekty    

Na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými osobami v občanskoprávních 

vztazích lze používat ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích 

právnických osob a o smlouvě o sdružení. 

1.1.4. Spolupráce mezi obcemi jiných států  

 Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních sdružení 

místních orgánů. Svazky obcí mohou uzavírat se svazky obcí jiných států smlouvy o 

vzájemné spolupráci. Obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou předmětem 

činnosti svazku obcí, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřel.  

1.2. Svaz měst a obcí České republiky 

V roce 1990 by založen Svaz měst a obcí České republiky (SMO), který sdružuje 1435 

měst a obcí z celé ČR. Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a 

nevládní organizace, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Svaz města a obcí 

ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a 

tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost 

Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad 

rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.8 

 

 
8 <http://www.smocr.cz/o-svazu/nase-cile/default.aspx> 
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1.2.1. Hlavní cíle 

Mezi hlavní cíle Svazu měst a obcí České republiky patří: 

- obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky 

k jejich rozvoji 

- podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě 

- podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní 

samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti 

- informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou 

mít jimi připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území  

- posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí 

- vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv 

- podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe     

 

Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že jeho každodenní činnost je zaměřena především na 

oblast legislativy a různých opatření, např. strukturální politiky, politiky sociálního 

začleňování či dotačních titulů, které se dotýkají života obcí. Svaz se vyjadřuje k návrhům 

zákonů, prováděcích právních předpisů i výše zmíněných opatření. Zástupci svazu aktivně 

vstupují do celého procesu jejich tvorby i uvádění do praxe. Účastní se mezinárodních 

připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech a 

v poslaneckých i senátních výborech. V roce 2004 se Svaz stal povinným připomínkovým 

místem. V roce 2005 uzavřel Dohodu o vzájemné spolupráci s vládou ČR. 

1.3. Založení svazku 

Svazek lze založit písemnou zakladatelskou smlouvou, uzavřenou zakládající obcemi. 

Předcházet musí rozhodnutí obecního zastupitelstva každé ze zakládajících obcí o členství 

obce ve svazku. Toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí o přistoupení do svazku a o 

vystoupení ze svazku je vyhrazeno obecnímu zastupitelstvu §36 ods. 1, písm. l obec. zříz.), 

nemůže být přeneseno na žádný jiný orgán. Ke smlouvě nutno přiložit stanovy a určení 

osob, opravených jednot jménem sdružení. Náležitosti stanov určuje občanský zákoník (§ 

20h). Svazek je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru 

sdružení vedeného u okresního úřadu příslušného podle sídla svazku. Návrh na zápis do 

registru musí obsahovat předepsané náležitosti (§ 20 obč. zák.) a zakladatelskou smlouvu. 
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1.4. Předmět činnosti     

Předmětem činnosti svazku mohou jen zákonem vymezené záležitosti samostatné 

působnosti: úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví  a kultury, správa, údržba a 

provozování zařízení ve vlastnictví obce, sloužící k uspokojování potřeb občanů, a dále 

čistota obce, odvoz a likvidace domovních odpadů, zásobování vodou, odvádění  a čištění 

odpadních vod.     

1.5. Majetek  

Obec může na svazek převést svůj majetek a finanční prostředky v rozsahu potřebném 

k vykonávání činností, které byly na svazek přeneseny. Svazek odpovídá svým majetkem 

za nesplnění svých povinností. K plnění svých úkolů může svazek zakládat právnické 

osoby. 

1.6. Hospodaření 

Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Platí obdobná pravidla jako pro 

rozpočet obcí (srov. § 20b a § 19-20 obec. zříz.). Odlišná – delší – je lhůta pro zveřejnění 

návrhu rozpočtu a výroční vyúčtování (30 dnů). Výsledky hospodaření podléhají rovněž 

povinnému auditu. Jsou zde zaručena práva občanů obcí (vyjadřovat se k návrhu rozpočtu a 

vyúčtování hospodaření, účastnit se zasedání orgánu svazku, nahlížet do zápisu o jeho 

jednání a dávat písemné návrhy). Svazek zaniká výmazem z registrace, kterému předchází 

likvidace, pokud jeho jmění nepřechází na právního zástupce. 

Nápravu nezákonných opatření svazku zjednává podle § 20e obec. zřízení vláda tím, že 

pozastaví výkon nezákonného opatření. Pokud svazek neučiní nápravu do 30 dnů, předloží 

věc vládě Poslanecké sněmovně. 

1.7. Další formy spolupráce  

Obec jak právnická osoba může uzavřít smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. 

občanského zákoníku. Obecní zřízení tuto možnost výslovně neuvádí, avšak ani 

nevylučuje. Nepřipouští pouze, aby se obce sdružovaly podle zákona o sdružování občanů. 

Účelová sdružení jsou právnickými osobami. Smlouva o sdružení může zavazovat 

účastníky k plnění pracovní činnosti, případně k poskytnutí finančních prostředků nebo 

jiných majetkových hodnot pro určitý konkrétní účel. 
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Zákon dává svazkům obcí právo spolupracovat s obcemi jiných států a být členy 

mezinárodních sdružení místních orgánů. 

Zvláštním případem spolupráce obcí je dohoda o zabezpečení výkonu přenesené 

působnosti jinou obcí téhož okresu, kterou lze uzavřít, pokud obec není samo schopna 

zabezpečit řádný výkon zákonem vymezené přenesené působnosti (§ 23 odst. 1 a § 22 obec. 

zříz.)    

1.8. Slučování a rozdělování obcí 

Sloučení obce, připojení obce, městských částí nebo městských obvodů nebo oddělení 

části obce lze provést je k počátku kalendářního roku. Návrh na oddělení části obce musí 

být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června předchozího kalendářního roku. 

1.9. Světové federace spojených a družebních měst  

Organizace, založena v roce 1957 ve Francii, která sdružuje pouze města. Je občanskou 

nevládní mezinárodní organizací, jejímž sídlem je Paříž. 

Jejím cílem je posilování spolupráce mezi městy a jejich správními úřady na principu 

rovnosti. Klade důraz na zajišťování lidských práv, podíl na rozvoji mírové spolupráce a na 

dosahování ekonomické a sociální spravedlnosti. 

Federace podporuje výměnu znalostí a zkušeností v oblasti vzdělání, kultury, sportu, 

sociálních aktivit, hospodářství, technických znalostí aj. Dané priority jsou prosazovány 

pořádáním konferencí, setkáváním lidí různých profesí nebo také organizováním soutěží 

pro děti a mládež. Vytváří instituty a centra, které se zaměřují na výuku problémů 

týkajících se municipalit a podporu výměny programů. 

Veškeré aktivity jsou hrazeny z příspěvků členů a současně ze zisků z kontraktů a 

subvencí, které jim poskytují vlády, mezinárodní organizace a jiné nadace. 

Významnými právními dokumenty, které usnadnily rozvoj regionální spolupráce, byly: 

‐ Evropská charta územního uspořádání z roku 1983, 

‐ Smlouva o EU, 

‐ Charta Evropských společenství o regionalizaci z roku 1988.9 

 
9 Čebiševová, T. a kol.,OBEC postavení, správa, činnosti. Praha 1996. 1. vydání, ISBN 80-85866-19-6 
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1.9.1. Sféry aktivity Mezinárodního svazu místních územních orgánů 

(International Union of Local Authoritise – IULA) 

Od vzniku IULA je jedním z jeho hlavních poslání poskytování pomoci při zlepšování 

životního postavení obyvatel měst a obcí z jednotlivých členských zemí. Dalším cílem je 

napomáhání efektivní správní činnosti na municipální úrovni. Uvedených cílů se IULA 

snaží dosahnout následujícím postupem: 

‐ zvyšováním kvalifikační úrovně místních samosprávných orgánů,  

‐ zkvalitňováním služeb, které obce svým občanům poskytují, 

‐ pomocí institucí, jejichž posláním je řízení lidských sídel, 

‐ spoluúčastí na rozvoji územní samosprávy jako nástroje sociálně-ekonomického 

pokroku a rozvoje, 

‐ prezentací územní samosprávy jako základního kamene demokracie, 

‐ navazováním kontaktů mezi volenými představiteli místních orgánů a pracovníky 

městských a obecních úřadů zaměřených na výměnu zkušeností z poskytování 

služeb,  

‐ získáváním občanů pro podporu aktivit orgánů obcí. 

1.9.2. Struktura Mezinárodního svazu místních územních orgánů  

Nejvyšším orgánem je Rada, jejíž zasedání jsou svolávána jednou za dva roky. Rada 

určuje politické a programové priority pro následující období dvou let, volí prezidenta 

IULA a výkonný výbor, který je nejvyšším orgánem v období mezi Světovými kongresy. 

Výkonný výbor je tvořen představiteli členských sdružení a organizací IULA. Hlavním 

posláním je uskutečňovat programy a priority, které Rada v průběhu Světového kongresu 

přijala. K tomu vytváří své zvláštní výbory a podvýbory, které jsou pověřené konkrétními 

praktickými úkoly. Členy uvedených výborů a podvýborů jsou zástupci členských svazů 

z jednotlivých zemí.  

V souvislosti se sílícím důrazem na rozvoj aktivit měst a obcí v regionech a 

s rozšiřováním členské základny Mezinárodní svaz místních a regionálních orgánů jsou 

vytvářeny jednotlivé regionální sekce.10 

 
10 Lacina, K.:Vybrané kapitolce soudobého řízení měst a obcí.Univerzita Pardubice. FES. 1996 
 



20 

 

                                                

2 Stanovy svazku obcí „Mikroregion Železné hory“ 

Podkladem pro tuto kapitolu se staly stanovy mikroregionu, které jsou základní 

dokumentem pro činnost mikroregionu a které určuj základní práva a povinnosti členů 

svazku.  

2.1.   Založení svazku 

Svazek obcí „Mikroregion Železné hory“ (dále jen svazek) je volným a dobrovolným 

sdružením obcí ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.11 

Zakládajicíme členy svazku jsou: 

‐ Obec Běstvina, IČO 00269841, se sídlem Běstvina, čp. 29 

‐ Obec Biskupice, IČO 15054241, se sídlem Biskupice, čp. 27 

‐ Obec Bousov, IČO 00655656, se sídlem Bousov, čp. 43 

‐ Obec Kněžice, IČO 15054250, se sídlem Kněžice, čp. 33 

‐ Obec Lipovec, IČO 00654647, se sídlem Lipovec, čp. 13 

‐ Obec Míčov - Sušice, IČO 00270491, se sídlem Míčov, čp. 32 

‐ Obec Podhořany u Rovova, IČO 00483877, se sídlem, Podhořany u Ronova,  

čp. 102 

‐ Obec Prachovice, IČO 00270733, se sídlem Chrudimská 50, Prachovice 

‐ Město Ronov nad Dobravou, IČO 00270822, se sídlem Chuttissiho nám. 150, 

Ronov nad Doubravou 

‐ Město Třemošnice, IČO 00271071, se sídlem nám. Míru 451, Třemošnice  

‐ Obec Žlebské Chválovice, IČO 15054233, se sídlem Žlebské Chválovice, čp. 47 

Svazek obcí je nástupnickou organizací zájmového sdružení právnických osob 

„Mikroregion Železné hory“, založeného podle ustanovení §§ 20f a 20g občanského 

zákoníku zakladatelskou smlouvou ze dne 8.6.1999. Svazek obcí přejímá veškerá práva a 

povinnosti sdružení. 

2.2.   Název 

Svazek obcí nese název „Mikroregion Železné hory“. 

 
11 Interní dokumenty Mikroregionu Železné hory 
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2.3.   Sídlo 

Sídlem svazku je Městský úřad Ronov nad Doubravou, adresa svazku je Chittussiho 

nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou. 

2.4.   Předmět činnosti 

Předmětem činnosti svazku obcí je ochrana společných zájmů účastníků v oblasti 

‐ životního prostředí, 

‐ průmyslu, 

‐ dopravy, 

‐ zemědělství, 

‐ rozvoje služeb, řemesel, 

‐ obnovy venkova, 

‐ udržení a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, 

‐ zachování a obnovy vlastního obrazu venkovského a městského prostředí, 

‐ cestovního ruchu, 

‐ rozvíjení partnerských vztahů mezi svazkem a ostatními oblastmi v tuzemsku a 

zahraničí, 

‐ další nespecifické činnosti, 

‐ a společenské zastupování účastníků svazku v těchto záležitostech. 

Za účelem financování vlastní činnosti zakládají účastníci svazku samostatný účet u 

peněžního ústavu. 

2.5.   Orgány svazku 

‐ valná hromada 

‐ představenstvo 

‐ předseda představenstva 

‐ kontrolní a revizní komise 

2.6.   Valná hromada 

Valná hromada svazku obcí je nejvyšším orgánem svazku obcí a rozhoduje o všech 

záležitostech svazku obcí vymezených stanovami. 

a) Ve valné hromadě má každý účastník jednoho zástupce. 
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b) Valná hromada rozhoduje o následujících záležitostech: 

‐ volí a odvolává představenstvo a kontrolní a revizní komisi 

‐ schvaluje změny a rozšíření předmětu činnosti 

‐ schvaluje stanovy svazku obcí a jejich změny 

‐ schvaluje přijetí nových členů svazku 

‐ schvaluje výši vstupního příspěvku a dále pak dotačního příspěvku 

‐ schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření svazku obcí, včetně účetní uzávěrky 

‐ schvaluje veškeré mimorozpočtové smlouvy uzavírané jménem svazku obcí 

‐ rozhoduje o přijetí úvěru 

‐ rozhoduje o odstoupení účastníků ze svazku 

‐ rozhoduje s konečnou platností o sporných otázkách svazku obcí 

‐ může si vyhradit rozhodování o dalších záležitostech svazku obcí. 

c) Zasedání valné hromady svolává představenstvo svazku obcí podle potřeby, nejméně 

dvakrát ročně. 

d) Valná hromada se sejde, požádá-li o to písemně jakýkoliv z účastníků výzvou, 

doručenou představenstvu. Představenstvo je povinno svolat jednání valné hromady 

nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. 

e) Valná hromada je usnášeníschopná, sejde-li se na jejím jednání minimálně třípětinová 

většina všech registrovaných účastníků. Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním 

nadpoloviční většina přítomných účastníků. Usnesení je pro všechny účastníky 

závazné. Každý z účastníků svazku má rovný hlas. 

f) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou 

hromadu tak, aby se konala do 3 dnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada 

původně svolaná. N8hradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je 

schopna se usnášet, i když je účast členů nižší, než vyžaduje předchozí odstavec. 

g) Jednání valné hromadu řídí předseda představenstva nebo jiný pověřený účastník. 

Rozhodnutí valné hromady se vydává formou usnesení. 

h) Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a 

dva ověřovatelé. 

2.7.   Představenstvo 

Představenstvo svazku obcí je výkonným orgánem, který řídí činnosti svazku 

v meziobdobí mezi jednáními valné hromady a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud 
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nejsou stanovami vyhrazeny valné hromadě. Představenstvo je pověřeno pro styk 

s peněžními ústavy.  

Na příkazy k úhradě se podepisují vždy dva členové představenstva. 

‐ představenstvo je pětičlenné, 

‐ členové představenstva si mezi sebou volí předsedu, 

‐ do působnosti představenstva patří běžné řízení svazku bez nakládání 

s finančními prostředky, pokud toto není svěřeno představenstvu na základě 

předchozího rozhodnutí valné hromady, 

‐ jednání představenstva svolává předseda podle potřeby. Musí být svoláno, 

požádá-li o to jakýkoliv člen představenstva nebo účastník, a to nejpozději do 7 

dnů ode dne doručení žádosti, 

‐ představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

jeho členů, 

‐ usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných účastníků, 

‐ rozhodnutí představenstva se pořizují zápisy podepsané předsedou a 

zapisovatelem, 

‐ představenstvo je za svou činnosti odpovědné valné hromadě. Ve své činnosti se 

řídí zásadami schválenými valnou hromadou. 

2.8.   Předseda představenstva 

V mezi období mezi jednáními představenstva řídí svazek předseda představenstva. 

V době jeho nemoci nebo nepřítomnosti, přesahující 7 dní, zastupuje jej jiný člen 

představenstva, dle dohody a nedojde-li k ní dle losu. 

Do působnosti předsedy představenstva patří administrativní řízení svazku mezi dvěma 

jednáními představenstva a nakládání s finančními prostředky svazku, pokud toto není 

svěřeno předchozím rozhodnutím předsedovi valnou hromadou nebo představenstvem. 

K zabezpečení činnosti svazku může předseda představenstva uzavírat obchodní případy 

do rozsahu 5 000,- Kč bez předchozího schválení valnou hromadou, nad tuto částku pak 

vždy po schválení představenstvem, a to vše v intencích schváleného rozpočtu usnesením 

valné hromady. Předseda představenstva bude o těchto obchodních případech informovat 

členy svazku na příští valné hromadě.   
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2.9.   Kontrolní a revizní komise 

a) Valná hromada volí ze svého středu kontrolní a revizní komisi v počtu 3 členů.  

b) Členové kontrolní a revizní komise nemohou být zároveň členy představenstva. 

c) Členové komise si mezi sebou volí předsedu. 

d) Členové komise mají na svou žádost právo účasti při jednání představenstva. 

e) Kontrolní a revizní komise: 

‐ kontroluje dodržování stanov, 

‐ kontroluje, zda jsou plněna usnesení přijatá valnou hromadou a 

představenstvem, 

‐ kontroluje hospodaření svazku obcí dle schváleného rozpočtu, 

‐ provádí prověrku vyúčtování hospodaření (účetní závěrka), 

‐ podává zprávy valné hromadě svazku obcí. 

f) Předseda komise svolá řádné jednání komise nejméně dvakrát ročně, mimořádně 

na žádost kteréhokoliv člena komise. 

g) Komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

komise. 

h) Komise rozhoduje při jednání prostou (nadpoloviční) většinou hlasů přítomných 

členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

i) zasedání pořizuje komise zápis, který musí být podepsán předsedou a jedním 

členem komise. 

Shledá-li při své práci kontrolní a revizní komise jakékoliv nesrovnalosti, je povinna tyto 

nesrovnalosti neprodleně, nejpozději do 10 dnů, oznámit předsednictvu svazku obcí. 

Orgány svazku vystupují navenek tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu 

svazku připojí své podpisy 2 členové představenstva s vyznačením svých funkcí. 

Funkční období orgánů svazku se kryje s funkčním obdobím v zastupitelstvech obcí. 

Valná hromada, představenstvo nebo předseda představenstva mohou se při výkonu své 

činnosti ve prospěch svazku nechat zatupovat advokátem nebo jinou osobou, způsobilou 

k právním úkonům, na základě plné moci s vyznačeným rozsahem této plné moci 

s doložkou, že zmocněnec či advokát tuto plnou moc v uvedeném rozsahu přijímá. 
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2.10. Majetek svazku 

Majetek svazku tvoří majetek ze zájmového sdružení právnických osob „Mikroregion 

Železné hory“. 

2.11. Příjmy svazku tvoří zejména: 

‐ příjmy z vlastní činnosti, 

‐ vstupní příspěvky ve výši 10,- Kč za jednu, v účastnické obci trvale hlášenou 

bydlící osobu, 

‐ dotační příspěvek, jehož výši dohodnou v každém konkrétním případě účastníci 

hlasováním, 

‐ dary a jiné nahodilé příjmy, 

‐ výnos majetku svazku, 

‐ úvěry a sdružené prostředky, 

‐ dotace ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. 

Svazek hospodaří se svým majetkem na základě rozpočtu schváleného valnou 

hromadou. 

Svazek vede účetní evidenci o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a 

finančních vztazích ke členům svazku. 

Vyúčtování výsledku hospodaření se provede do 3 měsíců po skončení kalendářního 

roku. 

Přebytky hospodaření z běžného roku budou převedeny do příslušného rozpočtového 

období, event. použity na činnost svazku za účelem získání vlastního zdroje příjmů. 

Případné ztráty budou hrazeny z příspěvků členů podle počtu trvale hlášených osob, 

případně z hospodářské činnosti v dalším období. 

Za vedení účetnictví zodpovídá předseda představenstva, který může pověřit 

ekonomický úsek Městského úřadu v Ronově nad Doubravou vedením účetní evidence. 

2.12. Vznik členství 

Účastníkem svaku se může stát každá obec, která o členství projeví zájem a bez výhrad 

akceptuje Smlouvu o vytvoření svazku obcí a Stanovy svazku obcí a jejich dodatky. Práv a 

povinností nabývá dnem registrace. O přijetí dalšího člena rozhoduje valná hromada.    
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2.13. Práva a povinnosti členů 

Právem účastníka je podílet se na činnosti svazku, kontrolovat jeho hospodaření, 

vyžadovat zprávy o činnosti svazku a podílet se na výsledcích činnosti svazku, stejně jako 

požívat výhody z členství plynoucí. Povinností účastníka dodržovat smlouvu o vytvoření 

svazku obcí a stanovy svazku obcí, platit dotační příspěvek a dodržovat při činnosti ve 

prospěch svazku či v jeho zastoupení platné právní předpisy, uhradit ztrátu svazku 

v rozsahu, stanoveném těmito stanovami. Každý z účastníků svazku má právo kdykoliv 

podrobit účetnictví kontrole, a to i v případě, že se na konkrétní akci svazku finančně 

nepodílel. 

2.14. Zánik členství 

Členství ve svazku zaniká vystoupením člena na základě písemné výpovědi schválené 

zastupitelstvem obce a doručené představenstvu. Členství ve svazku zaniká k 31.12. 

kalendářního roku, ve kterém byla výpověď dána. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 

V případě zániku členství vyplatí svazek obci, jejíž členství zaniká, finanční částku ve 

výši dotačního příspěvku k majetku, které obce v roce ukončení členství do svazku vložila. 

Toto vypořádání provede svazek nejdéle do 1 roku ode dne zániku členství. V případě 

dohody lze provést majetkové vypořádání jiným způsobem. 

2.15. Zrušení, zánik a likvidace svazku 

Svazek obci se zruší, poklesne-li počet účastníků pod tři právnické osoby. 

Svazek obcí zaniká výmezem z registrace. O výmazu svazku obcí z registrace je povinen 

požádat poslední předseda představenstva. 

Nepřejde-li majetek svazku obcí na právního zástupce, provede se jeho likvidace. 

Likvidační zůstatek se rozdělí mezi účastníky podle počtu trvale přihlášených osob. Při 

event. ztrátě postupuje se obdobně. 

Svazek je zakládán na dobu neurčitou. 

2.16. Závěrečná ustanovení 

Změny či doplnění stanov musí být provedeny písemně a schvaluje je valná hromada. 

Každá změna stanov podléhá zápisu do registru. Návrh na zápis podává předseda 

představenstva svazku. 



27 

 

Stanovy jsou závažné pro všechny členy svazku v plném rozsahu a členové se zavazují 

je dodržovat.  
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3 Základní charakteristika Železných hor12 

3.1.    Poloha a reliéf 

 Železné hory tvoří severozápadní výběžek Českomoravské vrchoviny. Na severu se 

pozvolna sklánějí k Polabské nížině, na jihozápadě se výrazným hřebenem, který kopíruje 

tok malebné řeky Doubravy, zvedají nad Čáslavskou kotlinu. Nadmořská výška tohoto 

hřebene se od Týnce nad Labem postupně zvyšuje až k vrcholům Krkaňka (566 m n. m.) u 

Ronova nad Doubravou, Kaňkovy hory (557 m n. m.) u Třemošnice, Bučina (606 m n. m.) 

u Prachovic, Spálava (663 m n. m.) a Vestec (668 m n. m.) u Libice nad Doubravou. V 

průběhu zmíněného hřebene narazíme u Třemošnice také na Lovětínskou a Hedvikovskou 

rokli se sráznými skalami. Také díky tomuto hřebenu a jeho značnému převýšení oproti 

Čáslavské kotlině a Podoubraví se může toto pohoří pyšnit označením hory (název Železné 

hory se v latinské podobě "Montes Ferrei" objevuje již ve Zbraslavské kronice ze 13. 

století). Ve skutečnosti mají však Železné hory ráz vrchoviny až pahorkatiny.  

V geomorfologickém členění se skládají ze dvou částí - nižší Chvaletické pahorkatiny na 

severozápadě a vyšší Sečské vrchoviny v centrální a východní části. 

Rozloha Železných hor je téměř 600 km2 při střední nadmořské výšce asi 450 m n. m. 

Polohy nad 500 m n. m. zabírají asi 33 % rozlohy Železných hor, polohy nad 600 m n. m. 

již pouze 5 %. 

Železné hory sousedí s Východolabskou tabulí, Středolabskou tabulí, Hornosázavskou 

pahorkatinou, Hornosvrateckou vrchovinou a Svitavskou pahorkatinou. 

3.2.    Vodstvo  

 Nejdůležitějším vodním tokem pohoří je řeka Chrudimka dlouhá asi 108 km, s povodím 

873 km2. Její nejvýše položený pramen je u Svratouchu v Hornosvratecké hornatině v 

nadmořské výšce okolo 700 m n. m. Nejvýše položené místo, odkud může stéci voda do 

Chrudimky je Šindelný vrch (806 m n. m.). Zvláštností Chrudimky je velké množství 

přehrad (Hamry, Seč, Seč II, Křižanovice a Práčov), které ji na cestě dolů k Labi brzdí. Z 

výše jmenovaných je největší přehradní nádrž Seč nacházející se přímo v centru Železných 

hor. Její zděná hráz je vysoká 42 m a dlouhá 165 m. Objem nádrže činí 22 miliónů m3, 

 
12 <http://www.zelezne-hory.info/z_hory1.htm> 
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plocha vodní hladiny v nadmořské výšce 490,5 m je asi 220 ha. Přehrada byla dostavěna v 

roce 1934 a její úkol je zřejmý: zabraňovat povodním, poskytovat rekreantům zázemí, 

vyrábět elektrickou energii a v případě potřeby sloužit také jako zdroj pitné vody. 

Chrudimka opouští Železné hory u Slatiňan, pokračuje k severu do Chrudimi, a v 

Pardubicích se v nadmořské výšce 215 m n. m. vlévá do Labe. 

  Hlavní hřbet Železných hor kopíruje řeka Doubrava dlouhá asi 90 km, s povodím 599 

km2. Její nejvýše položený pramen je u Nové Huti ve Žďárských vrších v nadmořské výšce 

700 m n. m. Nejvýše položené místo, odkud může stéci voda do Doubravy je Kamenný 

vrch (802 m n. m.). Na středním toku řeky brání povodním, ale také vyrábí elektrickou 

energii, jedna z nejhezčích přehradních nádrží v Čechách - kamenná přehrada Pařížov z 

roku 1913. Řeka ústí do Labe u Záboří nad Labem v nadmořské výšce 200 m. Doubrava 

přitahuje svoji krásou nejen turisty pěší, ale i vodáky, kteří ji každoročně s oblibou sjíždí. 

  Pokud byste chtěli vidět řeku Labe na Vysočině, potom se přijeďte podívat k Týnci nad 

Labem. Zde Železné hory (jako jediná součást Českomoravské vrchoviny) přetínají v úseku 

dlouhém pár desítek metrů největší českou řeku. 

3.3.    Vývoj na území 

  Počátky trvalého osídlení Železných hor se odhadují do doby před 6000 lety, čemuž 

napovídají i archeologické výzkumy u Chrudimi. Jedněmi z prvních trvalých obyvatel 

Železných hor byli ve 2. století př. n. l. prokazatelně keltové. Dodnes se zachovaly zbytky 

dvojitého keltského valu v Hradišti u Nasavrk. Tato lokalita je jediným doposud známým 

keltským hradištěm v severovýchodních Čechách. 

Současná hustota zalidnění Železných hor je asi 64 obyvatel/km2, přičemž jediným 

větším městem v Železných horách je Hlinsko s téměř 11 tisíci obyvateli. Převážná část 

obyvatel tedy žije na venkově a za prací musí často dojíždět. 

Z novějších technických zajímavostí stojí za zmínku 182 m vysoký televizní vysílač z 

roku 1960 u obce Krásné, stará vápenka u Třemošnice, výše zmíněné přehrady na 

Chrudimce a Doubravě a krajinný ráz zásadně narušující komplex cementárny a vápenky 

při lomu vápence u Prachovic. 

Železné hory jsou vhodné pro celoroční rekreaci. http://www.zelezne-

hory.info/o16.htmV letním období patří mezi jejich nejvíce navštěvované oblasti místa s 

http://www.zelezne-hory.info/o16.htm
http://www.zelezne-hory.info/o16.htm
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možností koupání - např. Seč, Kraskov a Konopáč. Ubytování je v celé oblasti dostatečně 

zajištěno sítí penzionů, kempů, hotelů a rekreačních středisek. Celé Železné hory jsou 

protkány nenáročnými turistickými trasami, které zejména v létě lákají k pěknému výletu. Z 

kopců Železných hor jsou při dobré viditelnosti vidět Krkonoše, Orlické hory, 

Českomoravská vrchovina i Polabí.  

http://www.zelezne-hory.info/lhotice.htmV zimním období je možné Železné hory 

poznávat také na běžkách. Jakmile napadne sníh, objeví se spousta vyjetých stop. 

Sjezdařské terény lze využívat zejména v okolí Hlinska a Trhové Kamenice, kde bývá 

dostatek sněhu téměř po celou zimu.  

Kromě lyžování a turistiky nabízí Železné hory i další sportovní možnosti. Již tradičně je 

každý rok pořádán cyklistický závod pro horská kola Bikemarathon Manitou Železné hory, 

jehož hlavní a nejnáročnější okruh měří 115 km. Motoristický sport je zastoupen řadou 

motokrosových akcí (včetně evropských šampionátů) na motokrosové trati v Kubíkových 

Dubech u Třemošnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zelezne-hory.info/lhotice.htm
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4 Projekt „Využití vápenky v Třemošnici“ 

4.1.    Historie vápenictví v Železných horách 13 

Železné hory jsou geologicky nejkomplikovanějším a nejpestřejším územím celých 

Čech. Ložiska vysoce kvalitního silursko-devonského vápence se v Železných horách 

vyskytují pouze v okolí Vápenného Podola a Prachovic. Prachovické ložisko je bohaté i na 

drobné krasové útvary a tak je možno v okolních ordovických sedimentech nalézt otisky 

graptolitů a trilobitů. 

Nejstarší písemné zmínky o počátcích těžby vápence v oblasti Prachovic a Vápenného 

Podolu pocházejí z roku 1398. To bylo vápenné malty použito při stavbě hradu Lichtenburg 

(Lichnice) a z obydlí lamačů kamene vznikla osada Prachovice. Vápno, které bylo při 

stavbě hradu použito, pocházelo nejspíš z drobného výchozu vápence v Helvíkovském 

údolí a nebo ze skal vystupujících okolo obce Prachovice v těch místech, kde se dnes 

rozkládá cementárna.  

Skutečný rozmach výroby nastal až v poslední třetině devatenáctého století, kdy bylo 

v oblasti postaveno několik kruhových a šachtových pecí. V Prachovicích to byly dvě, ve 

Vápenném Podole tři a v Kostelci u Heřmanova Městce a v Závratci u Třemošnice po jedné 

peci. K těm je ještě potřeba připočíst vápenky v Chrudimi a Pardubicích, které byly zdejším 

vápencem zásobovány. 

Další, obzvlášť důležitou událostí pro rozvoj vápenictví v oblasti bylo postavení železné 

dráhy do Vápenného Podolu a následně vybudování odbočky této trati z Tasovic do 

Prachovic. Velký význam měla také lanová dráha, kterou byl dopravován vytěžený vápenec 

z Prachovic do nedaleké vápenky v Závratci. 

Po druhé světové válce nastala velká poptávka po stavebních materiálech, a proto byla 

po roce 1950 vybudována velká vápenka a cementárna. Postavení tohoto moderního závodu 

vedlo posléze k zastavení provozu ve starých závodech. 

 

 
 

13 <http://www.muzeum.mineral.cz/vapenictvi/zeleznohorske-vapno/> 
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Projekt je situován do mikroregionu Železné hory s přesahem do mikroregionu 

Heřmanoměstecko. Region disponuje značným potenciálem v oblasti cestovního ruchu, 

přičemž zahrnuje turisticky a rekreačně hodnotná území a proto je formulován projektový 

záměr, který by rozšířil nabídku atraktivit cestovního ruchu v regionu a umožnil nové 

možnosti využití volného času. Na projektu se také významně podílí mikroregion 

Heřmanoměstecko a Správa CHKO Železné hory. 

4.2.    Předmět projektu 

Předmětem projektu je rekonstrukce opuštěné a nevyužívané vápenky z minulého století, 

která by po rekonstrukci měla být využívána jako průmyslové muzeum s tematickou 

expozicí, ukázkou řemesel a sezonním informačním centrem. V současné době probíhají 

snahy o začlenění tohoto projektu do celkové nabídky regionu. 

4.3.    Analýza současného stavu 

V mikroregionu Železné hory jsou v současné době dva objekty starých vápenek 

nacházející se v Třemošnici a Kostelci. Oba objekty jsou dobře dopravně dostupné a tvoří 

nepřehlédnutelné dominanty zdejších lokalit. 

Rekonstrukce vápenky v Kostelci u Heřmanova Městce není předmětem projektu, avšak 

se do budoucna uvažuje o její rekonstrukci a zapojení do výsledného projektu. 

4.4.    Cíle 

Cílem výsledného projektu je obnovit a znovu zpřístupnit unikátní průmyslovou 

památku a snaha přispět k rozvoji cestovního ruchu v regionu, k rozvoji odpovídajících 

služeb pro cestovní ruch jako alternativy příjmů hospodářky a sociálně slabého 

mikroregionu. Důležité je si uvědomit vysokou kulturně-historickou a kulturně-naučnou 

hodnotu zrekonstruovaného objektu, který by se měl stát muzeem jako centrem vápenictví, 

které má v mikroregionu dlouhou tradici. 

4.5.    Jednotlivé kroky projektu 

Fáze přípravy 

‐ zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení projektu (stavebně 

historický průzkum, statické posouzení a geodetické zaměření, 
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‐ zpracovat projektovou dokumentaci výsledného projektu pro podání žádosti o 

finanční podporu z programu Phare 2003, případně ze strukturálních fondů EU. 

Fáze investice 

‐ vlastní provedení rekonstrukce objektu (zabezpečení stavby, její stabilizace, 

úprava vnitřních prostor pro instalaci vlastní expozice průmyslového muzea, 

úprava vnějšího prostranství, přístupové cesty, prodejny upomínkových 

předmětů aj. 

Fáze provozu 

‐ zajistit fungující provoz průmyslového muzea (řízené prohlídky muzea a 

expozice s výkladem průvodce, sezonní ukázka lidových řemesel, prodej 

drobných upomínkových předmětů, propagačních materiálů města, mikroregionu 

a CHKO aj.) 

Výsledný projekt by měl přispět k obnově kulturního dědictví venkova a rozšířit nabídku 

zajímavostí v oblasti cestovního ruchu v regionu a tím zvýšit podíl aktivního trávení 

volného času návštěvníků, rekreantů, turistů, ale i místních obyvatel. Dalším kladem je to, 

že by se zvýšila atraktivita regionu a tím by i stoupl návštěvnost, která by s sebou přinesla 

nezanedbatelný zdroj příjmů místních obyvatel. Nedílnou součástí výsledku projektu by 

byla i zlepšená estetická tvář regionu, která by měla za následek zvýšené sebevědomí a 

spokojenost občanů. 

Cílem projektu je obnovit význam historicky hodnotného objektu vápenky a podpořit tak 

komplexní využití potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu. Jak již bylo řečeno, cílem 

je vytvořit nevšední zajímavost, která doplní tradiční nabídku cykloturistiky, pěší turistiky a 

nabídku zdejších přírodních a historických zajímavostí.  

Byla provedena finanční analýza, jejíž výsledky potvrzují, že je hodnocený projekt 

finančně neziskový. Městu z provozu plynou finanční náklady, které nejsou vyrovnány 

finančními výnosy. Investice se po finanční stránce nikdy nesplatí a dochází k poklesu čisté 

současné hodnoty investice s jednotlivými roky provozu. 
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4.6.    Návaznost projektu 

Projekt svým významem navazuje na Národní rozvojový plán 2004 – 2006, hlavně na 

prioritní osy Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Rozvoj cestovního ruchu. Je 

rovněž v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II. Severovýchod a 

s Programem rozvoje Pardubického kraje.  

 

4.7.    Finanční stránka projektu a vyhodnocení 

Celkové investiční náklady, ve kterých jsou zahrnuty veškeré projekční práce a 

kompletní realizace projektu, činí 12 429 708,- Kč. Přijatelné výdaje činí 9 860 416,- Kč a 

je požadování 75 % podpora z fondů EU, které je ve výši 7 395 312,- Kč. 

Provozní výdaje budou hlavně tvořit náklady na technický provoz areálu a mzdové 

náklady. Ty budou částečně vyváženy malými příjmy z neziskového netržního nájemného 

za pronajatý obchod s občerstvením a příjmy ze vstupného do průmyslového muzea. 

Zastupitelstvo města Třemošnice schválilo, že záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji bude 

pokryt z rozpočtu města. 

Byla provedena detailní finanční a ekonomická analýza, provedená na základě 

nákladově-výnosové metody, která spočívá na stanovení současní hodnoty investice a na ní 

vztahujícího se vnitřního výnosového procenta. 

Výsledky finanční analýzy potvrzují, že je projekt na obnovu vápenky finančně 

neziskový. Z provozu plynou finanční náklady, které nejsou vyrovnány finančními výnosy. 

Investice se po finanční stránce nikdy nevrátí a dochází k poklesu čisté současné hodnoty 

investice s jednotlivými roky provozu. Projekt bude částečně financován z vlastních zdrojů 

města a to ve výši 5,5 mil. Kč a zároveň z krátkodobého bankovního úvěru, který činí 7,4 

mil Kč. 

Ačkoli je to investice pro město velice náročná, na druhé straně má veliký význam a 

značný celospolečenský přínos jak pro město Třemošnice, její okolí, ale i pro celý 

mikroregion Železné hory. 

Má celospolečenské ekonomické přínosy, kterými jsou: 

‐ záchrana unikátního kulturního dědictví, 
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‐ podpora rozvoje cestovního ruchu díky rozvoji turistických atraktivit regionu, 

‐ zvýšení věhlasu a popularity města i celého regionu aj. 

Řekl bych, že rekonstrukce objektu povede jednoznačně k podpoře cestovního ruchu 

v regionu, přilákání nových návštěvníků a tím i získání finančních prostředků, z kterých 

bude dále možné financovat další projekty na obnovu či výstavbu dalších kulturních 

památek. Je zde však také riziko toho, že celý projekt nepřiláká dostatečné množství 

obyvatel na pokrytí všech nákladů, který byly vynaloženy na rekonstrukci, a z toho 

vyplývají další problémy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

                                                

5 Zajímavá místa 

5.1.    Zřícenina hradu Lichnice14 

Ostroh, který od hřebene Železných hor oddělují dvě rokle, Lovětínská a Peklo, byl 

ideálním místem pro zbudování původního Hradiště a posléze i hradu. Místu se říkalo 

Světlík či Lichtenberk, a tak se později pojmenoval i hrad postavený ve druhé polovině 13. 

stolení Smilem z Lichtenberka, který byl členem významného Českého šlechtického rodu.   

Ve třicátých letech 14. století se stala Lichnice královským hradem, ale nakonec doplatil na 

kolísání názorů svých pánů na tehdejší společenské problémy. 

Významně se do vývoje hradu zapsali Tčkové, kteří vylepšili hradní pevnostní systém a 

zasloužili se o přeměnu hradu na pohodlné sídlo. Za jejich vlády vzniklo městečko Pohradí, 

jehož opevnění bylo organicky zapojeno do opevnění hradu. Když se však na přelomu 16. a 

17. století jeho majitele přemístili do třemošnického zámku, a Lichnice roku 1610 vyhořela, 

nebyla již obnovena. 

Osudným pro hrad se stal rozkaz Ferdinanda III., který nařídil pobořit hrady, aby se 

nestaly ohnisky odporu protiv státní moci. Současný pán Lichnice rozkaz respektoval. Až 

ve 20. století se přistoupilo k záchraně historické památky; postupně se odkrývaly základy 

budov, konzervovalo se rozrušené zdivo, zbytky opevnění a hradní věže a upravily se také 

dochované části příkopů a valů. 

V letní sezoně probíhá prohlídka s výkladem a pořádají se zde různé kulturní akce. 

Každému turistovi se odsud promítne jedinečný výhled na hřeben Železných hor. Pod 

hradem se nalézá známý „Žižkův dob“, který je také jedním z turistických cílů zdejšího 

okolí. 

5.2.    Dívčí kámen 

Vyhlídka je umístěna na skalním výběžku tvořeném rulou. Z ní je možno vidět do kraje 

podél řeky Doubravy, kde nejblíže tímto směrem je obec Závratec, dále pak Žleby, Čáslav a 

Kutná Hora.  Na protějším svahu je vidět Lovětínskou rokli, která byla vyhloubena 

stejnojmenným potokem. 

 

 
14 <http://www.zeleznehory-hm.cz/2275/zricenina-hradu-lichnice/> 



37 

 

                                                

5.3.    Žižkův dub 

Tento velmi starý a známý dub se nachází v obci Podhradí, která leží nad městem 

Třemošnice. Tento dub vyniká svou velikostí. Strom má obvod kmenu téměř 9 metrů a je 

už 700 let starý a tak pamatuje i doby, kdy v Čechách „vládli husité. Jméno dostal podle 

slavného českého vojevůdce Jana Žižky z Dubé. 

5.4.    Naučné stezky15 

Aktivní poznávání živé přírody je prvním krokem k pochopení účinné ochrany. Jedním 

ze způsobů je i budování naučných stezek. Jsou to turistické trasy, vedené přírodně i 

kulturně pozoruhodnými místy, kde jsou instalovány informační tabule s vysvětlujícím 

textem. V terénu jsou stezky označeny bílým čtvercem 10x10 cm se šikmým zeleným 

pruhem. 

‐ Krajem Chrudimky – vlastivědná stezka 

‐ Krajem Železných hor 

‐ Údolím Douravy – naučná stezka 

‐ Magma – naučná geologická stezka 

‐ Ke Kočičímu hrádku – naučná stezka 

‐ Lesní naučná stezka – 

‐ Podoubraví – cyklistická stezka 

‐ Keltská stezka Železnými horami 

‐ Podhůra – lesní naučná stezka 

Turistika je jedním z nejdůležitějších článků v oblasti cestovního ruchu díky mnohém 

možnostem, které toto okolí svým návštěvníkům nabízí. S tím úzce souvisí kulturní a 

společenský život v regionu, který se odvíjí od bohaté historie, na kterou bylo možno 

navázat aktivitami směřujících k podpoře a rozvoji celého území.   

Díky turistickým zajímavostem region láká hlavně v letních měsících obrovské množství 

návštěvníků, kteří mají velké množství možností, jak využít svůj volný čas. Výhodou je 

také propojenost turisticky zajímavých míst s cyklotrasami a stezka pro pěší, což dává 

možnost propojit aktivní využití dovolené s pasivním.   

 

 
15 <http://www.zeleznehory-hm.cz/2060/naucne-stezky/> 
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6 Cyklotrasy v Mikroregionu Železné hory 

Železné hory a jejich podhůří jsou ideálním terénem pro cykloturistiku. Je to krajina 

pestrá a při jízdě na kol proměnlivá. Nejsou zde žádná větší stoupání či sjezdy. Toto území 

nabízí nejen krásnou krajinu částečně na území CHKO Železné hory a řadu přírodních 

památek a zajímavostí, ale i možnost dalších atraktivit: rozhledy, zámky a zámečky, 

zříceniny hradů, naučné a vlastivědné stezky, přírodní koupání a vodní sporty, jízdy na 

koni, vyhlídkové lety a další.16 

Cyklotrasy jsou pro region velmi důležité, hlavně z hlediska cestovního ruchu. Celá 

oblast je hustě protkaná velkým množstvím tras. Proto je zde také snaha o rozšíření 

stávajících cyklotras, které by přilákaly do regionu větší počet turistů. 

Cyklotrasy jsou vhodné nejen pro letní rekreaci, ale i v zimních obdobích nezůstávají 

nevyužité, protože jsou využívány milovníky zimních sportů, nejčastěji je to však klasické 

lyžování. 

6.1.    Cyklostezky v ČR17 

Podpora, která směřuje ze Státního fondu dopravní infrastruktury obcím a krajům na 

budování cyklistických stezek, významně vyšší než dosud. V loňském roce bylo 

investováno do výstavby cyklostezek přibližně 63 mil. Kč, což je zhruba 0, 12 % jeho 

rozpočtu. 

 Existuje však názor, že kvalitní cyklostezky nejsou jen pomocí pro samotné cyklisty. 

Pomohou také plynulosti dopravy ve městech, přispívají k lepšímu zdravotnímu stavu 

obyvatel, ale hlavně znamenají skok ve zvýšení bezpečnosti dopravy.   

 

 
16 <http://www.zeleznehory-hm.cz/2341/cyklotrasy/> 
17<http://www.env.cz/AIS/webnews.nsf/9ab6596b5dac8075c1256662002b0723/799ae5bff08166a3c1257

10a002b0cdf?OpenDocument> 

http://www.env.cz/AIS/webnews.nsf/9ab6596b5dac8075c1256662002b0723/799ae5bff08166a3c125710a002b0cdf?OpenDocument
http://www.env.cz/AIS/webnews.nsf/9ab6596b5dac8075c1256662002b0723/799ae5bff08166a3c125710a002b0cdf?OpenDocument


Tabulka 1 – Seznam cyklostezek v mikroregionu 

 

Číslo Výchozí a 
koncový bod trasy 

Délka 
trasy 

Fyzická 
náročnost 

Technická 
náročnost 

Vhodnost kol 

4119 Lovětín – Hrbokov 6,5 km nízká nízká Cross, Trekking, 
silniční kola 

4127 Třemošnice - 
Vyžice 

11,3 km střední nízká Cross, Trekking,  

4179 Březinka - 
Podhořany 

2,9 km střední nízká Cross, Trekking, 
silniční kola 

4182 Jetonice – Podhradí 6,5 km nízká nízká Cross, Trekking, 
silniční kola 

4188 Podhořany - 
Pařížov 

14,7 km nízká nízká Cross, Trekking, 
silniční kola 

4232 Lipovec – Zbohov 15,4 km střední střední MTB, Cross, 
Trekking 

4233 Třemošnice - 
Pařížov 

5 km nízká střední MTB, Cross, 
Trekking 

4234 Mladotice - Spytice 4,6 km nízká nízká Cross, Trekking, 
silniční kola 

6.2.    Trasa číslo 4233 Třemošnice – Pařížov 

V následujícím odstavci mám uvedený podrobný popis průběhu trasy – Třemošnice-

Pařížov. Každá z uvedených tras má svůj vlastní popis pro snadnější orientaci a pro zvolení 

si té správné trasy. 

Trasa je z větší části vedena po zpevněných a lesních cestách. Cyklotrasa začíná 

odbočkou z hlavní silnice poblíž mostu přes Zlatý potok a poblíž náměstí v Třemošnici. 

Odpojuje se od tras 4153 a 4232, vedoucích po hlavní silnici, a téměř navazuje na trasu 

4127, která se odpojuje z hlavní silnice za mostem. První úsek trasy vede podél potoka, 

kolem sportovního areálu Třemošnice až k lesu. Dále trasa pokračuje po zpevněné cestě 

chatovou oblastí, po kraji pole až téměř k řece Doubravě. Pokračuje dále cestou mezi poli, 

až přijíždíme do Pařížova. 
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Jak vyplývá z tabulky, trasy v mikroregionu nejsou příliš fyzicky náročné, proto jsou 

využívány spíše pro rekreační cykloturistiku. Většina tras vede mimo hlavní pozemní 

komunikace, což má velký význam pro usnadnění silničního provozu. Podpora cyklotras by 

měla být jednou z hlavních priorit každého mikroregionu, hlavně kvůli bezpečnosti 

cyklistů.      
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá různými formami spolupráce mezi obcemi. Nejčastější 

formou spolupráce je slučování obcí do tzv. mikroregionů či dobrovolných svazků obcí, 

které následně spolupracují a postupují společně při zajištění veřejných statků a služeb pro 

občany žijící na daném území. Výhodou těchto společenství je možnost čerpání dotací a 

získání tím potřebného množství finančních prostředků na projekty, které by si obce 

samostatně nemohly dovolit díky malé finanční základně.  

Po založení svazku je stanoven určitý předmět činnosti, který se bude svazek snažit 

naplňovat za dobu své existence. Dále je nutné, aby byly ustanoveny orgány svazku, které 

jsou dány ze zákona. Jsou jím valná hromada, představenstvo, předseda představenstva, 

kontrolní a revizní komise. Další nutnou podmínkou je stanovení majetku svazku, který 

vkládají jednotliví členové a následně je s tímto majetkem nakládáno jako s majetkem ve 

vlastnictví svazku.   

Spolupráce probíhá na základě dobrovolnosti, takže každá obec se rozhodne svobodně, 

jestli do svazku vstoupí či nikoli. Vstup musí být odsouhlasen zastupitelstvem dané obce a 

není možné, aby tato pravomoc byla svěřena jinému orgánu obce. Jak již bylo zmíněno, 

existují různé formy spolupráce. V současné době se začíná silně rozvíjet zahraniční 

spolupráce, kterým se přikládá velký význam. Z těchto spoluprácí vyplývá řada důležitých 

informací napomáhajících k rozvoji daného území, úpravě systému veřejné správy, ale i 

k ovlivňování kulturního a sociální prostředí na základě střetu různých tradic, zvyklostí a 

způsobů řešení problémů.    

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na Mikroregion Železné hory, který se 

nachází na úpatí Železných hor, které jsou jeho dominantním rysem a ovlivňují ráz celé 

okolní krajiny a tím i předurčují charakter aktivit a dané oblasti. V kapitolách týkajících se 

praktické části jsou uvedeny projekty, které probíhaly v rámci mikroregionu. Většina 

projektů byla zaměřena především na podporu cestovního ruchu, který je jedním z hlavních 

zdrojů získávání finančních prostředků. Informace, které jsou uvedeny v praktické části, 

jsou čerpány z dokumentace, která se přímo těchto projektů týká. Dalším významným 

zdrojem informací byly konzultace s odpovědnými pracovníky, kteří se těmito projekty 

přímo zabývali a disponují náležitými informacemi. 
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Přílohy 

Tabulka 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a DSO – rozpočtové příjmy 2008 

Paragraf Položka  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách 

(v Kč) 

Výsledek od 
počátku 
roku (v Kč) 

0000 4121 Neinvestiční přijaté 
transfery od obcí 

82 270, 00 273 170, 00 370 549, 00

0000 4122 Neinvestiční přijaté 
transfery od krajů 

575 000, 00 575 000, 00

3639 2133 Příjmy z pronájmu 
movitých věcí 

3 000, 00 3 000, 00 

3639 2139 Ostatní příjmy 
z pronájmu majetku 

 3, 00

3639  Komunální služby a 
územní rozvoj j.n. 

3 000, 00 3 000, 00 3, 00

6310 2141 Příjmy z úroku (část) 230, 00 230, 00 254, 67

6310  Obecní příjmy a výdaje 
z finančních operací 

230, 00 230, 00 254, 67

Příjmy celkem 85 500, 00 851 400, 00 945 806, 67
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka 3: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a DSO – rozpočtové výdaje 2008 

Paragraf Položka  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách 

(v Kč) 

Výsledek od 
počátku roku 

(v Kč) 

3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000, 00 10 000, 00 9 600, 00

3639 5136 Knihy, učební pomůcky a 
tisk 

 217, 00

3639 5169 Nákup ostatních služeb 9 600, 00 700 500, 00 500 231, 69

3639 5171 Opravy a udržování  297 320, 00

3639 5222 Neinvestiční transfery 
občanským sdružením 

 3000, 00

3639  Komunální služby a 
územní rozvoj j.n. 

109 600,00 820 500, 00 891 368, 69

3639 5136 Služby peněžních ústavů 4 800, 00 4 800, 00 4 352, 00

6310  Obecní příjmy a výdaje 
z finančních operací 

4 800, 00 4 800, 00 4 352, 00

Výdaje celkem 114 400,00 825 300, 00 895 720, 69
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulka 4: Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (za rok 2008) 

  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách      

(v Kč) 

Výsledek od počátku 
roku 

 (v Kč) 

Třída 1 Daňové příjmy 

Třída 2 Nedaňové příjmy 3 230, 00 3 230, 00 257, 67

Třída 3 Kapitálové příjmy 

Třída 4 Přijaté transfery 82 270, 00 848 170, 00 945 549, 00

 Příjmy celkem 85 500, 00 851 400, 00 945 806, 67

 Příjmy celkem po 
konsolidaci 

85 500, 00 851 400, 00 945 806, 67

Třída 5 Běžné výdaje  114 400, 00 825 300, 00 895 720, 69

Třída 6 Kapitálové výdaje 

 Výdaje celkem 114 400, 00 825 300, 00 895 720, 69

 Výdaje celkem po 
konsolidaci 

114 400, 00 825 300, 00 895 720, 69

 Saldo příjmů a výdajů 
po konsolidaci 

- 28 900, 00 26 100, 00 50 085, 98

Třída 8 Financování  28 900, 00 - 26 100, 00 - 50 085, 98

 Konsolidace 
financování 

 Financování celkem po 
konsolidaci 

28 900, 00 - 26 100, 00 - 50 085, 98

 

 



 

 

 

 

Tabulka 5: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a DSO – rozpočtové příjmy 2007 

Paragraf Položka  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách      

(v Kč) 

Výsledek od 
počátku roku 
(v Kč) 

0000 2420 Splátky půjčených 
prostředků od OPS 

60 000, 00 60 000, 00

0000 4121 Neinvestiční přijaté 
transfery od obcí 

82 320, 00 443 420, 00 443 420, 50

0000 4122 Neinvestiční přijaté 
transfery od krajů 

460 000, 00 460 000, 00

3639 2133 Příjmy z pronájmu 
movitých věcí 

10, 00 3, 00

3639  Komunální služby a 
územní rozvoj j.n. 

10, 00 3, 00

6310 2141 Příjmy z úroku (část) 250, 00 250, 00 186, 87

6310  Obecní příjmy a výdaje 
z finančních operací 

250, 00 250, 00 186, 87

Příjmy celkem 82 570, 00 963 680, 00 963 610, 37
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulka 6: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a DSO – rozpočtové výdaje 2007 

Paragraf Položka  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách 

(v Kč) 

Výsledek od 
počátku roku 
(v Kč) 

3639 5021 Ostatní osobní výdaje 9 600, 00 77 700, 00 77 700, 00

3639 5137 DHDM 128 600, 00 128 585, 00

3639 5162 Služby telekomunikační a 
radiokomunikační 

9 600,00  

3639 5166 Konzultační, poradenské a 
právnické služby  

58 500, 00 102 000, 00 90 000, 00

3639 5169 Nákup ostatních služeb 565 200, 00 565 138, 31

3639 5175 Pohoštění  500,00 504, 00

3639 5229 Ostatní neinvestiční 
transfery neziskovým a 
podnikatelským subjektům 
OS 

3 000,00 3 000, 00

3639 5622 Neinvestiční půjčení 
prostředky OS 

60 000, 00 60 000, 00

3639 5649 Ostatní neinvestiční 
půjčené prostředky VR 
územních ú. 

60 000, 00  

3639  Komunální služby a 
územní rozvoj j. n. 

137 700,00 937 000, 00 924 927, 31

6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 870, 00 5 470, 00 5 449, 00

6310  Obecní příjmy a výdaje 
z finančních operací 

4 870, 00 5 470, 00 5 449, 00

Výdaje celkem 142 570,00 942 470, 00 930 376, 31



 

 

 



 

 

 

 

Tabulka 7: Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (za rok 2007) 

  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách      

(v Kč) 

Výsledek od 
počátku roku 

 (v Kč) 

Třída 1 Daňové příjmy  

Třída 2 Nedaňové příjmy 250, 00 60 260, 00 60 189, 87

Třída 3 Kapitálové příjmy  

Třída 4 Přijaté transfery 82 320, 00 903 420, 00 903 420, 50

 Příjmy celkem 82 570, 00 963 680, 00 963 610, 37

 Příjmy celkem po 
konsolidaci 

82 570, 00 963 680, 00 963 610, 37

Třída 5 Běžné výdaje  142 570, 00 942 470, 00 930 376, 31

Třída 6 Kapitálové výdaje  

 Výdaje celkem 142 570, 00 942 470, 00 930 376, 31

 Výdaje celkem po 
konsolidaci 

142 570, 00 942 470, 00 930 376, 31

 Saldo příjmů a výdajů po 
konsolidaci 

- 60 000, 00 21 210, 00 33 234, 06

Třída 8 Financování  60 000, 00 - 21 210, 00 - 33 234, 06

 Konsolidace financování  

 Financování celkem po 
konsolidaci 

60 000, 00 - 21 210, 00 - 33 234, 06

 

 

 



 

 

Tabulka 8: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a DSO – rozpočtové příjmy 2006 

Paragraf Položka  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách      

(v Kč) 

Výsledek od 
počátku 
roku (v Kč) 

0000 4121 Neinvestiční přijaté 
transfery od obcí 

82 000, 00 231 200, 00 231 170, 50

0000 4122 Neinvestiční přijaté 
transfery od krajů 

333 000, 00 333 000, 00

6310 2141 Příjmy z úroku (část) 250, 00 250, 00 218, 45

6310  Obecní příjmy a výdaje 
z finančních operací 

250, 00 250, 00 218, 45

Příjmy celkem 82 250, 00 564 450, 00 564 388, 95
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 9: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a DSO – rozpočtové výdaje 2006 

Paragraf Položka  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet 
po 
změnách 

(v Kč) 

Výsledek od 
počátku roku 
(v Kč) 

3639 5021 Ostatní osobní výdaje 9 600, 00 9 600, 00 9 600, 00

3639 5139 Nákup materiálu j. n. 5 000, 00 2 500, 00

3639 5162 Služby telekomunikační a 
radiokomunikační 

9 500, 00 9 580, 69

3639 5166 Konzultační, poradenské a 
právnické služby  

50 000, 00 110 000, 00 90 000, 00

3639 5169 Nákup ostatních služeb 17 200, 00 5 200, 00 

3639 5172 Programové vybavení  7 250, 00 7 250, 00

3639 5229 Ostatní neinvestiční 
transfery neziskovým a 
podnikatelským subjektům 
OS 

3 000, 00 3 000,00 3 000, 00

3639 5329 Ostatní neinvestiční dotace 
veřejným rozpočtům 
územních ú. 

23 100, 00 23 100, 00

3639 6121 Budovy, haly, stavby 422 200, 00 422 170, 50

3639 6341 Investiční dotace obcím 20 000, 00 20 000, 00

3639  Komunální služby a 
územní rozvoj j. n. 

79 800, 00 614 850, 00 587 201, 19

6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 450, 00 2 450, 00 4 730, 00

6310  Obecní příjmy a výdaje 
z finančních operací 

2 450, 00 2 450, 00 4 730, 00

Výdaje celkem 82 250, 00 617 300, 00 591 931, 19
 



 

 

 

Tabulka 10: Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (za rok 2006) 

  Schválený 
rozpočet 

(v Kč) 

Rozpočet po 
změnách 

(v Kč) 

Výsledek od 
počátku roku 

(v Kč) 

Třída 1 Daňové příjmy  

Třída 2 Nedaňové příjmy 250, 00 250, 00 218, 45

Třída 3 Kapitálové příjmy  

Třída 4 Přijaté transfery 82 000, 00 564 200, 00 564 170, 50

 Příjmy celkem 82 250, 00 564 450, 00 564 388, 95

 Příjmy celkem po 
konsolidaci 

82 250, 00 564 450, 00 564 388, 95

Třída 5 Běžné výdaje 82 250, 00 175 100, 00 149 760, 69

Třída 6 Kapitálové výdaje 442 200, 00 442 170, 50

 Výdaje celkem 82 250, 00 617 300, 00 591 931, 19

 Výdaje celkem po 
konsolidaci 

82 250, 00 617 300, 00 591 931, 19

 Saldo příjmů a výdajů po 
konsolidaci 

- 52 850, 00 - 27 542, 24

Třída 8 Financování  52 850, 00 27 542, 24

 Konsolidace financování  

 Financování celkem po 
konsolidaci 

52 850, 00 27 542, 24

 

 

 

 



 

 

Obrázek 1 -  Vápenka 

 

 



 

Obrázek 2 - Zřícenina hradu Lichnice 

 

 



 

Obrázek 3 - cyklotrasy Železných hor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obrázek 4 - Zájmové území Mikroregionu Železné hory
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