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ANOTACE  

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce obcí na regionální úrovni, 

konkrétně mikroregiony a svazky obcí na Kolínsku. V první části bakalářské práce 

jsou vymezeny základní pojmy, které se vztahují k tématu (obec, spolupráce obcí, svazky 

obcí…). Druhá část se věnuje zájmové oblasti. Je v ní zachycen přehled mikroregionů 

na Kolínsku a jejich stručná charakteristika. Na příkladu svazků obcí Kouřimsko a Zásmucko 

je sledován význam a konkrétní přínos členství v těchto sdruženích pro město Zásmuky. 
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TITLE 

Microregions and associations of municipalities in Kolín district 

ANNOTATION  

This bachelor thesis deals with the cooperation of municipalities at the regional level, 

namely microregions and associations of municipalities in Kolín district. In the first part 

of the work are defined basic concepts (municipality, cooperation of municipalities, 

microregions…). The second part deals with the survey and characterization of microregions 

in Kolín district. The example of microregions Kouřimsko and Zásmucko concentrates on the 

importance and specific benefits of membership in these associations for municipality 

Zásmuky. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem spolupráce obcí. Zaměřila jsem 

se na problematiku vytváření dobrovolných svazků obcí, tzv. mikroregionů, které fungují 

na principech partnerství za účelem rozvoje dotčené oblasti. V následujícím textu se snažím 

podat základní informace k tématu, včetně vysvětlení pojmů, které se k němu vztahují. 

Jako modelovou oblast pro sledování vývoje mikroregionů a zhodnocení jejich fungování 

jsem vybrala Kolínsko.  

Důvodem pro volbu uvedené problematiky byl osobní zájem o proces výkonu veřejné 

správy na regionální úrovni a snaha seznámit sebe, respektive čtenáře s činnostmi, které 

přispívají ke zlepšení života obyvatel žijících na území mikroregionů. Dalším z  podnětů 

bylo v posledních letech často diskutované téma získávání finančních prostředků a nakládání 

s nimi, zejména po vstupu České republiky do Evropské unie.  

Hlavním cílem mé práce je popsat a vysvětlit, jakým způsobem fungují mikroregiony 

v zájmové oblasti Kolínska, jaké výhody či nevýhody tato spolupráce přináší a jaké problémy 

musejí sdružení řešit. Podrobněji se zaměřuji na dva mikroregiony (Kouřimsko a Zásmucko), 

a to z důvodu, že chci na konkrétním příkladu ilustrovat přínosy a význam členství města 

Zásmuky v dotčených svazcích. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. V první části shrnuji základní 

pojmy (např. obec, působnost obce, spolupráce obcí), které se vztahují k dané problematice. 

Vycházím při tom z platného znění zákonů, především ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

V druhé kapitole, která navazuje na předcházející část, zaměřuji svou pozornost na systémové 

vymezení dobrovolných svazků obcí v právních podmínkách České republiky a popisuji 

základní principy fungování a financování těchto sdružení. Další část bakalářské práce 

se věnuje mikroregionům na Kolínsku a jejich stručné charakteristice, včetně souvislostí 

s jejich postavením v rámci Středočeského kraje. Ve čtvrté a páté kapitole popisuji Svazek 

obcí mikroregionu Kouřimsko a Svazek obcí mikroregionu Zásmucko a zabývám se jejich 

vznikem, vývojem, principy fungování a realizovanými projekty. V poslední kapitole 

pak hodnotím význam členství obce v mikroregionu na příkladu města Zásmuky.  

Podkladem pro vytvoření bakalářské práce pro mě byla literatura, která se věnuje 

problematice vzniku a fungování svazků obcí. Při psaní textu bylo nutné pracovat rovněž 

s údaji, které jsou dostupné na internetových stránkách jednotlivých obcí, mikroregionů 

a různých institucí (Středočeský kraj, Český statistický úřad…). Využity byly také informační 

a propagační materiály konkrétních obcí. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

1.1 Obec 

Právní postavení obce je upraveno v celé řadě zákonů: v Ústavě České republiky 

č. 1/1993 Sb., v Listině základních práv a svobod (zákon č. 23/1991 Sb.), v zákoně 

č. 128/2000 Sb., o obcích.  

Podle zákona č. 128/2000 Sb., § 1, o obcích, je „obec základním územním 

samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce.“  

Charakteristickými znaky obce jsou:  

1. vlastní území (územní základ obce) 

2. obyvatelstvo obce (personální základ obce) 

3. právní subjektivita (právní základ obce) 

4. vlastní majetek a hospodaření podle svého rozpočtu (ekonomický základ obce)  

Obec jako základní územně samosprávní celek zabezpečuje jí zákonem svěřené úkoly 

veřejné správy, je reprezentantem veřejných zájmů, zájmů občanů a ostatních organizací. 

Obec je samostatným ekonomickým subjektem. V právních záležitostech a ve smluvních 

vztazích má autonomii a vystupuje svým vlastním jménem. Občanem obce je každá fyzická 

osoba se státní příslušností České republiky, která má trvalé bydliště v dané obci.  

1.2 Působnost obce 

Při výkonu veřejné správy je obec povinna plnit úkoly, které jsou vymezeny rámcem 

tzv. působnosti obce. Působnost obcí se podle zákona o obcích dělí na:  

1. samostatnou působnost 

2. přenesenou působnost  

1.2.1 Samostatná působnost 

Samostatná působnost představuje decentralizaci veřejné správy. Při jejím výkonu 

se obec řídí právním řádem. V rámci samostatné působnosti spravuje svoje záležitosti týkající 

se jejích potřeb a zájmů.  
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Do samostatné působnosti podle zákona o obcích patří například: 1 

 hospodaření obce, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce 

 schvalování programu rozvoje územního obvodu obce 

 zakládání právnických osob 

 zřizování či rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce  

 vydávání obecně závazných vyhlášek 

 ustanovení řídících orgánů obce  

 rozhodování spolupráci obce s jinými obcemi 

1.2.2 Přenesená působnost  

Přenesená působnost je výrazem dekoncentrace veřejné správy. Ta je vykonávána 

orgány obcí, které jsou v této činnosti podřízeny a kontrolovány orgány státní správy. 

Na plnění úkolů v přenesené působnosti dostávají obce příspěvek ze státního rozpočtu. 

Podle rozsahu svěřené státní správy zákon o obcích rozlišuje tři kategorie obcí: 2 

1. obce I. kategorie (každá obec) - jejich obecní úřady vykonávají státní správu jen 

v základním rozsahu na území vlastní obce 

2. obce II. kategorie (obce s pověřeným obecním úřadem) - jejich obecní úřady kromě 

pravomocí obce I. kategorie vykonávají přenesenou působnost i pro obce I. kategorie ve svém 

správním obvodu (např. stavební úřad) 

3. obce III. kategorie (obce s rozšířenou působností) - jejich obecní úřady vykonávají 

pravomoci obcí I. a II. kategorie a dále rozšířenou přenesenou působnost ve zvláštním 

správním obvodu, v podstatě se jedná o zmenšené okresy bez okresních úřadů  

1.3 Spolupráce obcí 

Zákon o obcích umožňuje obcím při výkonu samostatné působnosti vzájemně 

spolupracovat při realizaci a plnění veřejnoprávních úkolů, jejichž náročnost na rozsah 

a nákladnost neustále stoupá. V současné době existuje několik způsobů realizace spolupráce 

obcí. Každá obec si může zvolit takovou formu, která jí bude nejvíce vyhovovat, 

bude odpovídat jejím specifickým potřebám a řešit konkrétní problémy.  

                                                 
1 KOUDELKA, Z. Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2001. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2001. 423 s. ISBN 

80-7201-272-X. strana 71 - 74. 
 
2 CHARBUSKÝ, M. Veřejná správa – správa měst a obcí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-690-7. strana 74. 
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1.3.1 Formy spolupráce obcí 

Podle § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se spolupráce mezi obcemi uskutečňuje:  

1. na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu 

2. na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí  

3. zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona dvěma nebo více obcemi 

Smluvní spolupráce ke splnění úkolu 
Právní podklad spolupráce tvoří písemně vyhotovená a zastupitelstvy obcí schválená 

veřejnoprávní smlouva, na jejímž základě mohou obce plnit konkrétní úkoly. Dohody 

o spolupráci se uzavírají na dobu určitou nebo na dobu neurčitou většinou za účelem stavby 

veřejného zájmu (kanalizace, vodovod, cyklostezka atd.). Po splnění úkolu vyplývajícího 

ze smlouvy většinou spolupráce obcí končí. 

Dobrovolný svazek obcí  
Jedná se o vyšší formu spolupráce obcí. Svazek obcí je právnickou osobou (podle § 49 

zákona o obcích), v právních vztazích vystupuje svým jménem, sestavuje rozpočet 

a samostatně hospodaří s vlastním majetkem. Obce se stávají členy svazku obcí za účelem 

prosazování společných zájmů (například v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, 

cestovního ruchu atd.). Tato forma sdružení je výhodná pro dlouhodobou a víceúčelovou 

spolupráci mezi obcemi. 

Zakládání právnických osob obcemi 
Zakládání právnických osob se realizuje na základě sepsání smlouvy 

podle obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů smějí obce zakládat a provozovat akciové 

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, a podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech také obecně prospěšné společnosti.  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích umožňuje podle § 55 obcím a jejich svazkům 

na základě smlouvy vzájemnou spolupráci s obcemi jiných států a členství v mezinárodních 

sdruženích. Pro takovou spolupráci se zákonem předepisuje písemná smluvní forma a ukládá 

povinnost schválení zastupitelstvy obcí. V současné době je tato forma spolupráce rozvinuta 

zejména v příhraničních oblastech České republiky a uskutečňuje se často za účelem podpory 

cestovního ruchu. 
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2 SVAZKY OBCÍ, MIKROREGIONY 

Česká republika patří v Evropě k zemím s největším počtem obcí a vysokým podílem 

obcí s méně než 1000 obyvateli. K výraznému nárůstu počtu obcí došlo na počátku 90. let 

minulého století, což bylo způsobeno jejich rozdělováním a osamostatňováním místních částí. 

Jedním z výsledků tohoto vývoje byl problém zajištění dostatečného množství financí 

na řádné fungování obcí. Tento faktor podněcoval obce k hledání východiska ve vzájemné 

spolupráci. 

V roce 2000 byl přijat zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.), který právně vymezil 

základní formy spolupráce mezi obcemi při výkonu samostatné působnosti. Vedle spolupráce 

obcí na základě smlouvy ke splnění konkrétního úkolu a založení právnických osob dvěma 

a více obcemi je možné vytvořit dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO). V průběhu let 

vznikla řada sdružení a svazků obcí, pro které se na základě obecného geografického 

uspořádání prostoru vžilo označení mikroregion. Tento pojem však není v české legislativě 

právně zakotven. 

Mikroregiony, jako dobrovolná seskupení obcí sdružených především za účelem 

řešení společných problémů (budování technické infrastruktury, zabezpečení služeb atd.), 

často vznikly s cílem získat výhodnější pozici pro čerpání finančních prostředků ze státních 

fondů. Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela mikroregionům možnost 

získat přístup k financím ze Strukturálních fondů EU. Problematika rozvoje svazků obcí 

se v posledním desetiletí dostala do popředí zájmu veřejné správy, resp. samosprávy z důvodu 

řešení otázky efektivnosti a dalšího fungování takových uskupení.  

2.1 Zákonné vymezení svazků obcí a jejich fungování 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 49 říká „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.“ 

Svazek obcí je samostatnou právnickou osobou, jejíž aktivity se řídí zákony 

a stanovami a má své volené řídicí a kontrolní orgány. Nejvyšším orgánem svazku obcí 

je valné shromáždění nebo členská schůze.  
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2.1.1 Důvody a cíle vzniku dobrovolných svazků obcí 

Důvodů vzniku mikroregionů může být u malých obcí několik. Určujícím faktorem 

je v tomto případě často sociálně geografický a hospodářský potenciál oblasti. Obce se tak 

snaží vyrovnávat se situacemi, které odpovídají základním a dlouhodobě působícím trendům:3 

− postupné stárnutí obyvatelstva 

− zvýšená migrace obyvatel v produktivním věku do měst 

− úbytek schopnosti poskytovat dostatečné a kvalitní služby 

− rostoucí převaha obytné a rekreační funkce  

− vyšší míra nezaměstnanosti, vyjížďka obyvatel za prací 

− snižování úrovně dopravní obslužnosti 

− nedostatek finančních prostředků pro kvalitní výkon veřejné správy 

Spolupráce mezi obcemi umožňuje členům svazků sdružovat finanční prostředky 

a lidské kapacity při využití územního potenciálu pro celkový rozvoj oblasti. Obce vzájemně 

spolupracují za účelem dosažení různých cílů například ve sféře: 

 cestovního ruchu 

 životního prostředí 

 zemědělství 

 infrastruktury 

 ekonomického rozvoje 

 rozvoje lidských zdrojů 

2.1.2 Vznik a zánik dobrovolných svazků obcí 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se dobrovolný svazek obcí zakládá písemnou 

smlouvou, kterou schvalují na svých zasedáních zastupitelstva příslušných obcí. Součástí 

přílohy smlouvy musí být stanovy sdružení, jejichž náležitosti stanoví § 50, odst. 2 zákona 

o obcích: 

 název a sídlo členů svazku obcí 

 název, sídlo a předmět činnosti svazku obcí 

 orgány svazku obcí a principy jejich fungování 

 úprava majetkových poměrů a zdroje příjmů svazku obcí 

                                                 
3 PÁPOL, T.; PAVLAS, M. Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2006. ISBN 80-

903813-1-6. strana 31. 
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 práva a povinnosti členů svazku obcí 

 podmínky vzniku a zániku členství ve svazku 

 způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku 

 obsah a rozsah kontroly svazku členskými obcemi 

Vznik sdružení se uskutečňuje k datu zápisu do registru svazku obcí u místně 

příslušného krajského úřadu, kterému se předkládají také veškeré písemné dokumenty. 

Po splnění těchto podmínek se do registru zapisuje název a sídlo svazku obcí, předmět jeho 

činnosti, orgány a osoby, které jednají jménem sdružení. Od příslušného statistického úřadu 

dostane každý mikroregion své IČO. Při založení svazku obcí jsou na účet jednorázově 

složeny základní finanční prostředky. Další zdroj příjmů představují roční příspěvky 

členských obcí.  

O ukončení činnosti sdružení obcí rozhodují zastupitelstva dotčených obcí na svém 

zasedání. Dobrovolný svazek obcí musí provést svou likvidaci a teprve potom dojde k jeho 

zániku. Tento akt spočívá ve vymazání z registru svazku obcí u příslušného krajského úřadu. 

Mikroregion nemusí být zrušen jako celek, když se zastupitelstvo jednotlivé členské obce 

usnese na vystoupení ze svazku obcí.  

2.1.3 Předmět činnosti dobrovolných svazků obcí 

Předmět činnosti mikroregionu spočívá v plnění úkolů vycházejících ze samostatné 

působnosti obcí, které slouží k ochraně a prosazování společných zájmů. Sdružení obcí se 

zaměřují zejména na všeobecný rozvoj dané oblasti, její propagaci, společný postup 

při získávání prostředků z různých fondů (krajských, státních či fondů Evropské unie) apod. 

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být: 4 

• úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, 

veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu 

• správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení, nakládání s komunálním 

odpadem, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod 

• zavádění a zdokonalování dopravní obslužnosti obcí 

• správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního 

a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení  

                                                 
4 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), §50, odst. 1 
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2.1.4 Financování mikroregionů 

Finanční systém svazku funguje podobně, jako je tomu u obcí, řídí se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

samosprávných celků.  

Pro naplnění svých záměrů mohou mikroregiony použít různá finanční zajištění, 

která jsou ovlivněna zejména rozpočtem a dostupností jednotlivých způsobů financování 

pro konkrétní realizaci projektu.  Jedná se o tyto přístupy: 

1. financování z vlastních zdrojů  

2. financování z cizích zdrojů  

3. financování smíšené  

Financování z vlastních zdrojů 
Financováním z vlastních zdrojů se rozumí takové financování, při kterém členské 

obce mikroregionu sdružují prostředky do rozpočtu dobrovolného svazku obcí, ze kterého 

se pak hradí realizování společného projektu. Vzhledem k tomu, že se v DSO sdružují 

především menší obce, jejichž rozpočty neumožňují náročnější investice, je financování 

z vlastních zdrojů v podmínkách České republiky využíváno spíše pro méně náročné úkoly 

a záměry (svoz komunálního odpadu, péče o veřejnou zeleň atd.).  

Financování z jiných zdrojů – dotace 
Pokud má svazek obcí zájem realizovat náročnější investici, často využívá různé 

dotační programy. Tento přístup spadá zpravidla do oblasti smíšeného financování. Obcím 

je poskytnuta pouze část nákladů na provedení záměru a další finanční prostředky musí obec 

hradit z vlastních zdrojů. Tato finanční podpora byla jedním ze stěžejních důvodů vzniku 

mikroregionů v uplynulých letech.  

Dotační programy lze rozdělit do několika kategorií:5 

1. dotační programy soukromých organizací – např. ČEZ, TPCA, Microsoft atd. 

2. krajské dotační programy – Fond životního prostředí, Fond sportu a volného času 

3. národní dotační programy – Program obnovy venkova 

4. nadnárodní dotační programy – od EU (programy PHARE, ISPA, Strukturální 

                                                                               fondy, Kohezní fond atd.)  

                                                 
5 PÁPOL, T.; PAVLAS, M. Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2006. 81 s. ISBN 

80-903813-1-6. 
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3 MIKROREGIONY A SVAZKY OBCÍ KOLÍNSKA 

3.1 Struktura mikroregionů ve Středočeském kraji  

Středočeský kraj je územně samosprávný celek na území České republiky, 

jehož existence je zakotvena v ústavním zákoně č. 347/1997 Sb. a vznikl 1. ledna 2000 

na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Sídlem krajského úřadu je hlavní město Praha. 

Z tabulky 1 je patrné, že velikostí, počtem obcí a obyvatel se řadí mezi největší kraje České 

republiky. Jeho rozloha (11 014 km2) tvoří téměř 14 % území Česka a oproti průměrné 

rozloze krajů je skoro dvakrát větší. 

Tabulka 1 - Kraje České republiky 
 

Kraj Počet obcí Rozloha v km2
 Počet obyvatel 

Středočeský 1 146 11 015 1 230 691 
Jihočeský 623 10 057 636 328 
Plzeňský 501 7 561 569 627 
Karlovarský 132 3 315 308 403 
Ústecký 354 5 335 835 891 
Liberecký 215 3 163 437 325 
Královéhradecký 448 4 758 554 520 
Pardubický 451 4 518 515 185 
Vysočina 704 6 796 515 411 
Jihomoravský 673 7 196 1 147 146 
Olomoucký 398 5 267 642 137 
Zlínský 304 3 963 591 412 
Moravskoslezský 299 5 427 1 250 255 
Hlavní město Praha 1 496 1 233 211 

Zdroj: www.risy.cz, www.czso.cz  

Na území Středočeského kraje existovalo ke konci roku 2007 více než 80 svazků obcí. 

(viz příloha č. 1 – Tabulka mikroregionů Středočeského kraje). Jejich vnitřní struktura 

je různá a zachycuje ji přehledně tabulka 2. Nejčastěji se ve Středočeském kraji vyskytují 

mikroregiony, které jsou složeny z 6-10 obcí, nejmenší podíl mají sdružení s více než 

16 obcemi. 

Tabulka 2 – Četnost zastoupení obcí v DSO Středočeského kraje 
 

Zastoupení Počet obcí v DSO
  absolutně v % 

2 – 5 21 25 
6 – 10 28 33 
11 – 15 19 22 

více než 16 17 20 
celkem 85 100 

Zdroj: www.risy.cz 
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3.2 Svazky obcí Kolínska 

Město Kolín je bývalým sídlem okresu Kolín a dnes obcí s rozšířenou působností 

(podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou 

působností). Ve svém obvodu vykonává přenesenou působnost pro obce I. a II. kategorie. 

V regionu Kolínska (viz příloha č. 2 – Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Kolín), který jsem vymezila hranicemi dnešního obvodu obce s rozšířenou působností, 

fungovalo na počátku roku 2008 sedm mikroregionů. Základní údaje o nich jsou shrnuty 

v tabulce 3.  

Tabulka 3 – Svazky obcí Kolínska 
 

Název svazku Sídlo svazku Členské obce 

Svazek obcí mikroregionu 
Kouřimsko Kouřim 

Barchovice, Dolní Chvatliny, Horní Kruty, Klášterní 
Skalice, Kouřim, Krychnov, Libodřice, Malotice, 
Svojšice, Toušice, Třebovle, Vitice, Zalešany, 
Zásmuky, Žabonosy, Polní Voděrady 

DSO Pečecký region Pečky 

Pečky, Milčice, Dobřichov, Plaňany, Radim, 
Chotutice, Nová Ves I, Kostelní Lhota, Vrbčany, 
Ratenice, Vrbová Lhota, Milčice, Velim,Hořátev, 
Tatce 

Svazek obcí mikroregionu 
Kolínské Zálabí Němčice 

Býchory, Dománovice, Jestřabí Lhota, Konárovice, 
Němčice, Ohaře, Ovčáry, Polní Chrčice, Tři Dvory, 
Veletov, Volárna 

Svazek obcí mikroregionu 
Pod Chlumem Radovesnice I. Radovesnice I, Lošany, Křečhoř, Ratboř, Kořenice, 

Kbel, Bečváry, Drahobudice, Pašinka 

Svazek obcí Pod Vysokou Červené Pečky Červené Pečky, Grunta, Libenice, Nebovidy, 
Pašinka, Polepy 

Mikroregion Polabský luh Kolín Velký Osek, Veltruby, Opolany, Volárna 

Svazek obcí mikroregionu 
Zásmucko Ždánice Zásmuky, Ždánice, Malotice, Barchovice 

 

Zdroj: www.risy.cz  

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko 
Mikroregion Kouřimsko funguje od listopadu roku 1999. Dnes jej tvoří 16 členských 

obcí. Centrem svazku obcí je město Kouřim. Statutární orgán představuje předseda sdružení 

František Protiva. Zájmem obcí je celkový rozvoj mikroregionu, cestovního ruchu a ochrana 

životního prostředí. 
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DSO Pečecký region 
Sdružení obcí "Pečecký region" bylo založeno vzájemnou dohodou jedenácti obcí 

v roce 2000. O rok později, v roce 2001, byl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. ustaven 

"Dobrovolný svazek obcí Pečecký region", jehož činnost se zaměřuje na celkový rozvoj 

regionu, ochranu životního prostředí a podporu cestovního ruchu. V současné době zastupuje 

sdružení patnáct obcí, které se rozkládají z větší části na území kolínského a z menší části na 

území nymburského okresu. Sídlem mikroregionu jsou Pečky, ležící v jeho centrální části. 

Nejvyšším orgánem tohoto svazku obcí je shromáždění starostů, statutárním orgánem je jeho 

předseda Jaroslav Tvrz. 

Svazek obcí mikroregionu Kolínské Zálabí 
Svazek obcí Kolínské Zálabí se skládá z 11 členských obcí. Řídící obcí mikroregionu 

jsou Němčice. V čele svazku stojí Milan Vacek. Předmět činnosti mikroregionu není 

konkrétně definován, ale v obecné rovině vychází z § 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem 
Svazek obcí Pod Chlumem byl založen v listopadu roku 2001. V současné době 

je tvořen devíti členskými obcemi. Své sídlo má mikroregion v Radovesnicích I. V čele 

svazku stojí jeho předsedkyně paní Danuše Dušková. Předmětem činnosti sdružení obcí 

je celkový rozvoj mikroregionu a cestovního ruchu. 

Svazek obcí Pod Vysokou 
Svazek obcí Pod Vysokou byl založen v květnu roku 2000. Šest členských obcí 

svazku, jehož sídlem jsou Červené Pečky, zastupuje předseda mikroregionu Pavel Kolář. 

Činnost sdružení obcí se zaměřuje obdobně jako v případě mikroregionu Kouřimsko na jeho 

celkový rozvoj, podporu cestovního ruchu a ochranu životního prostředí. 

Mikroregion Polabský luh 
Svazek obcí Polabský Luh se sídlem v Kolíně vznikl v březnu roku 2003. V současné 

době je tvořen čtyřmi členskými obcemi. Statutárním orgánem je předseda svazku 

Ivan Kašpar. Jako předmět činnosti sdružení jsou definovány celkový rozvoj mikroregionu, 

cestovního ruchu a ochrana životního prostředí. 

Svazek obcí mikroregionu Zásmucko 
Svazek obcí Zásmucko existuje od listopadu roku 2003, má své sídlo ve Ždánicích 

a je zastupován předsedou Josefem Krupičkou. V současné době je mikroregion tvořen čtyřmi 

členskými obcemi, které se snaží o jeho celkový rozvoj. 
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3.3 Místní akční skupiny Kolínska 

Svazky obcí, jednotlivé obce a další subjekty, projevující snahu rozvíjet zájmový 

region, se v některých případech sdružují do větších celků, které používají označení Místní 

akční skupiny (dále jen MAS). Z hlediska právní formy je často představují občanská 

sdružení nebo obecně prospěšné společnosti. Nemají přímo podobu mikroregionu, ale pracují 

na obdobném principu a jejich převažujícím záměrem je vytváření podmínek pro zapojení 

dotčené oblasti do dotačních programů vlády České republiky nebo Evropské unie. Území 

Kolínska se dotýká působení MAS Zálabí a MAS Podlipansko.  

3.3.1 Zálabí 

Zálabí je občanské sdružení, které bylo založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, v roce 2006. Působí na území mikroregionů Kolínské Zálabí, Polabský 

luh a obcí Bělušice, Hlavečník, Kladruby nad Labem, Krakovany, Labské Chrčice, Lipec, 

Radovesnice II, Sány, Selmice, Tetov, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota a Žehuň. 

MAS se snaží všestranně podporovat trvalý rozvoj území činnostmi ve prospěch obcí, 

neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a rozvíjet jejich 

spolupráci. Hlavním partnerem je firma TPCA, která sídlí v Ovčárech u Kolína. 

Sdružení má stanoveny tyto úkoly a cíle: 6 

 připravit podmínky pro účast v programu LEADER ČR a v dalších operačních 

programech České republiky 

 řídit práci v souladu s účelem občanského sdružení a zájmy členů včetně 

zajištění potřebných finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů 

 zajistit administrativní činnosti spojené s realizací projektů v rámci regionu 

Příjmem sdružení jsou příspěvky členů MAS, dotace, dary a prostředky získané 

z vlastní činnosti. Nejvyšším orgánem MAS Zálabí je valná hromada, která rozhoduje 

o podobě a fungování sdružení. Statutárním orgánem je 9 členná správní rada. Mezi její úkoly 

patří např. zpracování záměru sdružení a strategie rozvoje příslušného regionu, schvalování 

žádostí, projektů a rozpočtu sdružení. Činnost sdružení řídí předseda Ing. Ivan Kašpar, 

starosta Veltrub. Správný chod MAS kontroluje tříčlenná dozorčí rada. Jedním z orgánů 

sdružení je manažer, který pomáhá při výběru, zpracování a realizaci jednotlivých projektů. 

                                                 
6 Zálabí, místní akční skupina. [on line]. [cit. 2009-1-28]. Dostupný z WWW: < http://www.maszalabi.eu/index.php >. 
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3.3.2 Podlipansko 

K vytvoření Místní akční skupiny Podlipansko, o.p.s. došlo v roce 2005 za účelem 

využití prostředků poskytovaných Evropskou unií a s cílem přípravy rozvojových strategií 

mikroregionů. V uvedeném sdružení se spojily mikroregiony Kouřimsko, Pečecko 

a Pod Chlumem společně s městem Kostelec nad Černými Lesy. Ke vzájemné spolupráci 

se připojily také různé podnikatelské subjekty a neziskové organizace. 

Úkoly a práci MAS Podlipansko lze shrnout do několika bodů: 7 

 řídí projekty zaměřené na  rozvoj regionu a vytváří jeho informační zázemí 

 podporuje péči o kulturní a přírodní dědictví  

 rozvíjí lidské zdroje regionu 

 podporuje malé a střední podniky v regionu s cílem vytvářet nové pracovní 

příležitosti 

 komunikuje s orgány státní správy, samosprávy i s orgány Evropské unie 

V čele společnosti stojí ředitelka Ing. Markéta Pošíková. Statutárním orgánem 

MAS Podlipansko je správní rada, která má 12 členů a která rozhoduje např. o změně 

zakládací smlouvy, o zrušení společnosti, o podmínkách poskytovaných služeb, o ceníku 

služeb atd. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíž pracovní náplní je kontrola 

účetnictví a právního vedení společnosti. O řádné řízení, realizaci schválených projektů 

a jejich aktualizaci se stará Výběrová komise, Monitorovací výbor a Programový výbor. 

Iniciativa LEADER 

Již od roku 2006 jsou MAS Zálabí a Podlipansko zapojeny do iniciativy LEADER, 

která je programem Evropské unie. Projekt je financován z evropských strukturálních fondů 

(EQUAL, LEADER, URBAN, INTERREG) a jeho cílem je motivovat místní neziskové 

a komerční subjekty ke spolupráci na rozvoji oblastí, například formou oživení aktivit 

v regionech, podpory místní ekonomiky, služeb nebo kulturního a společenského života atd. 

Působení iniciativy Leader je obecně určeno pro území s 10–100 tis. obyvateli a zaměřuje 

se na realizaci projektů, které z finančního hlediska dosahují řádově desítek až několika 

stovek tisíc korun.  

                                                 
7 Úvodní – Podlipansko. [on line]. [cit. 2009-1-28]. Dostupný z WWW: < http://www.podlipansko.cz >. 
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Program LEADER zahrnuje: 8 

 realizaci rozvojových strategií se zaměřením na zvýšení kvality života 

ve venkovských oblastech  

  lepší využití přírodních a kulturních zdrojů, know-how a nových technologií 

pro zajištění konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb 

 spolupráci mezi venkovskými oblastmi a vytváření sítí s propojením na ostatní 

země EU  

V řadě zemí Evropské unie (např. Irsko, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie) má 

tato iniciativa velmi dobré výsledky. V ČR patří LEADER například mezi opatření 

operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, za který odpovídá 

Ministerstvo zemědělství. 

                                                 
8 Mikroregion Kouřimsko. [on line]. [cit. 2009-3-25]. Dostupný z WWW: < http://www.kourimsko.cz >. 
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4 SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOUŘIMSKO 

4.1 Centrum mikroregionu – město Kouřim 

Město Kouřim leží ve Středočeském kraji asi 35 km východně od hlavního města 

Prahy. V systému veřejné správy představuje Kouřim obec s pověřeným obecním úřadem. 

Funkci obce s rozšířenou působností vykonává město Kolín. Dohled nad obecní samosprávou 

má Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem v Praze.  

Město Kouřim má dvě části – Kouřim a Molitorov. Celková výměra katastru obce 

je 1440 ha a žije zde 1810 obyvatel. Základní vybavenost města je dobrá. Sídlí zde pošta, 

zdravotnické zařízení, základní škola, mateřská školka, speciální základní škola a ZUŠ. 

V obci funguje vodovod a kanalizace, která odvádí vodu do čistírny odpadních vod (ČOV), 

v místě byla provedena také plynofikace. Ve městě má své sídlo Služebna Policie ČR. 

Díky své výhodné poloze nedaleko Prahy a zachovalému historickému rázu města 

se Kouřim stala po roce 1990 častým cílem filmových štábů (např. ve francouzské produkci 

„Zvonokosy“, český seriál „Bylo nás pět“ ad.).  

Podle zákona č. 128/2000 Sb. má obec právo spolupracovat s ostatními obcemi. 

Na základě tohoto ustanovení se Kouřim stala členem dobrovolného svazku obcí 

mikroregionu Kouřimsko (viz příloha č. 3 – Mapa a přehled obcí mikroregionu Kouřimsko). 

4.2 Vznik a vývoj svazku obcí 

Mikroregion Kouřimsko v současnosti sdružuje 16 obcí, kterými jsou: Barchovice, 

Dolní Chvatliny, Horní Kruty, Klášterní Skalice, Kouřim, Krychnov, Libodřice, Malotice, 

Polní Voděrady, Svojšice, Toušice, Třebovle, Vitice, Zalešany, Zásmuky a Žabonosy. 

Uvedené obce mají zájem společně postupovat při řešení otázek a problémů spojených 

s celkovým rozvojem oblasti, ochranou životního prostředí, rozvojem cestovního ruchu atd. 

Své sídlo má svazek v Kouřimi, jeho předsedou je František Protiva, starosta v obci 

Dolní Chvatliny. Dříve byla předsedkyní bývalá starostka Kouřimi Zuzana Chmelová. 

Důvodem vzniku mikroregionu Kouřimsko bylo získání finančních prostředků 

ze státních dotací. Svazek byl založen v listopadu roku 1999. V roce 2001 opustila sdružení 

obec Ždánice. Zdůvodněním vystoupení ze svazku se stal fakt, že členství nepřineslo obci 

očekávaný efekt s přihlédnutím na polohu a členitost vzniklého regionu. Od roku 2001 

do současné doby funguje mikroregion Kouřimsko v nezměněné podobě.  
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4.3 Principy fungování svazku obcí 

4.3.1 Účel a předmět činnosti sdružení 

Jednou z příčin vzniku Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko byla snaha získat 

finanční dotace na vybudování plynovodu v dotčených obcích. I přes neúspěch prvotního 

záměru se v průběhu doby a po získání zkušeností z práce mikroregionu účel činnosti a úkoly 

sdružení postupně rozšířily. 

Účelem a úkolem sdružení je především: 9 

 vzájemná pomoc a spolupráce při zpracování a prosazování realizace programů 

obnovy venkova 

 společné řešení technické infrastruktury v obcích a odpadového hospodářství 

 společná péče o památky v mikroregionu 

 budování cyklostezek a turistických cest v mikroregionu 

 společné řešení dopravy, sociálních služeb a zdravotní péče v mikroregionu 

 spolupráce v oblasti školství, kultury atd. 

4.3.2 Práva a povinnosti členů sdružení 

Práva a povinnosti členů mikroregionu jsou definovány ve stanovách sdružení. Každý 

jeho člen má právo účastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání valné hromady, 

být řádně informován o činnosti sdružení a podílet se na jeho případném zisku. Členství 

ve svazku obcí je dobrovolné a lze jej kdykoliv ukončit a ze sdružení vystoupit (tento bod byl 

uplatněn v případě obce Ždánice, která vystoupila z mikroregionu v roce 2001). 

Povinností každého člena sdružení je respektování ustanovení zakladatelské smlouvy 

a stanov, placení příspěvků do společné pokladny sdružení ve výši 20 Kč na jednoho 

obyvatele obce a podílení se na krytí nákladů společných projektů. 

4.3.3 Orgány sdružení 

Nejvyšším orgánem sdružení mikroregionu Kouřimsko je valná hromada, která např. 

rozhoduje o plánu činnosti sdružení, o přijetí nových členů nebo jejich vystoupení, o zrušení 

sdružení a také volí či odvolává členy představenstva a kontrolní komise nebo schvaluje 

stanovy. 

                                                 
9 Stanovy Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko  
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Představenstvo, které má za úkol řídit činnost sdružení a které odpovídá za řádné 

vedení účetnictví a evidence majetku, je výkonným orgánem sdružení. 

Na řádné fungování mikroregionu dohlíží tříčlenná kontrolní komise, která kontroluje, 

zda je činnost sdružení v souladu se zakladatelskou smlouvou a stanovami a také provádí 

kontrolu účetnictví. 

Členské obce mikroregionu se scházejí jedenkrát za čtvrtletí. 

4.3.4 Hospodaření sdružení 

Sdružení hospodaří podle rozpočtu, který musí schválit valná hromada. Zdrojem 

financování činnosti jsou základní vklady, které se odvozují od počtu obyvatel v obcích, 

příspěvky členů sdružení, výnosy z vlastní činnosti, dotace a dary. Výše příspěvku za jednoho 

obyvatele obce činí 20 Kč. Majetek, se kterým může sdružení obcí nakládat, má hodnotu 

přesahující 500 000 Kč. 

4.4 Společné projekty svazku obcí 

Již od svého založení (rok 1999) se mikroregion Kouřimsko snažil získat finanční 

prostředky pro realizaci vlastních projektů a záměrů a celkový rozvoj jednotlivých obcí 

regionu. Sdružení obcí se několikrát podařilo získat prostředky z Programu obnovy venkova 

(dále jen POV), které byly využity při opravách různých obecních objektů (budovy, 

autobusové zastávky apod.) V roce 2001 byla dotace z POV ve výši 140 000 Kč rozdělena 

mezi sedm obcí mikroregionu za účelem napojení na internetovou síť. Každá obec obdržela 

20 000 Kč a dalších 30 % si musela sama dofinancovat z vlastních zdrojů. V průběhu 

následujících let byly získané finanční prostředky investovány například do oprav církevních 

objektů v obcích (kapličky, boží muka, sochy – celkově 500 000 Kč) nebo poskytnuty 

na pokrytí nákladů spojených se zajištěním dopravní obslužnosti obcí. 

Od roku 2004 se mikroregion zaměřuje nejen na spolupráci při získávání dalších 

finančních prostředků, ale také na odbornou pomoc při vydávání vyhlášek nebo při jednáních 

s různými organizacemi. Velmi se osvědčila vzájemná kooperace v oblasti dopravní 

obslužnosti a propagace mikroregionu (informační brožury, pohledy, mapy, pexeso).  

V roce 2007 se podařilo SO mikroregionu Kouřimsko uspět v grantovém řízení 

Středočeského kraje v rámci POV s projektem „Mějme k sobě blíž“, jehož cílem 

bylo vytvoření odpočinkových a relaxačních míst v obcích. Tato aktivita měla svůj původ 

již v letech 2005–2006, kdy byly finanční prostředky mikroregionu uvolněny na nákup 
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stromů a zeleně, která byla vysazena v parcích a klidových lokalitách obcí. Z dotace 

Středočeského kraje byly roku 2007 zakoupeny lavičky, kterými byla vytipovaná místa 

vybavena.  

V rámci dotace POV v roce 2008 plánoval mikroregion Kouřimsko zakoupit 4 velké 

stanové soupravy do svého vlastnictví, a dále 16 malých stanových souprav, které by se staly 

majetkem obcí při finanční spoluúčasti 50 %. Projekt „Podpora tradiční venkovské kultury 

a společenské činnosti“ však finance ze státního rozpočtu nezískal, a tak ho realizovaly 

z vlastních prostředků samotné obce. Stanové soupravy jsou vybaveny pivními sety, 

lavičkami a mobilními WC a jsou často využívány právě při různých sportovních a kulturních 

akcích.  

V roce 2008 získal mikroregion Kouřimsko od Státního zemědělského intervenčního 

fondu příslib dotace téměř 500 000 Kč, která je určena na projekt Komplexního vzdělávacího 

programu. Při podávání žádosti o finanční příspěvek vycházely sdružené obce z poptávky 

občanů po možnostech dalšího vzdělávání. V loňském a letošním roce se uskutečnilo několik 

přednášek, které se týkaly témat ekonomie, práva, softwaru, obnovy a rozvoje venkova, 

ochrany životního prostředí atd. Svým zaměřením je tento projekt určen pro členy místních 

samospráv, podnikatele, ale také pro širokou veřejnost s cílem podpory podnikání 

a zaměstnanosti v regionu. Určitým vzorem pro tuto činnost byla práce Vzdělávacího centra 

Pečecka. K celkovému posouzení vzdělávacího projektu včetně finančního zhodnocení dojde 

až po jeho dokončení (léto 2009) 

Od roku 2007 pracuje Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko na projektu Kouřimského 

turistického okruhu, který je dotován Radou Středočeského kraje a spadá do Akčního plánu 

rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na období 2007 – 2009. V souhrnu se jedná 

o podporu návrhu na vybudování pěších nebo cyklistických naučných stezek, 

které by propojily jednotlivé obce mikroregionu a zároveň vytvořily spojnici mezi Polabím 

a Posázavím nebo Prahou a Kutnou Horou. Postupně by měla na trasách vzniknout síť 

informačních center, které by poskytovaly informace o celé oblasti Kolínska. Na tomto 

projektu je zainteresována Místní akční skupina Podlipansko, která zastřešuje několik 

mikroregionů a sdružení obcí v oblasti.  
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5 SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU ZÁSMUCKO 

5.1 Centrum mikroregionu – obec Ždánice 

Obec Ždánice leží ve Středočeském kraji na silnici první třídy č. 2 asi 35 km východně 

od Prahy. V systému veřejné správy představují Ždánice obec I. kategorie. Funkci obce 

s pověřeným obecním úřadem vykonává město Kouřim a obce s rozšířenou působností město 

Kolín. Dohled nad obecní samosprávou má Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem 

v Praze.  

Výměra katastru obce činí 1052 ha a k trvalému pobytu je zde přihlášeno 323 osob. 

Základní vybavenost obce je horší. Ždánice nemají základní školu ani mateřskou školu, chybí 

zdravotnické zařízení i pošta. Služebna Policie ČR zde není (nejbližší oddělení PČR 

je v Kouřimi). Obec nebyla plynofikována a nemá ani čistírnu odpadních vod. Funguje zde 

pouze vodovod. Přirozenými spádovými místy pro dojížďku do škol, úřadů, zdravotnických 

zařízení a za prací jsou města Kouřim a Kostelec nad Černými Lesy.  

Podle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) má obec právo spolupracovat s ostatními 

obcemi. Na základě tohoto ustanovení se Ždánice roku 1999 staly členem dobrovolného 

svazku obcí Mikroregionu Kouřimsko, ze kterého později vystoupily, a založily svazek obcí 

mikroregionu Zásmucko (příloha č. 4 – Mapa a přehled obcí mikroregionu Zásmucko).  

5.2 Vznik a vývoj svazku obcí 

Mikroregion Zásmucko, který vznikl v roce 2003, sdružuje čtyři obce: Zásmuky, 

Malotice, Barchovice a Ždánice, které jsou zároveň sídlem tohoto svazku. V jeho čele stojí 

Josef Krupička, starosta obce Ždánice. Svazek obcí byl založen především za účelem rozvoje 

celého mikroregionu a z důvodu získání finančních prostředků ve formě dotací. Hlavním 

úkolem mikroregionu je zajištění prostředků na investice ve spolupráci s fondy ČR a EU. 

5.3 Principy fungování svazku obcí 

5.3.1 Účel a předmět činnosti sdružení 

Hlavním účelem existence svazku obcí Zásmucko je vzájemná pomoc a spolupráce 

sdružených obcí a měst. V tomto ohledu je výhodou menší rozloha mikroregionu, 

která se promítá do hledání a uskutečňování společných záměrů a projektů. 
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Okruhy zájmu svazku obcí a cíle, kterých chce sdružení dosáhnout, lze vymezit 

v několika bodech: 10 

 zlepšení infrastruktury obcí, vybudování místních komunikací 

 rozšíření nabídky kulturních a sportovních zařízení 

 práce v oblasti rozvoje školství, sociální péče 

 rozvoj cestovního ruchu 

 zabezpečení čistoty obce, požární ochrany, správa veřejného osvětlení 

 péče o veřejnou zeleň, životní prostředí 

 likvidace komunálního odpadu 

 zajištění dopravní obslužnosti 

5.3.2 Práva a povinnosti členů sdružení 

Povinností každé členské obce je uhradit členský příspěvek pro daný kalendářní rok. 

Podle stanov sdružení má každý jeho člen právo na informace spojené se řádným fungováním 

svazku a tuto činnost kontrolovat prostřednictvím valné hromady, která je jeho nejvyšším 

orgánem. Zastupitelstvo obce může dobrovolně vyjádřit ochotu obce přistoupit do svazku 

a následně musí splnit požadavky, které jsou definovány ve stanovách sdružení. Pokud obec 

neplní povinnosti vyplývající z členství ve svazku anebo nemá zájem na jeho dalším trvání, 

může být její činnost ve sdružení ukončena. 

5.3.3 Orgány sdružení 

Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada, která se skládá ze starostů členských 

obcí a rozhoduje např. o změně fungování sdružení, o úpravě předmětu činnosti, o finančních 

otázkách, o zániku svazku, a také volí nebo odvolává předsedu a místopředsedu 

představenstva. 

Představenstvo, které tvoří zástupci jednotlivých členských obcí svazku, se schází 

dle potřeby alespoň dvakrát ročně. Předseda představenstva předkládá návrhy valné hromadě, 

zajišťuje vedení evidence a účetnictví a zastupuje svazek obcí po právní stránce. Jeho funkční 

období je čtyřleté. 

                                                 
10 Stanovy Svazku obcí mikroregionu Zásmucko 
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5.3.4 Hospodaření sdružení 

Rozpočet svazku obcí musí být schválen valnou hromadou. Mikroregion může 

získávat z různých zdrojů finanční prostředky, které tvoří: 11 

 základní vklad obcí při vstupu do svazku ve výši 10 000 Kč 

 roční příspěvky obcí - v roce 2008 částka ve výši 5 000 Kč za obec 

 dotace a dary 

5.4 Společné projekty svazku obcí 

 Finanční prostředky získané Svazkem obcí Zásmucko slouží pro realizaci různých 

projektů. Ty se zaměřují často na zkvalitnění života místních obyvatel. V roce 2003 byla 

schválena dotace na autobusovou dopravu, aby byla rozšířena základní dopravní obslužnost 

obcí. V následujícím roce byly finanční prostředky využity při opravách místních 

komunikací. V roce 2005 žádal Svazek obcí Zásmucko zastupitelstvo Středočeského kraje 

o dotaci z grantových schémat SROP na projekt Centra pečovatelské služby, který však 

po formální stránce nevyhověl zadání, a proto nebyl následně realizován. V roce 2006 získal 

mikroregion finanční podporu přes 60 000 Kč, za kterou byly pořízeny nové vývěsní skříňky. 

Žádosti o dotaci na rekonstrukci obecních úřadů v roce 2007 nebylo vyhověno. V loňském 

roce však mikroregion Zásmucko využil finanční příspěvek na úpravu veřejné zeleně 

a veřejných prostranství ve výši téměř 300 000 Kč.  

                                                 
11 Stanovy Svazku obcí mikroregionu Zásmucko 
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6 ČLENSTVÍ OBCE ZÁSMUKY V DSO 

6.1 Základní údaje o obci Zásmuky 

Obec Zásmuky leží ve Středočeském kraji asi 50 kilometrů východně od hlavního 

města Prahy. V systému veřejné správy představují Zásmuky obec I. kategorie. Funkci obce 

s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností vykonává město Kolín. 

Oficiální název obce je Město Zásmuky. Obec byla povýšena na město poprvé roku 1542, 

kdy Zásmuky rovněž získaly městský znak. Nově byl statut města obci vrácen v roce 1992.  

Město Zásmuky má pět částí (Zásmuky, Doubravčany, Nesměň, Sobočice, Vršice). 

Celková výměra katastru obce, kde je k trvalému pobytu přihlášeno 1832 osob, je 2 411 ha. 

Společné hranice katastru mají Zásmuky s obcemi Barchovice, Bečváry, Církvice, Dolní 

Chvatliny, Drahobudice, Horní Kruty, Malotice, Skvrňov, Toušice, Vavřinec a Ždánice.  

Základní vybavenost obce je dobrá. Nachází se zde pošta, zdravotnické zařízení, 

základní škola, mateřská školka a ZUŠ. V obci funguje vodovod a kanalizace, která odvádí 

vodu do čistírny odpadních vod (ČOV). V roce 2003 byla provedena plynofikace. Služebna 

Policie ČR ani Městské policie zde není (nejbližší oddělení Policie ČR je v Kouřimi). 

Podle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) má obec právo spolupracovat s ostatními 

obcemi. Na základě tohoto ustanovení se Zásmuky staly v roce 1999 členem dobrovolného 

svazku obcí Mikroregionu Kouřimsko a v roce 2003 založily společně s okolními obcemi 

svazek obcí mikroregionu Zásmucko. 

6.2 SWOT analýza obce, členství v mikroregionech 

Ekonomické a sociální aspekty rozvoje města Zásmuky zachycuje SWOT analýza, 

která shrnuje základní východiska platná pro současný stav a nastiňuje budoucí směr vývoje 

obce.  

Silné stránky – výhodná zeměpisná poloha (blízkost Prahy, Kolína a oblasti Posázaví) 

Slabé stránky – nedostatek pracovních příležitostí 

                        – stárnutí populace 

Příležitosti – rozvoj podnikatelské sféry (malé a střední podnikání) a rozvoj služeb 

                   – zvýšení turistického ruchu (cyklostezky) 

Ohrožení – nedostatek finančních prostředků 
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Pro využití silných stránek a příležitostí města Zásmuky a zároveň potlačení 

negativních tendencí a hrozeb se jako možnost řešení nabízelo členství obce ve sdružení obcí. 

V roce 1999 bylo městu Zásmuky nabídnuto členství v mikroregionu Kouřimsko. Hlavním 

důvodem pro spolupráci Zásmuk s okolními obcemi bylo získání peněžních prostředků 

ze státního rozpočtu a následně další společné aktivity obcí. Ty lze shrnout do tří oblastí: 

 rozvoj cestovního ruchu 

 ochrana životního prostředí  

 zlepšení úrovně vybavení obce 

V roce 2003 se město Zásmuky začlenilo do mikroregionu Zásmucko, 

který je rozlohou menší než Kouřimsko. Výhodou sdružení obcí Zásmucko je fakt, že obce 

nemají tak rozdílné zájmy jako v případě Kouřimska a rovněž geograficky představuje oblast 

kompaktnější region.  

6.3 Přínos členství města Zásmuky v dobrovolných svazcích obcí 

Po zhodnocení sociálně - geografických  aspektů oblasti Zásmucka, bylo ze strany 

města Zásmuky žádáno o finanční prostředky na vydání informačních publikací a materiálů, 

které seznamovaly turisty s regionem a upozorňovaly na lokality a místa, které je vhodné 

navštívit. V tomto ohledu je výhodou poloha obce na spojnici mezi Prahou a Kutnou Horou 

a na pomezí mezi Polabím (Kolínsko, Poděbradsko) a Posázavím (Sázava, Český Šternberk, 

Stříbrná Skalice). Město Zásmuky je napojeno rovněž na síť turistických stezek, 

které jsou zřizovány a udržovány Klubem českých turistů. Žlutá turistická značka spojuje 

Zásmuky s Kouřimí a je na ní vybudována naučná stezka, která přibližuje turistům přírodní 

a historické zajímavosti oblasti. V průběhu let, zejména v souvislosti s rozvojem 

cykloturistiky, se pozornost soustředila také na možnou realizaci cyklostezek. Za přispění 

mikroregionu Kouřimsko byla vydána Cykloturistická mapa, ve které byly vyznačeny 

cyklostezky v okolí měst Kouřimi a Zásmuk, které převážně vedou na vedlejších a místních 

méně frekventovaných komunikacích.  

Podle stanov obou svazků obcí je jedním ze zájmů mikroregionů ochrana životního 

prostředí. Město Zásmuky v této souvislosti a na podnět místní organizace Českého svazu 

ochránců přírody požádalo o uvolnění finančních prostředků pro projekt záchrany státem 

chráněné lipové aleje v lokalitě u železniční zastávky. V centrální části města byla vysazena 

a ošetřena veřejná zeleň v parcích. Pro uvedené účely se v roce 2005 podařilo obci získat 

prostřednictvím mikroregionu Kouřimsko z celkové sumy, která činila více než 560 000 Kč, 
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finanční příspěvek 48 923 Kč. V roce 2007 byl Kouřimskem realizován z POV projekt 

„Mějme k sobě blíž“ v souhrnné výši 500 000 Kč. Obec Zásmuky zakoupila 30 ks litinových 

a 35 ks betonových laviček, jimiž byly vybaveny parkové a odpočinkové zóny ve městě. Další 

úprava zeleně mohla proběhnout v roce 2008, kdy město dostalo čtvrtinu dotačních 

prostředků (částka 72 025 Kč), o které úspěšně žádalo sdružení obcí Zásmucko z POV. 

Poslední z hlavních záměrů, kvůli jejichž naplnění je město Zásmuky členem 

mikroregionu Kouřimsko a mikroregionu Zásmucko, představuje oblast zlepšení celkové 

úrovně obce, jejího vybavení, majetku atd. Prostřednictvím svazku obcí Kouřimsko Zásmuky 

získaly v roce 2001 dotaci na nákup počítačového vybavení. Celkovou částku 26 000 Kč, 

složenou ze státního příspěvku a vlastních vložených prostředků, využilo město na pořízení 

jednoho počítače a tiskárny. Z dotací, jejichž výše přesáhla 500 000 Kč a které byly získány 

v průběhu let 2006–2007 na realizaci projektu „ Objekty na občanskou vybavenost obcí 

v oblasti dopravy a sportu“, byly financovány úpravy drobných objektů, nákup dvou 

autobusových čekáren a pořízení sportovního vybavení (pingpongové stoly). Sdružení obcí 

Zásmucko získalo v roce 2006 za finanční prostředky v hodnotě více než 60 000 Kč vývěsní 

skříňky, z nichž tři byly umístěny v Zásmukách. Společným záměrem mikroregionu 

Kouřimsko pro rok 2008 byl nákup pivních setů a stanů vybavených stoly a lavicemi, avšak 

z důvodu nezískání dotačních prostředků město Zásmuky vlastní část projektu realizovalo 

ze svých zdrojů. 

Členství obce Zásmuky v dobrovolných svazcích obcí lze hodnotit pozitivně, neboť 

prostřednictvím mikroregionů získalo město finanční prostředky na realizaci projektů 

v různých oblastech svého rozvoje. V současné době se starostové sdružených obcí scházejí 

především proto, aby si předávali zkušenosti. Tento fakt je velmi důležitý zejména od roku 

2003, kdy byly zrušeny okresní úřady a obcím, respektive jejich představitelům byla ztížena 

možnost vzájemných jednání. V některých případech po splnění účelu, kvůli kterému byly 

jednotlivé mikroregiony založeny, se objevuje otázka dalšího trvání svazků. Od jejich rušení 

se však ustupuje, neboť sdružení obcí za dobu svého působení nashromáždila společný 

majetek, jehož rozdělení by bylo problematické. Negativem pro práci mikroregionů a také 

pro město Zásmuky se jeví skutečnost, že Středočeský kraj v rámci Programu obnovy 

venkova zrušil dotační titul – Integrované projekty venkovských mikroregionů, což zamezuje 

svazkům obcí získávat další finanční prostředky a omezuje jejich práci na rozvojových 

projektech.  
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem nastínila problematiku týkající se vzniku a fungování 

svazků obcí na Kolínsku. Mým hlavním cílem bylo přiblížit téma existence mikroregionů 

a na konkrétních příkladech uvést význam jejich činnosti pro obyvatele zájmové oblasti. 

Zejména v průběhu uplynulých let se spojování obcí do větších celků osvědčilo 

jako jedno z možných řešení problémů správy a financování projektů. Toto hledisko 

nabylo ještě většího významu po vstupu České republiky do Evropské unie.  

V počátečních kapitolách své práce jsem uvedla základní pojmy vztahující se k tématu 

a dále jsem stručně charakterizovala formy spolupráce, které definují právní předpisy 

(podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích například dohoda ke splnění úkolu, vytvoření 

dobrovolného svazku obcí, zakládání právnických osob obcemi). Následně jsem se věnovala 

popisu důvodů vzniku, cílů, které chtějí svazky naplňovat a principů jejich fungování (proces 

vzniku a zániku sdružení, způsoby řízení a financování…). V dalších kapitolách 

jsem se zaměřila na popis svazků obcí v oblasti Kolínska. Pozornost jsem soustředila 

především na dva vybrané mikroregiony – Kouřimsko a Zásmucko. Důvodem byl záměr 

na příkladu města Zásmuky uvést konkrétní přínosy členství obce v těchto mikroregionech.  

Závěry, ke kterým jsem ve své práci došla, jsem shrnula v šesté kapitole a mohu 

konstatovat, že členství města Zásmuky ve jmenovaných sdruženích je pro obec pozitivní. 

Domnívám se rovněž, že uvedené zjištění je možné rozšířit do obecné roviny na většinu obcí, 

které jsou členy různých mikroregionů.  

Dobrovolné svazky obcí Kolínska jsou zaměřeny na komplexní rozvoj dotčené oblasti 

a zlepšení celkové úrovně jejich vybavení, podporují ochranu životního prostředí a snaží 

se také o zkvalitnění podmínek cestovního ruchu. V případě zájmové obce Zásmuky lze tento 

fakt doložit například výsadbou zeleně, úpravou veřejných prostranství, budováním cyklotras 

a naučných stezek nebo vydáváním propagačních materiálů. Významné pro sdružení obcí jsou 

především finanční příspěvky z různých dotačních programů institucí České republiky 

a Evropské unie.  

Také v zájmové oblasti Kolínska se však na činnosti mikroregionů mohou záporně 

projevovat různé vlivy související s procesem jejich utváření. Jedná se především o rozdílnost 

zájmů jednotlivých obcí ve sdruženích a tím pádem neschopnost nebo neochota se domluvit 

na kompromisním řešení. V jiných případech si svazky obcí stanoví velmi náročné cíle, které 

následně nemohou splnit, což může vést u zúčastněných obcí ke ztrátě motivace podílet 

se na činnosti mikroregionu a následně k ukončení členství. Ve sledované oblasti se uvedený 
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aspekt projevil v případě obce Ždánice. Ta své vystoupení ze svazku Kouřimska odůvodnila 

malým přínosem pro obec (prvotním záměrem totiž bylo provedení plynofikace), který byl 

rovněž umocněn členitostí a rozlehlostí vzniklého mikroregionu. Opačný případ se projevil 

u města Zásmuky, které je členem dvou sdružení obcí (od roku 1999 Svazku obcí 

mikroregionu Kouřimsko, od roku 2003 Svazku obcí mikroregionu Zásmucko).  

Další existenci svazků obcí na Kolínsku může v současnosti ohrozit fakt, 

že Středočeský kraj omezil dostupnost dotačních prostředků z Programu obnovy venkova tím, 

že zrušil dotační titul Integrované projekty venkovských mikroregionů. Důsledkem je nutnost 

čerpat finance pouze z vyšší úrovně, například od ministerstev České republiky a z fondů 

Evropské unie, což je však nejen administrativně, ale také finančně náročnější. Přestože 

finanční aspekt je jedním z důležitých podnětů pro existenci mikroregionů, odmítají 

představitelé samosprávy dotčených obcí Kouřimska a Zásmucka zrušení svazků obcí. Jejich 

vzájemná spolupráce totiž přinesla členům sdružení možnost získávat nové zkušenosti, 

předávat si je mezi sebou a také společně postupovat při řešení problémů spojených 

s fungováním obcí. Jako prospěšná může být vnímána skutečnost, že mikroregiony mají 

významnější postavení nejen vůči krajům, státním institucím a ústředním státním orgánům 

než samotné obce, ale jejich role je určující také ve vztahu k realizaci záměrů financovaných 

ze zdrojů Evropské unie. Zejména v tomto okruhu lze spatřovat možnost budoucí práce 

sdružených obcí Kouřimska a Zásmucka, neboť řada dotačních titulů je určena na rozvoj 

venkovských oblastí a obce v nich tak mohou přistoupit k uskutečnění finančně náročnějších 

projektů. 
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Příloha č. 1 – Tabulka mikroregionů Středočeského kraje 
 

Mikroregiony 
Název Sídlo obec 

Černokostelecko Konojedy 
Antonín Dvořák Rožmitál pod Třemšínem 
Blaník Louňovice p.Blaníkem 
Cerhovicko Záluží 
Český Kras - Pláně Třebotov 
Český Smaragd Trhový Štěpánov 
Dobrovolný svazek obcí Polabí Horní Počaply 
Dobrovolný svazek obcí Drábské světničky Mnichovo Hradiště 
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region Pečky 
Dobrovolný svazek obcí VeltrusDominio Veltrusy 
Dobrovolný svazek obcí Vltava Ledčice 
Dolnobřežansko Dolní Břežany 
DSO - Mikroregion povodí Bakovského potoka Zlonice 
DSO Kladensko a Slánsko Kačice 
DSO Přemyslovské střední Čechy Slaný 
DSO Záplavy Kamenné Žehrovice 
Horymír Svinaře 
Hudlicko Hudlice 
CHOPOS Chotýšany 
Malé Posázaví Chocerady 
Mikroregion Nymbursko Nymburk 
Mikroregion Baba Kosmonosy 
Mikroregion Čáslavsko Čáslav 
Mikroregion Čistá - Senomaty Senomaty 
Mikroregion Dubina Kluky 
Mikroregion Džbány - svazek obcí Votice 
Mikroregion Hořovicko Hořovice 
Mikroregion Chlum Dobrovice 
Mikroregion Klonk Tmaň 
Mikroregion Kutnohorsko Kutná Hora 
Mikroregion Poděbradské Polabí Poděbrady 
Mikroregion Polabský Luh Kolín 
Mikroregion Posázavský kruh Zruč nad Sázavou 
Mikroregion Středokluky a okolí Středokluky 
Mikroregion Svatojiřský les Bratčice 
Mikroregion Svatojiřský potok Zvoleněves 
Mikroregion Tremšín Hvožďany 
Mikroregion Tří potoků Stehelčeves 
Mikroregion Týnecko Týnec nad Sázavou 
Mikroregion údolí Lidického potoka Buštěhrad 
Mikroregion Údolí Vltavy Kralupy nad Vltavou 
Mikroregion Úvalsko Úvaly 
Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce Zbraslavice 
Od Okoře k Vltavě Velké Přílepy 
Podblanicko Vlašim 
Povodí Mratínského potoka Měšice 
Region Jenštejnského podhradí Jenštejn 

 



 

 
Rozvoj venkova Potěhy 
Sdružení obcí "Kersko" Třebestovice 
Sdružení obcí a měst mikroregionu Dolní Pojizeří Benátky nad Jizerou 
Sdružení obcí Kokořínska Řepín 
Sdružení obcí Kutnohorský venkov Suchdol 
Sdružení obcí mikroregionu Balkán Slabce 
Sdružení obcí mikroregionu Novostrašecko Nové Strašecí 
Sdružení obcí Neveklovska Neveklov 
Sdružení obcí Sedlčanska Sedlčany 
Společenství obcí Čertovo břemeno Sedlec-Prčice 
Střední Povltaví Štěchovice 
Svazek obcí Březnicko Březnice 
Svazek obcí Cecemínsko Dřísy 
Svazek obcí Cidlina Libice n.Cidlinou 
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Dobříš 
Svazek obcí Dolní Berounka Lety 
Svazek obcí Dolní Povltaví Vojkovice 
Svazek obcí Kostomlatska Kostomlaty nad Labem 
Svazek obcí ,,Ladův kraj" Říčany u Prahy 
Svazek obcí mikroregion Křivoklát Křivoklát 
Svazek obcí mikroregionu Bratronicko Bratronice 
Svazek obcí mikroregionu Kněževes Kněževes 
Svazek obcí mikroregionu Kolínské Zálabí Němčice 
Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko Kouřim 
Svazek obcí mikroregionu Loděnického potoka Loděnice 
Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem Radovesnice I 
Svazek obcí mikroregionu Zásmucko Ždánice 
Svazek obcí Mladoboleslavský venkov Chotětov 
Svazek obcí Mníšecký region Čísovice 
Svazek obcí Pod Vysokou Červené Pečky 
Svazek obcí Podbrdského regionu Trhové Dušníky 
Svazek obcí Poddžbánsko Krupá 
Svazek obcí povodí Liběchovky Liběchov 
Svazek obcí region Jihozápad Jinočany 
Svazek obcí Střední Pojizeří Klášter Hradiště nad Jizerou 
Tři údolí Chlístov 
Uhlířskojanovicko Uhlířské Janovice 
Želivka Čechtice 

Zdroj: www.risy.cz  

http://www.risy.cz/


Příloha č. 2 – Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností Kolín 
 

 
Zdroj: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2972 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2972
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2972


Příloha č. 3 – Mapa a přehled obcí mikroregionu Kouřimsko 
 

 
 
 

Obec Počet obyvatel Rozloha v ha 
Barchovice 204 1773 
Dolní Chvatliny 433 1221 
Horní Kruty 517 1433 
Klášterní Skalice 123 332 
Kouřim 1809 1440 
Krychnov 101 258 
Libodřice 272 591 
Malotice 248 857 
Polní Voděrady 144 406 
Svojšice 578 982 
Toušice 257 718 
Třebovle 435 1095 
Vitice 295 2238 
Zalešany 112 490 
Zásmuky 1832 2411 
Žabonosy 217 310 

Zdroj: www.kourimsko.cz, www.risy.cz  

 

http://www.kourimsko.cz/
http://www.risy.cz/


Příloha č. 4 – Mapa a přehled obcí mikroregionu Zásmucko 
 

 
 
 
 

Obec Počet obyvatel Rozloha v ha 
Barchovice 204 1773
Malotice 248 857
Zásmuky 1832 2411
Ždánice 323 1052

       Zdroj: www.risy.cz  
 

 

http://www.risy.cz/

