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Dobrovolný svazek obcí - DSO

▪ Svazek obcí je veřejnoprávní korporace, kterou mohou 
dobrovolně vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce, 
ochrany a prosazování svých společných zájmů. 

▪ Území obcí, které do svazku vstupují, přitom nemusí přímo 
sousedit. 

▪ Tento typ mikroregionu se vytváří veřejnoprávní smlouvou, 
jejíž přílohou jsou stanovy svazku. 

▪ Základem právní úpravy svazků obcí je § 49–53 zákona o 
obcích.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD_korporace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroregion
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanovy
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_obc%C3%ADch&action=edit&redlink=1


Dobrovolný svazek obcí - DSO

Svazek obcí se stará především o plnění úkolů veřejné 
správy:

▪ školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární 
ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního 
prostředí, cestovního ruchu, komunálních odpadů a 
odpadních vod, technické infrastruktury, místních 
komunikací a veřejné dopravy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kolstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%BD_po%C5%99%C3%A1dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava




Svazek obcí Jestřebí hory

▪ Založen 1. 10. 2001

▪ Předmět činnosti dle stanov:
o Propagace svazku a regionu

o Rozvoj cestovního ruchu v regionu

o Podpora spolkové činnosti regionu

o Účast v národních a mezinárodních programech

o Příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií

o Přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku právnické osoby

o Aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potenciálu 
účastníků smlouvy



Svazek obcí Jestřebí hory

Členské obce:

o Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé 
Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, 
Suchovršice, Velké Svatoňovice

o Do roku 2014 – Úpice

o Sídlo: Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

o Předseda: Zdeněk Špringr

o Místopředsedové: Vladimír Provazník, Pavel Dvořáček

o www.jestrebihory.net

http://www.batnovice.cz/
http://www.havlovice.cz/
http://www.chvalec.cz/
http://jivka.cz/wp/
http://www.libnatov.cz/
https://www.malesvatonovice.cz/
http://obecmarsov.cz/
http://www.radvanice.cz/
http://rtyne.cz/
http://www.suchovrsice.cz/
http://www.velkesvatonovice.cz/
http://www.jestrebihory.net/


Svazek obcí Jestřebí hory

▪ Projekty od roku 2007 – dotační peníze – do roku 2012
o Vytvoření Strategie rozvoje regionu Jestřebí hory 

o Doplnění infrastruktury značení cyklotras a reedice mapy Jestřebí hory

o Jestřebí hory jako na dlani – databáze a propagační materiály

o Mezinárodní spolupráce – Polsko a Slovensko

o Jestřebí hory jako na dlani II. – webové kamery, reportáže z regionálních 
akcí

o Slavnosti pod Jestřebími horami – lavice 

o Protipovodňová opatření – hlásiče

o Nakládání s biologickým odpadem – kompostéry

o Profesionalizace svazku – podpora činnosti od Královéhradeckého kraje



Svazek obcí Jestřebí hory

▪ Projekty od roku 2007 – vlastní prostředky
o Mapy regionu – skládací a trhací

o Propagační letáky jednotlivých obcí a stojany na materiály

o Reedice propagačních materiálů - Jestřebí hory jako na dlani

o Nové www.jestrebihory.net 

o Zpravodaj SOJH – do každé domácnosti

o Putující kontejner – v každé obci 

o Vítací cedule do obcí

o Dotace pro NNO

o Spolkové slavnosti a školení pro NNO



Svazek obcí Jestřebí hory

▪ Role v regionu
o Spoluzakladatel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

o Člen Svaz cestovního ruchu Kladské Pomezí

o Člen Branka o.p.s.

o Spolupořadatel školení pro starosty, výměna zkušeností

o Podpora tvorbě koncepčních dokumentů obcí – Plán rozvoje sportu apod.

o Podpora cestovnímu ruchu – např. údržba lyžařských běžkařských tras

o Metodická podpora starostům a organizacím v obcích (MŠ a ZŠ)



Společenství obcí Podkrkonoší

▪ Založeno 11. 12. 2001

▪ Předmět činnosti dle stanov:
o Koordinovat regionální rozvojové aktivity a projekty

o Hledat různé zdroje finančních prostředků, které by sloužily rozvoji 
mikroregionu

o Vydávat regionální publikace, všestranně propagovat mikroregion a jeho 
potenciál domácím a zahraničním partnerům

o Podporovat rozvoj přiměřeného cestovního ruchu

o Zprostředkovávat poradenské služby jednotlivým členským obcím se 
zaměřením na obnovu venkova a regionální rozvoj

o Podporovat rozvoj občanské společnosti a všechny legitimní formy účasti 
obyvatelstva na řešení problémů věcí veřejných



Společenství obcí Podkrkonoší

Členské obce:

o Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, 
Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, 
Vlčice

o Do roku 2015 – Staré Buky

o Sídlo: Náměstí 36, 542 42 Pilníkov

o Předseda: Petr Hrubý

o Místopředsedkyně: Eva Rezková

o www.podkrkonosi.info

http://www.obec-cermna.cz/
http://www.dolniolesnice.cz/
http://www.hajnice.cz/uvodni-stranka
http://www.horniolesnice.cz/uvodni-stranka
http://www.chotevice.cz/
http://www.kocbere.cz/
http://kohoutov.info/
http://pilnikov.cz/
http://www.vitezna.cz/
http://www.vlckovice.cz/
http://www.ou-vlcice.cz/
http://www.podkrkonosi.info/


Společenství obcí Podkrkonoší

▪ Projekty od roku 2007 – dotační peníze – do roku 2013
o Obnova cest mezi lidmi v Podkrkonoší

o Podkrkonoším společně s mapou v ruce – databáze služeb, mobilní 
odpočívadla a propagační materiály

o Cestujeme Podkrkonoším v 21. století – vítací cedule do obcí, ochranná 
známka loga SOP

o Sejdeme se pod horami – velké stany, lavice, pódium, zvuková technika

o Centrum společných služeb – poradenské centrum pro starosty, 
zastupitele, MŠ, ZŠ, NNO, veřejnost

o Profesionalizace svazku – podpora činnosti od Královéhradeckého kraje



Společenství obcí Podkrkonoší

▪ Projekty od roku 2007 – vlastní prostředky
o Nové www.podkrkonosi.info 

o Zpravodaj SOP – do každé domácnosti

o Putující kontejner – v každé obci 

o Dotace pro NNO

o Podkrkonošská Sněženka – soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ

o Propagační bannery

o Vytvoření zázemí pro vybavení SOP  

o Funkční systém půjčování vybavení



Společenství obcí Podkrkonoší

▪ Role v regionu
o Spoluzakladatel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

o Spolupořadatel školení pro starosty, výměna zkušeností

o Podpora tvorbě koncepčních dokumentů obcí – Plán rozvoje sportu, 
Program rozvoje obce apod.

o Metodická podpora starostům a organizacím v obcích (MŠ a ZŠ)



Místní akční skupiny 

▪ Jsou společenstvím občanů, neziskových organizací, 
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, 
škol a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji 
venkova metodou LEADER.

▪ Společně s partnery aktivují ekonomický, sociální a 
environmentální rozvoj regionu, zlepšují kvalitu života a 
pomáhají venkovu vyrovnávat se s místními i 
celosvětovými trendy a hrozbami.

▪ Aplikují v praxi inovativní nápady, iniciují spolupráci, 
síťování a strategické plánování.



Místní akční skupiny 

▪ Mezi principy metody LEADER patří: 

o Přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící 
a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby

o Partnerství veřejných a soukromých subjektů

o Místní rozvojová strategie

o Inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských 
regionů

o Síťování – výměna zkušeností 

o Aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků z fondů 
Evropské unie, z krajských a národních programů i od soukromých 
dárců





Místní akční skupina 
Království – Jestřebí hory, o.p.s.

▪ Příprava – 14. 11. 2006 

o na popud zástupců obcí, NNO, škol, podnikatelů atd.

▪ Založena – 7. 2. 2007 

o zakladatelé společnosti Svazek obcí Jestřebí hory a 
Společenství obcí Podkrkonoší

▪ 24 obcí – území MAS mělo 100 % překryv s SOJH a SOP 

▪ Právní forma – obecně prospěšná společnost – zákon o 
obecně prospěšných společnostech 



Místní akční skupina 
Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Sídlo: Pod městem 624, 542 32 Úpice

Kancelář: Regnerova 143, 542 32 Úpice 
– II. patro, bývalá Republika

Území: 24 obcí a 24 500 obyvatel

Web: www.kjh.cz

Partneři: 73

Orgány vůči společnosti (volí zakladatelé):

o správní a dozorčí rada a ředitel 

Orgány odpovědné za metodu LEADER (volí partneři MAS):

o Sněm, programový, výběrový a kontrolní výbor

http://www.kjh.cz/


Místní akční skupina 
Království – Jestřebí hory, o.p.s.

▪ Projekty od roku 2007 – investice do území prostřednictvím 
metody LEADER

❖ LEADER ČR 2007 
o Celkově se rozdělilo 2 250 000 Kč.
o Zrealizovalo se 7 projektů.

❖ LEADER 2007 – 2013
o Celkově se rozdělilo 37 290 887 Kč.
o Zrealizovalo se 62 projektů. 

❖ SCLLD 2014 – 2020
o Celkem se bude rozdělovat 61 000 000 Kč
o Od roku 2018 probíhají výzvy v rámci operačních programů – IROP, OPZ a PRV



Počty zrealizovaných projektů 
LEADER 2007 - 2014



Místní akční skupina 
Království – Jestřebí hory, o.p.s.

▪ Projekty od roku 2007 – projekty neinvestiční
❖ Mezinárodní spolupráce
o MAS Poondavie (Slovensko), Nevickoe (Ukrajina)

❖ Akce pro veřejnost
o Vlajka pro Tiber 
o Olympiáda pro starší a dříve narozené
o Venkovská konference  

❖ Studentský parlament MAS 
o Studentský trojboj
o Den Země a Igelitiáda

❖ Projekty se školami
o Místní akční plán I. Trutnovsko
o Místní akční plán II. Trutnovsko



Místní akční skupina 
Království – Jestřebí hory, o.p.s.

▪ Projekty od roku 2007 – projekty neinvestiční
❖ Úřad práce

o Chráněné místo pro zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem

o Zaměstnaný absolvent

o Záruky pro mladé 

❖ Ekocentrum
o Přednášková činnost
o Hájení zájmů regionu – kauza břidličné plyny, vlci v krajině atd. 

❖ Pracovní skupiny při Královéhradeckém kraji
o Tvorba regionálních koncepčních dokumentů



Místní akční skupina 
Království – Jestřebí hory, o.p.s.

▪ Služby 
❖ Servis zakladatelům

o Zajištění administrativních služeb, provoz www, poradenství, koordinace 
projektů, zastupování při jednáních

❖ GDPR

o Služba pověřence obcím,  MŠ a ZŠ z území SOJH

o Zpracování auditů 



Role svazků:

* realizovat společné meziobecní projekty
* metodicky si pomáhat v oblasti veřejné správy a  

samosprávy
* politicky zastřešovat rozvoj regionu
* podněcovat inovativní aktivity
* hybnou silou – aktivní starostové 



Role Místní akční skupiny:

* aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků 
z fondů Evropské unie a národních programů

* vytvářet partnerství v regionu mezi zájmovými 
skupinami 

* realizovat vlastní projekty s partnery
* hybnou silou – spolky, ředitelé MŠ a ZŠ, podnikatelé, 

starostové a aktivní občané



Svazek obcí Jestřebí hory
Společenství obcí Podkrkonoší

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

- každý má vlastní roli v území
- důležitá je spolupráce

- partneři pro rozvoj regionu



Děkuji za pozornost

Příklady projektů realizovaných z 
dotačních prostředků 



LEADER ČR 2007

• Do programu se mohli přihlásit 
podnikatelé z oblasti zemědělství a 
lesní výroby, obce a neziskovky.

• Celkově bylo vynaloženo 3 958 529 Kč.

• Zrealizovalo se 7 projektů.



Batňovice
ÚČEL: U Motorestu Klondyk byl vytvořen dětský koutek.
VÝŠE DOTACE: 254 000 Kč

PŘED REALIZACÍ

PO REALIZACI



Havlovice

STARÁ CYKLOTRASA NOVÁ CYKLOTRASA

ÚČEL: Byl opravený nevyhovující povrch stávající cyklotrasy.

VÝŠE DOTACE: 353 000 Kč



Občanské sdružení Chalupění

PŘED VÝMĚNOU PO VÝMĚNĚ

ÚČEL: V zemědělském muzeu v Radči byla kompletně vyměněna okna a 
opraveny omítky. 
VÝŠE DOTACE: 441 000 Kč



Jaroslav Prouza

PŘED REKONSTRUKCÍ PO REKONSTRUKCI

ÚČEL: Zemědělský podnikatel opravil areál k ustájení koní.
VÝŠE DOTACE: 577 000 Kč



PoLLoM s.r.o.
ÚČEL: Podnikatel nakoupil stroje pro údržbu turistických cest: štěpkovačku, 
vyvážečku a korbu.
VÝŠE DOTACE: 260 000 Kč



Suchovršice

STARÁ CYKLOTRASA NOVÁ CYKLOTRASA

ÚČEL: Byl opravený nevyhovující povrch stávající cyklotrasy.
VÝŠE DOTACE: 158 000 Kč



Úpice
ÚČEL: V ubytovacím zařízení v areálu Sparty byla rekonstruována kuchyň. 

VÝŠE DOTACE: 186 000 Kč



LEADER 2007 - 2013

• Do programu se mohli přihlásit podnikatelé, 
obce a příspěvkové a neziskové organizace z 
území MAS KJH.

• Celkově se rozdělilo 37 290 887 Kč.
• Zrealizovalo se 62 projektů. 



NÁZEV PROJEKTU: Garáže pro komunální a hasičskou techniku – 1. etapa

ŽADATEL: Obec Havlovice

VÝŠE DOTACE: 1 800 000 Kč

Havlovice



NÁZEV PROJEKTU: Zkvalitnění údržby veřejné zeleně v obci Havlovice

ŽADATEL: Obec Havlovice

VÝŠE DOTACE:  299 719 Kč



NÁZEV PROJEKTU: Klubovna a zázemí 
pro volnočasové aktivity – 2. etapa 
projektu Garáže pro komunální a 
hasičskou techniku

ŽADATEL: Sbor dobrovolných hasičů 
Havlovice

VÝŠE DOTACE: 537 931 Kč



1. etapa 

2. etapa 

NÁZEV PROJEKTŮ: 1. a 2. etapa oprav tělocvičny
ŽADATEL: TJ Sokol Havlovice, o.s.
VÝŠE DOTACE: 1. etapa: 441 000 Kč

2. etapa: 749 999 Kč 



Další projekty, které byly realizované v obci Havlovice

NÁZEV PROJEKTU: Zastřešení hradu Vízmburk 1. a 2. etapa

ŽADATEL: Sdružení pro Vízmburk

VÝŠE DOTACE: 1. etapa: 138 672 Kč

2. etapa: 1 078 441 Kč

NÁZEV PROJEKTU: „Pod jednou střechou“

ŽADATEL: Sbor dobrovolných hasičů Havlovice

VÝŠE DOTACE: 159 647 Kč

NÁZEV PROJEKTU: Modernizace sportovního zařízení JS Na Popluží a 
zařízení půjčovny sportovních potřeb

ŽADATEL: Jaroslav Prouza

VÝŠE DOTACE: 124 356 Kč



Úpice
NÁZEV PROJEKTU: Vybudování komunikace v 
ulici Lesní – Úpice (Velbaba)

ŽADATEL: Město Úpice

VÝŠE DOTACE:  1 584 028 Kč



NÁZEV PROJEKTU: Tudy z nudy aneb „záškolácké“ aktivně relaxační zázemí pro 
všechny generace

ŽADATEL: Město Úpice

VÝŠE DOTACE: 524 931 Kč



Pilníkov
NÁZEV PROJEKTU: Hrajeme si, sportujeme

ŽADATEL: ZŠ a MŠ Pilníkov

VÝŠE DOTACE: 153 000 Kč



NÁZEV PROJEKTU: Umělý povrch veřejně přístupného hřiště v Pilníkově

ŽADATEL: Město Pilníkov

VÝŠE DOTACE: 1 800 000 Kč



Počty zrealizovaných projektů



PŘÍKLADY DALŠÍCH AKTIVIT MAS



POONDAVIE
• Od roku 2007 MAS KJH spolupracuje s 

východoslovenským mikroregionem Poondavie
(od roku 2015 MAS Poondavie).

• V roce 2015 uzavřena smlouva o vzájemné 
spolupráci. 

• Po celou dobu spolupráce dochází k výměně 
zkušeností v oblasti veřejné správy, projektového 
managementu, podnikání a také se konají pravidelné 
návštěvy.



2007



2010



2013



2016



MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
SRBSKO:

• V roce 2013 na území MAS KJH zavítala 
delegace ze severovýchodní části Srbska –
region Banát v rámci projektu „Posilování 
absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)“.

POLSKO, UKRAJINA:

• Vzájemná spolupráce při realizaci projektů.



2013

Srbsko

Polsko



EKOCENTRUM

• Ekocentrum bylo realizované prostřednictvím 
programu Kapka 21, ten byl podporovaný 
Ministerstvem životního prostředí.

• V rámci projektu se občanům předávaly 
informace o oblasti životního prostředí, např. 
prostřednictvím seminářů, společných setkání 
nebo různých akcí.



2010

Společné setkání zaměřené na 
problematiku prodeje ze dvora



2011

První seminář Ekocentra 
(společně se ZO Svazu 
chovatelů Úpice)



2012

Přednáška na téma břidlicové 
plyny (Petr Kuna, CHKO 
Broumovsko)



2017

Den Země a Igelitiáda
(společně se ZŠ Úpice-Lány)



VLAJKA PRO TIBET
• Každoročním vyvěšením vlajky vyjadřujeme 

podporu utlačovanému Tibetu.

• Od roku 2005 jsme začali pořádat veřejné 
besedy a přednášky pro veřejnost o Tibetu.

• Během let s námi akci pořádaly tyto 
organizace: Městské Gymnázium a Střední 
odborná škola Úpice, Kulturní Klub Pálenka,   
ZŠ Úpice-Lány, Tisk Ofset a Orange Catering.



2011

Hosté: Kateřina Jacques a 
Martin Bursík



2017

Akce vlajka pro Tibet 
poprvé v nových 
prostorách MAS KJH. 



OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A DŘÍVE 
NAROZENÉ

• MAS KJH spolupořádá s TJ Sokol Havlovice a 
obcí Havlovice Olympiádu pro starší a dříve 
narozené.

• V roce 2017 akce dostala záštitu od 
Královehradeckého kraje.



2011

Účastnilo se 
103 seniorů.



2014

Účastnilo se 
173 seniorů.



2017

Účastnilo se 
305 seniorů.



OSTATNÍ

TROJBOJ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU:

• Společně s Havlovickým svazem malé kopané, 
určený pro žáky 2. stupně (2017 – 8 škol).

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP):

• Projekt podporovaný MŠMT, pomáhá k navázání 
spolupráce škol na území ORP Trutnov.

VENKOVSKÁ KONFERENCE:

• Zaměřená na problematiku venkova.



TROJBOJ 2017

Turnaj v malé kopané a 
trojboj studentského 
parlamentu 2017



MAP

Setkání ředitelů v ZŠ a 
MŠ Radvanice 2017



VENKOVSKÁ KONFERENCE

2016

Prohlídka Zemědělské 
společnosti v Havlovicích


