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ÚVOD
Svým členstvím v Evropské unii Česká republika deklaruje mimo jiné i ochotu přijmout
základní principy Unie, které ve svém důsledku povedou k vyšší ekonomické a sociální
soudrţnosti členských států. Jedním z důleţitých principů je princip programování, jenţ
vyjadřuje soustředění pozornosti zainteresovaných subjektů v zájmovém území na dosaţení
střednědobých aţ dlouhodobých cílů, stanovených ve strategii rozvoje území. Soulad s těmito
cíli a strategiemi zvolenými k jejich dosaţení, formulovanými v programovém dokumentu,
je jedním z kritérií při rozhodování o výběru projektů, kterým budou přiděleny prostředky
na podporu jejich realizace.
V souladu s tímto postojem by se aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Svitava měla
stát dokumentem, kolem kterého se soustředí rozhodující subjekty mikroregionu s cílem
podpořit rozvoj svého území. Právě spolupráce a soustředěné úsilí partnerů ze státní správy,
samosprávy, podnikatelské sféry, nestátních organizací či občanských a zájmových sdruţení,
a také důsledný monitoring vývojových tendencí a změn, jsou nezbytným předpokladem
pro další rozvoj území.
Zpracování dokumentu bylo rozděleno do několika etap. První etapa zahrnovala zejména
analytické práce, tj. vytvoření socioekonomické charakteristiky (tzv. profilu) mikroregionu.
Pro analýzy současného stavu a moţných vývojových tendencí ve vybraných oblastech
struktury společnosti, hospodářství a dalších podmínek v území se pouţívají dostupné
statistické údaje, doplněné o dotazníkové šetření aktuální situace v obcích. Syntetické
zhodnocení provedených analýz představuje problémová analýza a tzv. SWOT analýza.
Definování hlavních problémů území (tak, jak je vnímají představitelé jednotlivých obcí) a
rozbor silných stránek, slabých stránek, moţností a ohroţení daného území vytvořilo
východisko pro stanovení a formulaci rozvojových cílů a záměrů.
Stanovení cílů rozvoje území a aktivit potřebných k jejich dosaţení bylo předmětem druhé
etapy prací. Základem návrhové části Strategie je vize, charakterizující stav území, kterého
bude dosaţeno naplněním vytyčených cílů. Relativně obecně formulované cíle jsou blíţe
specifikovány jiţ v konkrétnějších prioritách, opatřeních a aktivitách.
Zatímco v návrhové části jsou specifikovány oblasti rozvoje v různé úrovni obecnosti (od
vize, cílů a směrů rozvoje přes opatření a aktivity), konkrétní projekty a činnosti, jeţ je nutné
řešit v krátkodobém horizontu, jsou předmětem akčního plánu. Tato hierarchizace byla
zvolena záměrně z důvodu různé potřeby aktualizace jednotlivých částí. Zatímco návrhová
část je zformulována na delší období (2008 – 2015), akční plán je třeba aktualizovat v kratším
intervalu (kaţdé 2-3 roky).
Kroky potřebné pro realizaci aktivit vytyčených ve Strategii jsou vázány především na
iniciativu představitelů veřejné správy v území. Za účinné spolupráce zainteresovaných
subjektů (podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, občanské iniciativy, zástupci
státních institucí a orgánů a dalších institucí) je potřebné začít vytvořenou Strategii postupně
realizovat. Je rovněţ ţádoucí návrhovou část a zejména akční plán pravidelně aktualizovat,
především z hlediska zařazování nově připravených projektů. Strategie rozvoje mikroregionu
Svitava tedy nemá být dokumentem statickým, neměnným, ale naopak otevřeným,
přístupným pro nové podněty, okolnosti a podmínky, umoţňujícím průběţně reagovat na
měnící se situaci v území a na aktuální problémy či potřeby dalšího rozvoje celého
mikroregionu.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
VYMEZENÍ SVAZKU
Svazek obcí Svitava (dále Svazek) byl zaloţen na setkání pověřených zástupců obcí dne
4.12.2001. Zakladatelskými obcemi byly Doubravice nad Svitavou, Chrudichromy,
Jabloňany, Kuničky, Lhota Rapotina, Obora, Skalice nad Svitavou a Újezd u Boskovic.
V roce 2007 ke svazku přistoupil městys Svitávka. Současný počet členů činí devět obcí.
Cílem Svazku je zmnoţení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým
rozsahem a významem jednotlivé účastnické obce. Předmětem činnosti Svazku vymezeným
v zakladatelské smlouvě je:

 udrţení, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, ţivotního stylu,
pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a
rozvoj obcí;

 sociální a ekonomický rozvoj obcí při uţívání místních hmotných zdrojů a
zaměstnanosti místního obyvatelstva;

 zachování a obnova vlastního obrazu obcí, jejich sepětí s krajinou, specifického rázu
venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působnosti v místě a krajině;

 úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a
technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu ţivotního prostředí;

 udrţování, obnova a rozvoj účelového vyuţívání přirozeného potenciálu venkovské
krajiny při zachování a rozvíjení jejich mimořádných přírodních a rekreačních hodnot;

 výměna zkušeností z realizace rozvoje členských obcí a formulace společných
stanovisek k jednotlivým oblastem rozvoje venkova;

 spolupráce se všemi subjekty, které pozitivně působí na rozvoj venkova;
 operativní předávání informací o dění při rozvoji venkova u nás i v zahraničí;
 koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku;
 koordinace významných investičních akcí v zájmovém území;
 slaďování zájmů činností místních samospráv a společné ovlivňování státní správy v
zájmovém území;

 propagace spolku a jeho zájmového území.
Za předmět činnosti sdruţení se povaţují také takové akce a aktivity, které se z objektivních
důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinnost sdruţení dbát na to,
aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdruţení jako celku.
V návaznosti na zaloţení Svazku byla v roce 2002 zpracována Strategie rozvoje mikroregionu
Svitava, která zachytila situaci v území a navrhla opatření k podpoře rozvoje. Od zpracování
první strategie uplynula jiţ poměrně dlouhá doba a proběhla řada zásadních změn. Došlo k
rozšíření členských obcí z 8 na 9, přičemţ došlo k nárůstu počtu obyvatel o 1/3 na více neţ 5
tisíc. Od roku 2002 došlo ke kompletní reorganizaci veřejné správy (vznik krajských úřadů,
ORP, POÚ; zánik okresních úřadů). V roce 2004 vstoupila ČR do Evropské unie a v současné
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době v souvislosti s novým rozpočtovým obdobím EU 2007-2013 byly nově zpracovány
všechny zásadní koncepční dokumenty vyšších úrovní veřejné správy, na coţ je nutné
reagovat. V roce 2008 bylo proto firmě GaREP, spol. s r.o., zpracovateli i Strategie předchozí,
zadáno vytvoření nové Strategie zohledňující uvedené změny a reflektující posun v odborném
přístupu ke zpracovávání strategických dokumentů svazků obcí.
Společnost GaREP provedla v měsíci březnu 2008 dotazníkové šetření mezi obcemi, jehoţ
cílem bylo základní poznání aktuální situace v obcích. Toto šetření bylo doplněno o řízené
rozhovory s představiteli obcí v květnu 2008.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
V devíti obcích mikroregionu ţije v současné době celkem 5 499 obyvatel, rozloha území je
5 453 ha (stav k 1.1.2007, viz tab. 1); hustota zalidnění – 109 obyv. na km2 – je mírně vyšší
neţ průměr ČR. Svazek je tvořen spíše menšími obcemi. Průměrná velikost obce je 611
obyvatel; nejlidnatější je Svitávka (1 710 obyvatel), nejmenší Chrudichromy (186 obyvatel).
Téměř všechny obce jsou tvořeny jedním katastrálním územím, jen městyse Doubravice nad
Svitavou a Svitávka se skládají z katastrů dvou; městys Svitávka navíc také ze dvou částí.
Obce leţí ponejvíce v údolí Svitavy, v nadmořské výšce mírně přes 300 m. Výše jsou
poloţeny obce v kopcovité části mikroregionu, zvláště na východě (Kuničky a Újezd u
Boskovic).
Tab. 1: Základní údaje o obcích svazku Svitava (k 1.1.2007)
Obec

Počet
obyvatel

Počet
katastrů

Počet
částí
obce

Katastrální
plocha
(ha)

Hustota
zalidnění
(obyv./km2)

Nadmořská
výška
(m n.m.)

První
písemná
zpráva
(rok)

Chrudichromy
186
1
1
267
70
330
1386
Kuničky
260
1
1
428
61
530
1378
Obora
291
1
1
425
68
413
1360
Lhota Rapotina
386
1
1
618
62
308
1382
Jabloňany
389
1
1
241
161
337
1357
Újezd u Boskovic
424
1
1
1 278
33
527
1505
Skalice nad Svitavou
597
1
1
299
199
330
1228
Doubravice nad Svitavou
1 256
2
1
1 071
117
315
1255
Svitávka
1 710
2
2
826
207
314
1160
svazek Svitava
5 499
11
5 453
109
378
Pramen: Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2007, Statistický průvodce obcemi Jihomoravského kraje 2007, ČSÚ

Většina obcí spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností (a současně
pověřeného obecního úřadu) Boskovice, pouze Doubravice nad Svitavou a Kuničky spadají
pod Blansko.
Úřady státní správy – finanční úřad, stavební úřad, úřad práce a další – se nacházejí ve
větších městech mimo mikroregion. Matrika funguje v Doubravici n. S. (pro Doubravici a
Kuničky) a ve Svitávce (pro Svitávku a Skalici n. S.), z ostatních obcí se na úřady opět vyjíţdí
mimo mikroregion.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
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A.1 VYHODNOCENÍ REALIZACE STRATEGIE Z ROKU 2002
Strategie rozvoje mikroregionu Svitava (dále jen Strategie) z roku 2002 zahrnovala obsáhlý
soubor priorit, opatření a aktivit, který byl navrţen na dobu platnosti této Strategie tj. 2002 –
2010. Jelikoţ se ale do současnosti změnilo příliš mnoho věcí (rozšíření mikroregionu, změna
struktury veřejné správy, nové moţnosti dotací…), které mohou ovlivňovat mikroregion,
rozhodlo se vedení mikroregionu Svitava provést Aktualizaci své doposud platné Strategie.
Velmi důleţitou věcí, kterou je nutno udělat ještě před samotnou realizací Strategie, je
vyhodnocení realizace ve Strategii naplánovaných rozvojových projektů.
Rozvojové projekty, které byly tematicky rozřazeny pod jednotlivá opatření, se dělily podle
jejich územního dopadu na dvě kategorie – obecní a nadobecní. Obecních projektů bylo
naplánováno výrazně více neţ nadobecních. Jejich podrobný seznam za jednotlivé obce
obsahující nositele projektu, název, harmonogram, realizovanost a vyčíslení nákladů je
z důvodu jejich příliš velkého počtu uveden v příloze 1. Projekty nadobecní se ještě dále člení
na dvě podskupiny a to na projekty, které se svým dopadem dotýkají úplně všech obcí a na
projekty, které se dotýkají dvou a více členských obcí mikroregionu. Přehled těchto
nadobecních projektů s jejich podrobnými charakteristikami je uveden v tabulce 2.
Tab. 2: Seznam nadobecních projektů mikroregionu Svitava a jejich základní charakteristiky
Navrhovatel/obec
(spolupracující
obce)
Mikroregion
Svitava
Mikroregion
Svitava
Mikroregion
Svitava

Název projektu
Iniciace změn ve způsobu přepravy
kamene z lomu Herous ve Lhotě
Rapotina
Třídění komunálního odpadu se
zapojením do systému EKOKOM

Předpokl.
REALIZOVÁNO
období
(ano-ne)
realizace
2002-10

Ne - nerelevantní

2002-10

Ano

Obnovení dostihů

Komentář

Ztratilo význam

Ne
1. Značení cyklotras

Mikroregion
Svitava
Mikroregion
Svitava
Mikroregion
Svitava
Mikroregion
Svitava
Skalice n.Sv.
(mikroregion
Svitava)
Skalice n.Sv.
(Jabloňany)
Skalice n.Sv.
(Chrudichromy)
Skalice n.Sv.
(Lhota Rapotina)
Skalice n.Sv.
(mikroregion
Svitava)
Skalice n.Sv.

Cyklotrasy v mikroregionu

2003-04

Ano

(nositel: Doubravice n.
S.)
2. Odpočinková místa
(nositel: Kuničky)

Informační a naváděcí systém
v mikroregionu
Společná propagace kulturních,
sportovních a společenských akcí
Výsadba zeleně
Rekonstrukce nádraţní ulice a
zastávky autobusů (včetně
čekáren)
Místní komunikace Skalice n.Sv. –
Jabloňany včetně opravy mostku
Vybudování polní cesty Skalice
n.Sv. – závodiště Chrudichromy
Výstavba pěší stezky Lhota
Rapotina – Skalice n.Sv.
(ţelezniční stanice)
Zavedení informačního systému
státní správy do všech obecních
úřadů mikroregionu
Zalesnění nevyuţitých vhodných

2003-10

Ne

2002-10

Částečně

2002-03

Částečně

2003-10

Ne

2003-05

Ne

2003-06

Ne

2002-10

Částečně

2002-10

Částečně

2002-10

Ne

Kalendář 2006, skládačky,
pohlednice

IPO Antee
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Navrhovatel/obec
(spolupracující
obce)
(mikroregion
Svitava)
Skalice n.Sv.
(Doubravice n.Sv.)
Skalice n.Sv.
(Jabloňany, dále
Boskovice,
Chrudichromy,
Lhota Rapotina)
Skalice n.Sv.
(Jabloňany, Obora)
Kuničky
(Doubravice n.Sv.)
Doubravice n.Sv.
(Obora)
Doubravice n.Sv.
(Kuničky, Újezd
u B.)

Název projektu

Předpokl.
REALIZOVÁNO
období
(ano-ne)
realizace

Komentář

pozemků sousedících s lesem
Vybudování sběrného dvora

2005

Ne

Oddílná kanalizace a ČOV

2003-05

Ne

2002-10

Částečně

2002-10

Ne

2002-10

Ne

2002-10

Částečně (vyjma
obce Doubravice
n. S. a Újezd u B.)

Školství (vybudování počítačové
učebny, tělocvičny, posilovny,
učebny, kabinetu a bytu, obnova
školní zahrady)
Čištění rybníku mezi Kuničkami
a Doubravicí n.Sv.
Oprava komunikace III. třídy
Obora – Doubravice n.Sv.
Oprava obecních cest v extravilánu
obce – směr Kuničky a Újezd u B.

Spoluvlastník pozemku
pod rybníkem nesouhlasí

Bude opraveno v rámci
komplexních
pozemkových úprav

Jiné nadobecní projekty realizované v období 2002-2007
Navrhovatel/obec
(spolupracující
obce)
Svazek obcí Svitava
(Doubravice nad
Svitavou)
Svazek obcí Svitava
(Obora)
Svazek obcí Svitava
(Skalice nad
Svitavou)
Svazek obcí Svitava
(Skalice
nad
Svitavou)

Název projektu

Období
realizace

Náklady projektu (v tis. Kč) a zdroje
financování

Stavební úpravy hřbitova

2004-2005

1 500 000,- Kč (z toho 350 000,- z POV JmK)

Lesní rozhledna Malý Chlum

2005

325 500,- Kč (z toho 200 000,- z PRV JmK)

Dětská hřiště Svitava

2006

485 117,- Kč (z toho 177 000,- z PRV JmK)

Dětská hřiště Svitava 2

2007

508 929,- Kč (z toho 250 000,- z PRV JmK)

Pramen: Dotazníkové šetření v mikroregionu Svitava, GaREP, 2008

V roce 2002, kdy byla Strategie rozvoje mikroregionu Svitava dokončena, bylo naplánováno
celkem 19 nadobecních projektů. Sedm z těchto projektů mělo celoregionální charakter,
ostatní projekty měly přímý dopad na dvě aţ pět obcí mikroregionu.
Samotná realizace naplánovaných projektů jiţ nebyla příliš úspěšná. Celkem se podařily
úspěšně zrealizovat jen dva projekty a šest projektů částečně. Více neţ polovina projektů (10)
nebyla realizována vůbec a u jednoho projektu se změnily podmínky, tudíţ se stal
neaktuálním. K těmto původně plánovaným projektům ale přibyly ještě čtyři další, které se i
pomocí dotací z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, jeţ dosáhly cca 1 mil. Kč,
podařilo úspěšně během let 2004 – 2007 zrealizovat. U projektů, které se ještě nepodařilo
uskutečnit, můţe být i příčina v tom, ţe byly ve Strategii plánovány aţ do roku 2010, coţ se
týká poloviny nezrealizovaných projektů. U ostatních projektů se např. nepodařilo získat
dostatek financí z dotací nebo z vlastního rozpočtu jednotlivých obcí.
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Z hlediska tematického zaměření dle naplánovaných opatření (14), které byly uvedeny
v původní Strategii, bylo naplněno nadobecními projekty cca dvě třetiny opatření (9). Ty
zbylé nebyly naplněny zejména z důvodu toho, ţe mají spíše povahu pro realizaci obecních
projektů jako například komplexní pozemkové úpravy nebo dostupnost bydlení. Naplnění
těchto opatření se tedy podařilo obecními projekty. Naopak nejvíce vyuţívaná rozvojová
opatření (3) pro nadobecní projekty byla obnova a modernizace dopravní sítě a podpora
přiměřené dopravní obsluţnosti mikroregionu, obnova a rozvoj vesnic a venkovské
infrastruktury a také rozvoj a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení atraktivity
území.
Celkově bylo naplánováno v původní Strategii 123 projektů (19 nadobecních a 104 obecních).
Z tohoto počtu se sice podařilo zrealizovat pouze 43 původních projektů, ale dalších 23
projektů vzniklo aţ v průběhu realizace Strategie a nejen díky jejímu vhodnému nastavení její
návrhové části se je podařilo dotáhnout také do konce.
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A.2 PROFIL ÚZEMÍ
A.2.1 VYBAVENOST ÚZEMÍ
Přírodní podmínky
Území mikroregionu se nachází na pomezí Boskovické brázdy a Brněnského masivu. Reliéf
je značně výškově členitý; nejvyšším bodem je Holíkov (666 m.n.m.), nejniţším pak niva
Svitavy u Doubravice (288 m.n.m.). Z hlediska teploty je území v rámci ČR průměrné –
průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7 – 8 °C. Území je spíše sušší, průměrný úhrn sráţek
je 500-600 mm za rok.
Mikroregion je odvodňován řekou Svitavou a jejími přítoky – Bělou a Úmořím.
V blízkosti obce Lhota Rapotina je v provozu kamenolom, v němţ se těţí granodiorit.
V krajině je to ovšem rušivý prvek, který narušuje její ráz.
Na ploché západní části mikroregionu se vyvinuly černozemě a hnědozemě, tedy velmi
úrodné, intenzivně zemědělsky vyuţívané půdy. Směrem k východu přecházejí v sezónně
zamokřené půdy – pseudogleje, hnědé půdy a pararendziny. Necitlivé scelení zemědělské
půdy do velkých bloků ve 2. polovině 20. století je příčinou eroze půdy, která se projevuje
zejména na svazích, a bohuţel i u kvalitních půd. Dochází ke splachu půd, struţkové erozi a
sesuvům.
Na území mikroregionu se nenachází ţádné zvláště chráněné území ani lokality soustavy
Natura 2000. Pro vyjádření ekologických hodnot území to není příliš příznivé, pro
hospodářské vyuţití ploch však ano.
Významnou devizou zdejší krajiny je její scénická hodnota, která můţe mít pozitivní vliv
zejména na rozvoj cestovního ruchu. Velký a Malý Chlum (460 m n.m. a 488 m n.m.) nad
obcí Obora jsou výraznými dominantami v krajině, vyhlídkovými body atraktivními pro
turistiku. Atraktivity krajiny vyuţívá pro vyhlídkové lety také malé letiště, lokalizované
v jejich blízkosti.
Devizou je také blízkost Moravského krasu, i kdyţ neleţí přímo v území mikroregionu.
Podmínky přírodního prostředí a způsob jeho vyuţívání vytvářejí určitá rizika, s nimiţ je
nutné při plánování rozvojových aktivit kalkulovat. Topení tuhými palivy můţe v zimě vést
ke zhoršení kvality ovzduší, zejména v údolí Svitavy. Zde jsou také nebezpečím povodně,
kterým je potřeba předcházet realizací protipovodňových opatření. Doprava vytěţeného
kamene je zátěţí hlukovou, vede ke znečišťování ovzduší prachovými částicemi, a také
přispívá ke zhoršování stavu silnic.
Dopravní infrastruktura
Centrem mikroregionu prochází ţelezniční trať č. 260 Brno – Skalice nad Svitavou – Česká
Třebová. Ve Skalici nad Svitavou z ní odbočuje trať č. 262 do Boskovic a Chornice. Celé
území mikroregionu je součástí IDS JMK. Ţeleznice vytváří poměrně dobré napojení na
okolní města (Blansko, Brno, Letovice, Svitavy, Boskovice).
Silniční síť tvoří silnice II. a III. třídy, které jsou z velké části ve špatném technickém stavu.
Jediným významným silničním tahem je silnice I. třídy č. 43 Brno – Svitavy, jeţ ovšem
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prochází pouze severovýchodním okrajem mikroregionu. Tato komunikace je také (podle
údajů ze Sčítání dopravy z r. 2005) nejzatíţenější, denně jí projede přes 13 tisíc vozidel.
Význam silnice I/43 lze demonstrovat i její zamýšlenou budoucí přestavbou v úseku Brno –
Moravská Třebová do kategorie rychlostní komunikace (R43). Současná silnice I/43 v úseku
Brno – Svitavy kapacitně zcela nedostačuje a celorepublikové řešení dopravních tahů sever –
jih se ukazuje jako nezbytně nutné. Tato přestavba by se mikroregionu Svitava přímo dotkla,
neboť by vedla přes katastrální území obcí Skalice nad Svitavou, Svitávka a Chrudichromy
(viz obr. 1). Tato silnice by velmi pomohla k lepšímu dopravnímu napojení regionu, zlepšení
jeho dopravní obsluţnosti (zvláště jeho severozápadní části) a k zatraktivnění území pro
příchod případných investorů.

Obr. 1: Schválený úsek rychlostní silnice R43 dotýkající se obcí mikroregionu Svitava
Pramen: Ředitelství silnic a dálnic ČR, http://www.rsd.cz

Poměrně značně frekventovaná je také silnice vedoucí z Boskovic k I/43, tvořící spojnici
většího města a významného dopravního tahu; zde je denní intenzita dopravy 7-8 tisíc
vozidel. Na ostatních komunikacích je provoz niţší. Na všech komunikacích byl od sčítání
dopravy v r. 2000 zaznamenán nárůst intenzity dopravy. Velmi významným problémem
komunikací niţších tříd je jejich špatný – místy aţ katastrofální – technický stav.
Moţnosti dojíţďky do zaměstnání či do škol veřejnou dopravou jsou z obcí, jeţ mají
ţelezniční stanici, poměrně dobré. Ostatní obce jsou situovány dopravně hůře, spojení s městy
je obtíţnější a – zejména na větší vzdálenosti – vyţaduje přestupy. Podobně je také rozdíl (pro
dojíţďku automobily) mezi obcemi leţícími v blízkosti silnice I/43 a ostatními obcemi.
Otázka vyjíţďky a dojíţďky je podrobněji rozebrána v kapitole A.2.2.
Obecně nejlepší dopravní polohu mají obce Svitávka a Skalice nad Svitavou (ţelezniční
stanice/zastávka a blízkost silnice I/43), periferní jsou zejména obce Kuničky a Újezd u
Boskovic. Mezi jednotlivými obcemi jsou poměrně velké rozdíly v dopravní dostupnosti i
obsluţnosti. Dle výsledků dotazníkového šetření jsou však všechny obce se stavem zajištění
dopravní obsluţnosti veřejnou dopravou spokojeny, nepociťují absenci spojů.
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Na zajištění dopravní obsluţnosti se finančně podílí všechny obce s výjimkou Doubravice nad
Svitavou. Průměrná výše ročního příspěvku činí 26 250 Kč na obec, tedy průměrně 1,2 %
jejího rozpočtu. Konkrétní hodnoty se pohybují mezi 10 – 85 tisíci Kč, v procentuálním
vyjádření 0,5 – 1 % obecního rozpočtu. Extrémem je Lhota Rapotina, jejíţ příspěvek (20 tis.
Kč) tvoří 5,5 % jejího rozpočtu.
Technická infrastruktura a územně plánovací dokumentace
Vybavenost obcí technickou infrastrukturou je – aţ na kanalizaci – na poměrně dobré úrovni.
Vodovod byl zaveden do všech obcí, jeho kapacita aţ na Újezd u Boskovic dostačuje. Plyn
chybí v Kuničkách, ale kapacita plynovodů je ve všech ostatních obcích dostatečná. Problémy
s kapacitou elektrické sítě mají pouze Chrudichromy. Problémem je kanalizace, která je
v současné době (rok 2008) zavedena jen čtyřech obcích, přičemţ dostatečnou kapacitu má
pouze ve Lhotě Rapotině. Ve Svitávce se zavedení kanalizace plánuje. Odpadní vody v obcích
nejsou čištěny, Chrudichromy pouţívají domovní ČOV.
Přestoţe obce jsou technickou infrastrukturou vybaveny poměrně dobře, vybavenost
jednotlivých domů je (podle údajů SLDB 2001) dosti slabá, coţ poněkud sniţuje kvalitu
ţivotního prostředí i komfort bydlení. Podíl domů napojených na kanalizaci, vodovod a
disponujících ústředním topením je podprůměrný. Nejméně příznivá je situace
v odkanalizování domů – na kanalizační síť je připojena pouze pětina domů, coţ je méně neţ
polovina podílu obvyklého v ČR. Na druhou stranu plynofikace domů je nadprůměrná.
Informační a komunikační technologie jsou v obcích celkem dobře dostupné. Signálem
mobilních operátorů jsou pokryty všechny obce, i kdyţ tři z nich jen částečně. V Újezdu u
Boskovic je problém se všemi třemi operátory, ve Lhotě Rapotině s Vodafonem a
v Kuničkách s O2. Veřejný internet je k dispozici téměř ve všech obcích v knihovně, případně
na obecním úřadě. Obec Svitávka veřejný internet (a také fax) postrádá, zaveden by měl být
ideálně na poště. Širokopásmový internet byl dosud zaveden pouze do čtyř obcí.
Územně plánovací dokumentace je významným nástrojem k ovlivňování územního rozvoje.
Územní plán má zpracováno sedm obcí. Schváleny byly převáţně v posledních letech (2005 a
později), starší územní plán mají ve Skalici nad Svitavou (1999) a Doubravici nad Svitavou
(2001). Čtyři obce mají zpracovánu urbanistickou studii (z let 2000 – 2008), podle nového
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. však jiţ tento dokument nemá právní závaznost.
Téměř všechny obce – aţ na Svitávku a Oboru – podávají projekty do Programu obnovy
venkova, a to jak samostatně, tak také v rámci společných ţádostí více obcí. O nenárokové
dotace z jiných programů ţádaly dvě třetiny obcí. Ţádosti obcím nejčastěji zpracovávají
externí firmy, ve třech obcích i starosta, v jedné obci jiný zaměstnanec obecního úřadu.
Problémy se zpracováním ţádostí mívají tři obce. Důvodem je náročnost zpracování ţádosti a
sloţitá administrace projektů.
Prostorové dispozice
Zástavba v obcích je tvořena – jak je u venkovských obcí běţné – téměř výhradně rodinnými
domy (vesměs v soukromém vlastnictví), bytových domů je pouze 3,1 % (podle údajů SLDB
2001). Pozitivním rysem je poměrně mladý domovní fond – přibliţně dvě třetiny domů jsou
mladší 60 let. To obvykle znamená, ţe není potřeba vynakládat příliš velké investice na jeho
údrţbu a obnovu. Komfort bydlení, vyjádřený velikostí bytu a počtem bydlících, je ovšem na
území svazku Svitava poněkud niţší neţ je v ČR běţné. Byty jsou zde menší (průměrně o 0,8
místnosti) a ţije v nich více obyvatel (průměrně o 0,5 osoby).
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Přibliţně 7,1 % bytů tvoří rekreační chalupy. Tento podíl je velmi vysoký (oproti průměru ČR
i kraje přibliţně dvaapůlnásobný) a je pravděpodobně dán atraktivitou území, stejně jako
úbytkem obyvatel ve 2. polovině 20. století a s tím spojeným nárůstem počtu neobydlených
domů.
Zájem o výstavbu rodinných domů byl zaznamenán ve všech obcích mikroregionu. Pouze
Lhota Rapotina a Újezd u Boskovic, a částečně také Obora, však disponují dostatkem ploch
pro výstavbu.
Určitým počtem obecních bytů disponují všechny obce kromě Obory; stavět další obecní byty
plánují pouze tři z nich, v počtu 5 – 13 bytů. Ţádosti o přidělení obecního bytu evidují rovněţ
ve třech obcích (z nich Skalice n. S. a Svitávka plánují další obecní byty stavět). Byty
s pečovatelskou sluţbou jsou poptávány jen ve Svitávce.
Vlastní pozemky pro podnikání mají pouze Chrudichromy, mohou být vyuţity pro výstavbu
skladů, průmyslových podniků nebo zařízení sociální péče. Objekt vhodný pro podnikání
vlastní jen Obora, vyuţíván je pro masáţe. Ve třech obcích jsou pro podnikání k dispozici
pozemky jiných vlastníků. Jedná se o dva kravíny (Chrudichromy, Kuničky), sýpku
(Chrudichromy) a zpevněnou plochu s kolejovou vlečkou (Skalice n. S.).
Občanská vybavenost
K základním druhům občanské vybavenosti patří komerční sluţby, oblasti školství,
zdravotnictví, sociální péče, kultura a sport.
S nabídkou komerčních sluţeb je spokojena jen polovina obcí, obtíţně dostupné jsou např.
opravny a čistírna. Za sluţbami se dojíţdí nejčastěji do Boskovic. V obcích jsou provozována
především řemesla (ponejvíce stavební a dřevozpracující), opravny motorových vozidel.
Z nevýrobních sluţeb jsou nejčastěji zastoupena kadeřnictví, pohřebnictví a zahradnictví.
Prodejny potravin a smíšeného zboţí fungují ve všech obcích; specializované prodejny
(drogerie, maso-uzeniny a další) jen ve dvou největších obcích, Doubravici n. S. a Svitávce.
Podrobněji je vybavenost obcí komerčními sluţbami specifikována v příloze 2.
Mateřské školy jsou v provozu ve třech největších obcích – Skalici n. S., Doubravici n. S. a
Svitávce – a v Oboře. Základní školy jsou lokalizovány v týchţ třech obcích a navíc
v Jabloňanech. Tyto školy jsou ovšem neúplné (1.-5. třída), jediná úplná základní škola se
nachází ve Svitávce. Do středních škol se ze všech obcí vyjíţdí (viz kapitola A.2.2 Lidské
zdroje). Téměř všechny obce jsou spokojeny se způsobem zajištění školní výchovy.
Praktický lékař pro dospělé a pro děti a mládeţ sídlí pouze v Újezdu u Boskovic a Svitávce
(tam lékař pro dospělé dojíţdí jednou týdně). Ve Svitávce ordinuje také stomatolog, jednou
týdně i internista. Za ostatními lékaři se dojíţdí (viz kapitola A.2.2 Lidské zdroje). Současný
stav zajištění zdravotní péče vyhovuje prakticky všem obcím.
Na území svazku Svitava se nenachází ţádné zařízení sociální péče. Sociální sluţby poskytují
svým občanům čtyři obce (v Kuničkách je zajišťuje Charita Blansko a obědy dováţí
soukromá firma; Charita působí i ve Skalici nad Svitavou). Problémem je u některých obcí
finanční nedostupnost sociálních sluţeb pro některé občany a nízká informovanost o
moţnostech vyuţití sluţeb např. Charity či jiných poskytovatelů. Sociální byty vybudovaly
Kuničky, Svitávka a Újezd u Boskovic (5-6 bytů v kaţdé obci). V Újezdu a Svitávce tento
počet dostačuje, v Kuničkách nikoliv.
Kulturní infrastruktura je na dosti dobré úrovni, infrastruktura pro sport a volný čas jiţ méně.
V sedmi obcích se nachází knihovna, v Oboře byla ovšem pro nezájem občanů zrušena.
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V polovině obcí stojí kulturní dům; v Jabloňanech kulturní dům není, podobná víceúčelová
budova obci chybí. Kino je v provozu v Doubravici nad Svitavou. Bohosluţby se konají téměř
ve všech obcích, Chrudichromy postrádají vlastní kapli. Hřiště se nachází ve všech obcích,
tělocvična pouze ve čtyřech; ve Svitávce navíc také sauna a tenisové kurty. Ve sportovní
infrastruktuře mikroregionu existují určité rezervy. Víceúčelové hřiště, tělocvičnu či jiné
sportovní zařízení postrádají v Kuničkách, Skalici nad Svitavou a Újezdu u Boskovic, ve
Svitávce chybí solárium a koupaliště. V obcích svazku Svitava je čilý spolkový ţivot.
Funguje zde nejen Sokol a dobrovolní hasiči, ale i řada dalších sportovních i kulturních
sdruţení.

A.2.2 LIDSKÉ ZDROJE
Počet a struktura obyvatel
Počet obyvatel obcí mikroregionu Svitava ve 2. polovině 20. století klesal (o pětinu během let
1961 – 1991). Od roku 1991 je vyrovnaný, resp. mírně roste, coţ lze v rámci ČR povaţovat za
celkem výjimečný jev.
Podobně jako na jiných místech, i v mikroregionu Svitava ubylo od roku 1961 nejvíce
obyvatel v nejmenších obcích (zde v Chrudichromech a Oboře), a to více neţ třetina.
Populace ubývá téměř ve všech obcích mikroregionu, podobně jako je to obvyklé u malých
obcí jinde v ČR. Jedinou obcí, kde obyvatelé přibývají, je Skalice nad Svitavou. Příčinou její
atraktivity je pravděpodobně nabídka pracovních míst v obci (viz údaje o dojíţďce na konci
této kapitoly) a dobrá dopravní poloha a dostupnost. Od roku 1991 se počet obyvatel příliš
nemění; u ţádné z obcí nebyl nárůst či pokles vyšší neţ 10 %.
V roce 2006 došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel mikroregionu. Přirozený přírůstek byl
sice lehce záporný (-0,1 % obyvatel), ale migrací obyvatelstvo přibylo (o 1,1 %). Saldo
migrace bylo u obcí (aţ na dvě obce) i za svazek jako celek kladné; přistěhovalých bylo tedy
více neţ vystěhovalých. Přitom ale objem migrace, tj. celkový počet přistěhovalých i
vystěhovalých, je poměrně vysoký. Nelze tedy jednoznačně říci, ţe by území mikroregionu
bylo migračně atraktivní, protoţe rozdíl mezi přistěhovalými i vystěhovalými není příliš
velký.
Tab. 3: Struktura obyvatel svazku Svitava k 31.12.2006
Průměrný
věk
Chrudichromy
Kuničky
Obora
Lhota Rapotina
Jabloňany
Újezd u Boskovic
Skalice nad Svitavou
Doubravice nad Svitavou
Svitávka
svazek Svitava

39,3
40,6
39,6
39,8
38,6
40
39,2
40,3
39,5
39,7

Přirozený
přírůstek
celkem
(%)
-0,5
-1,5
-0,3
0,5
0,3
-0,2
0,3
-0,2
0,0
-0,1

Saldo
migrace
celkem
(%)
3,2
-0,4
4,1
1,8
4,6
0,1
-1,2
1,4
1,7
1,1

Přírůstek/
úbytek
celkem
(%)
2,7
-1,9
3,8
2,3
4,9
-0,1
-0,8
1,1
1,7
1,0

Věk (%)
0 - 14 let
13,4
13,1
14,8
16,8
13,4
15,8
15,9
13,1
16,4
15,0

15 - 64
let
74,2
70,4
71,1
66,8
72,8
69,6
71,4
72,1
68,7
70,4

65 a
více let
12,4
16,5
14,1
16,3
13,9
14,6
12,7
14,8
15,0
14,6

Pramen: MOS – Městská a obecní statistika, ČSÚ
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Věkovou strukturu obyvatel není moţné přesně srovnat se situací v roce 2001 kvůli změně
metodiky – zatímco dříve byla jako nejstarší část populace brána skupina šedesátiletých a
starších, v současnosti je to od 65 let (podrobnější věkové členění není za obce k dispozici,
takţe není moţné provést přepočet). Ze srovnání údajů lze přibliţně odhadnout, ţe se podíly
osob ve věku 15-64 let a osob nad 65 let nějak významně nezměnily. Podíl mladých lidí
v souladu s celorepublikovým trendem – sniţování porodnosti v průběhu 90. let i krátce po
roce 2000 – poklesl, a to o 3 procentní body. Přesto je podíl mladých v mikroregionu poněkud
vyšší neţ podíl nejstarších. Mezi obcemi jsou však velké rozdíly (viz tab. 3). Více mladých je
především ve Skalici nad Svitavou (o pětinu více), naopak o čtvrtinu více nejstarších neţ
mladých je v Kuničkách. Nelze tedy jednoznačně říci, ţe by věková struktura mikroregionu
byla výrazně příznivá.
V 90. letech došlo k rapidnímu zlepšení vzdělanosti obyvatel. Podíl obyvatel se základním
vzděláním poklesl přibliţně o dvě pětiny. Výrazně přibylo obyvatel se středním vzděláním
s maturitou i bez maturity. Zvýšil se také podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, i kdyţ ve
srovnání s průměrnou úrovní ČR je podobně jako v roce 1991 stále velmi nízký – přibliţně
poloviční. To je způsobeno zejména krajským centrem městem Brno, které koncentruje
vysoké školy a svým způsobem i „nasává“ vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo z regionů.
Trh práce
Pro hodnocení situace na trhu práce je důleţitým ukazatelem míra ekonomické aktivity, která
představuje potenciální pracovní sílu v daném regionu. V tomto ohledu je situace ve svazku
obcí příznivá, jelikoţ podíl ekonomicky aktivních obyvatel je zde relativně vysoký (58,3 %
v roce 2001). V hodnocení je ovšem potřeba vzít v úvahu také míru nezaměstnanosti, která
můţe významně ovlivnit pracovní potenciál v daném regionu (hodnocena bude níţe).
Struktura ekonomicky aktivních obyvatel odráţí celkové zaměření místního hospodářství,
dojíţďkové vazby a postavení sídla v celkové hierarchii sídel. Na rozdíl od současných trendů
a situace v ČR převaţuje ve svazku stále zaměstnanost v sekundéru, tzn. v průmyslu a
stavebnictví (54,9 % ekonomicky aktivních obyvatel). Ve sluţbách (terciéru) je zaměstnáno
jen 39,5 % ekonomicky aktivních obyvatel, coţ je o pětinu méně, neţ je v ČR obvyklé.
Zaměstnanost v priméru (zemědělství, lesnictví, těţba) je jen o málo vyšší neţ průměrně
v ČR. Mezi jednotlivými obcemi se však objevují velké rozdíly.
Strukturu zaměstnanosti ovlivňuje především velikost obcí – sluţby se obvykle koncentrují
spíše ve větších obcích a městech, v menších obcích převaţuje průmysl nebo zemědělství.
Záleţí zde také na přírodních podmínkách a lokalizačních faktorech, např. dopravní
dostupnosti, dostupnosti surovin a pracovní síly atd. Významné podniky mikroregionu jsou
blíţe charakterizovány v kapitole A.2.3 Ekonomické aktivity.
Míra nezaměstnanosti ve svazku Svitava odpovídá průměru ČR, dlouhodobá nezaměstnanost
je poměrně nízká. Přestoţe míra nezaměstnanosti není v republikovém srovnání příliš vysoká,
můţe pro některé obce představovat poměrně velký problém (např. pro Skalici n. S.). Mezi
jednotlivými obcemi jsou ale značné rozdíly; u některých obcí byly zaznamenány také velké
rozdíly mezi hodnotami v pololetí a na konci roku (2007). Nejvyšších hodnot dosahuje míra
nezaměstnanosti v Újezdu u Boskovic a Jabloňanech, nejniţších pak v Kuničkách, Oboře a
Lhotě Rapotině. V obci s nejvyšší nezaměstnaností (Újezd u Boskovic) byla tato hodnota
v pololetí i na konci roku 2007 trojnásobná oproti obci s nejniţší nezaměstnaností (Kuničky).
Ve srovnání s průměrem okresu Blansko je na území svazku mírně vyšší podíl mladých
nezaměstnaných (ve věku 18-24 let); v nezaměstnanosti osob nad 50 let je situace poměrně
příznivá. Nezaměstnanost absolventů je sice o polovinu vyšší neţ průměr okresu, ale ţádný
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z absolventů není v evidenci úřadu práce déle neţ 6 měsíců. Téměř polovinu nezaměstnaných
tvoří vyučenci, čtvrtinu osoby se základním vzděláním a pětinu osoby s maturitou. Počet
uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo je oproti okresnímu průměru více neţ
trojnásobný. Volná pracovní místa jsou navíc hlášena jen ve čtyřech obcích mikroregionu.
Vyvozování závěrů z měr nezaměstnanosti je ale v případě svazku Svitava poněkud
problematické, protoţe relativní míry reprezentují u menších obcí jen jednotky
nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti v jednotlivých obcích je kartograficky znázorněna
v příloze 3.
Moţnost vyuţívat nezaměstnané na veřejně prospěšné práce (VPP) není v obcích – zřejmě i
s ohledem na poměrně nízkou míru nezaměstnanosti – příliš vyuţívaná. VPP se realizují
pouze ve dvou obcích; Skalice nad Svitavou vnímá jako problém sloţitou administrativu
spojenou s VPP, v Jabloňanech nejsou k VPP ţádné negativní připomínky. Na druhou stranu
v Chrudichromech VPP nevyuţívají kvůli špatným zkušenostem z minulosti.
Dojížďka a vyjížďka
V mikroregionu převaţují malé obce, v nichţ obecně nabídka pracovních příleţitostí nebývá
příliš velká. Proto je celkový počet osob dojíţdějících za prací do obcí mikroregionu menší
neţ počet osob vyjíţdějících, a to výrazně – je totiţ přibliţně třetinový. Jedinou obcí, v níţ je
dojíţďka vyšší neţ vyjíţďka, je Skalice nad Svitavou. Podrobněji jsou dojíţďkové a
vyjíţďkové poměry specifikovány v příloze 4.
Významnými obcemi z hlediska dojíţďky za prací jsou především Skalice nad Svitavou (410
dojíţdějících; údaje k 1.3.2001 – SLDB), Svitávka (209), Doubravice nad Svitavou (123) a
Lhota Rapotina (90). Více neţ polovina všech obyvatel dojíţdějících do obcí mikroregionu
směřuje do Skalice nad Svitavou a Svitávky, coţ sebou můţe nést tlaky na technickou
infrastrukturu, výstavbu domů a bytů, občanskou vybavenost apod. Dojíţďková atraktivita
těchto obcí je dána přítomností poměrně velkých podniků (viz kap. A.2.3 Ekonomické
aktivity).
Do obcí svazku dojíţdí pracovníci spíše z nejbliţšího okolí. Nejvíce dojíţdějících – téměř
třetina – přijíţdí z Boskovic (směřují zejména do Skalice a Svitávky). Dalšími poměrně
významnými obcemi jsou Letovice, Blansko a Rájec-Jestřebí, z nichţ přijíţdí více neţ
desetina dojíţdějících. Jediná dvě poměrně vzdálená města, ze kterých se do obcí svazku
dojíţdí, jsou Adamov a Brno.
Zaměstnanci dojíţdí převáţně do průmyslových podniků (53,1 % dojíţdějících). Další odvětví
jsou jiţ mnohem méně významná – více neţ desetina dojíţdějících obyvatel pracuje ještě
v dopravě a telekomunikacích (13,3 %) a v zemědělství a lesnictví (11,9 %). Tyto podíly
ovšem významnou měrou ovlivňují podniky ve Skalici n. S., v nichţ je zaměstnáno 108 osob
v dopravě a telekomunikacích a 64 osob v zemědělství a lesnictví, tedy převáţná většina
tohoto podílu.
Z obcí mikroregionu Svitava se nejvíce vyjíţdí do blízkých větších měst – zejména do
Boskovic (588 osob), které jsou hlavním cílem dojíţďky pro většinu obcí. Na dalších místech
jsou s velkým odstupem Blansko (313 osob) a Brno (137 osob). Více neţ 50 lidí vyjíţdí ještě
do Letovic (60) a Rájce-Jestřebí (52). Do jiných okresů vyjíţdí pouze 15,1 % osob, do
zahraničí jen 0,4 % osob.
Celkově tedy lze říci, ţe cíle vyjíţďky obyvatel obcí svazku za prací jsou prakticky totoţné
s obcemi, z nichţ se do mikroregionu přijíţdí.
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Údaje o vyjíţďce do škol a za službami pocházejí z dotazníkového šetření mezi obcemi.
Základní školy bývají – vzhledem k nízkému věku školních dětí – vyhledávány co nejblíţe
místu bydliště. Na území svazku Svitava vyjíţdí ţáci téměř výhradně do Boskovic, do dalších
obcí (Blansko, Rájec-Jestřebí, Doubravice n. S.) spíše ojediněle. Vyjíţďka do středních škol
je jiţ vzdáleností ovlivněna méně, do značné míry záleţí na nabídce oborů. Studenti vyjíţdí
do Boskovic, Blanska, a dokonce i Brna.
Do lékařských ordinací se dojíţdí nejčastěji do Boskovic, z obcí v jiţní části mikroregionu
vyjíţdí obyvatelé také do Rájce-Jestřebí a do Blanska. Za specializovanými odborníky a do
nemocnic směřují obyvatelé obcí svazku také do Boskovic, ale (více neţ u jiných druhů
lékařů, coţ je pochopitelné) i do Blanska a Brna.
Při dojíţďce za sluţbami (nákupy, osobní sluţby, návštěvy úřadů apod.) je rozhodující nejen
jejich nabídka, ale také dostupnost. Hlavním cílem vyjíţďky jsou tedy Boskovice. Méně se za
sluţbami vyjíţdí do Brna a Blanska; v těchto městech uspokojují pravděpodobně své potřeby
převáţně lidé, kteří sem vyjíţdějí za prací.

A.2.3 EKONOMICKÉ AKTIVITY
Využití půdy
Struktura ekonomických aktivit v daném území souvisí mimo jiné se způsobem vyuţití půdy.
Vyuţití půdy pak souvisí s polohou mikroregionu – viz kapitola A.2.1.
Území mikroregionu je nadprůměrně lesnaté (38,0 % plochy), jsou však zaznamenány velké
meziobecní rozdíly související s polohou obcí. Jedním extrémem jsou Kuničky, u nichţ
představuje lesní půda 72,9 % rozlohy katastru, a Újezd u Boskovic (71,3 %). Naopak
v Chrudichromech, Skalici n. S., Svitávce a Jabloňanech zaujímají lesy méně neţ 10 %
plochy.
Vyuţití zemědělské půdy je charakteristické vysokým podílem luk a pastvin na úkor orné
půdy. Nejniţší podíl orné půdy mají Kuničky, Lhota Rapotina a Újezd u Boskovic (přibliţně
pětinový), nejvyšší je v Chrudichromech a Jabloňanech, kolem 60 %.
Tato struktura vyuţití půdy je v Jihomoravském kraji netypická, podobá se spíše situaci
v kraji Vysočina, neboť severní část Jihomoravského kraje má jiţ charakter pahorkatiny.
Podnikání
Podnikatelskou aktivitu v regionu vyjadřuje počet podnikatelských subjektů, vztaţených na
1 000 obyvatel daného území. Za svazek Svitava je tato hodnota velmi nízká – 159
podnikatelů, přitom průměr za Jihomoravský kraj je 228 a hodnota za ČR 233.
Z obcí svazku se krajskému průměru blíţí jen Skalice n. S. a Doubravice n. S., které dosahují
80 – 90 % krajského průměru. Nejmenší podnikatelská aktivita je v Újezdu u Boskovic a
v Jabloňanech. V těchto obcích připadá na 1 000 obyvatel 94, resp. 116 podnikatelů, tedy
41,4 % a 50,7 % průměru kraje.
Ve struktuře podnikatelů podle právní formy velmi výrazně převaţují podnikatelé-fyzické
osoby, tedy ţivnostníci. Jiné formy, např. obchodní společnosti nebo samostatně hospodařící
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rolníci, jsou ve větším počtu zastoupeny jen v největších obcích (Doubravici n. S., Svitávce,
Skalici n. S.).
Důvodem nízké podnikatelské aktivity je pravděpodobně jednak velká vyjíţďka za prací
mimo mikroregion (viz kapitola A.2.2), jednak přítomnost několika větších podniků přímo
v mikroregionu, které soustřeďují poměrně velkou část pracovní síly nevyjíţdějící mimo
území svazku.
Struktura ekonomických subjektů
Na území svazku Svitava jsou velmi silně zastoupeny zemědělské subjekty (10,8 % subjektů,
tedy téměř dvojnásobek oproti průměru ČR). Podíl zemědělských subjektů v obcích koreluje
s podílem zemědělské půdy, a souvisí tedy i s polohou dané obce a navazujícími podmínkami
pro zemědělskou výrobu. Významnými zemědělskými subjekty jsou např. Doubravická a.s.
nebo Zahradnictví a pštrosí farma v Doubravici n. S.
Významnou pozici mají téţ subjekty sekundéru, tzn. průmyslové a stavební podniky, jeţ tvoří
třetinu ekonomických subjektů mikroregionu (největší podíl v obci Kuničky – 46,8%).
Poměrně nízké je zastoupení podniků z terciéru, neboli sluţeb, obchodu a dopravy oproti
průměru České republiky (65%). Přestoţe podíl terciéru většinou souvisí s velikostí obcí;
sluţby se totiţ rozvíjejí převáţně ve velkých obcích a městech, tak zde tato situace příliš
neplatí, neboť nejvyšší podíl terciéru je v jedné z nejmenších obcí Újezd u Boskovic (65%).
Tab. 4: Struktura podniků ve svazku obcí Svitava podle sektorů (%) v roce 2006
Obec
Chrudichromy
Kuničky
Obora
Lhota Rapotina
Jabloňany
Újezd u Boskovic
Skalice nad Svitavou
Doubravice n. S.
Svitávka
svazek Svitava
Pramen: Městská a obecní statistika, ČSÚ

Primér

Sekundér
17,2
8,5
12,2
11,3
13,3
7,5
6,6
16,7
6,8
10,8

31,0
46,8
36,7
28,3
26,7
27,5
29,5
33,8
33,9
33,0

Terciér
51,7
44,7
51,0
60,4
60,0
65,0
63,9
49,6
59,4
56,2

Největší podniky jsou lokalizovány v největších obcích. Všechny podniky nad 20
zaměstnanců1 mají – s výjimkou společností Kodytek, s.r.o ve Lhotě Rapotině a Včelpo, s.r.o.
v Oboře – své sídlo ve třech největších obcích mikroregionu, tzn. ve Svitávce, Doubravici n.
S. a Skalici n. S. Z hlediska počtu zaměstnanců je největším podnikem společnost Baumüller
ze Skalice nad Svitavou (280 zaměstnanců), zabývající se montáţí elektromotorů. Další
podniky jsou jiţ výrazně menší; zhruba čtvrtinové či ještě menší. Struktura podniků a počet
jejich zaměstnanců je podrobněji rozepsána v příloze 5.

1

Hranice 20 zaměstnanců zde byla zvolena úmyslně, protoţe ve statistikách (trh práce, odvětví ekonomické
činnosti atd.) jsou sledovány právě jen podniky nad 20 zaměstnanců.
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Vztahy s podnikateli navázaly a udrţují dvě třetiny obcí svazku, společné projekty se realizují
však jen paradoxně v menších obcích v Chrudichromech (pouze s některými podnikateli) a v
Kuničkách.
Cestovní ruch
Cestovní ruch, turismus a rekreace jsou svým prostorovým rozsahem a intenzitou významným
celosvětovým společenským jevem. Cestovní ruch se v současné době profiluje ve významné
hospodářské odvětví, jehoţ rozvoj je moţno částečně ovlivnit aktivitou veřejného sektoru.
Tato aktivita by ale měla adekvátním způsobem odráţet současnou komplexní situaci
(přírodní a sociální předpoklady) daného území mikroregionu i jeho blízkého okolí; pro jejich
plánování je také důleţité aktivní zapojení soukromého sektoru.
Území mikroregionu Svitava nemá příliš vysoký celkový potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu. Region má ale dobré dílčí dispozice z hlediska přírodních podmínek, kdy výrazně
zařezávající se údolí řeky Svitavy, způsobuje mnohdy výrazné výškové rozdíly (aţ 100-150
m) na jednom kilometru délkové vzdálenosti. Na Drahanské vrchovině (ve východní části
regionu) činí tyto rozdíly aţ 350 m. Vhodnými turistickými aktivitami jsou tedy např. pobyty
v přírodě, pěší, cyklo a hipoturistika, a zejména venkovská turistika (agrofarmy, ekofarmy…).
Vzhledem k atraktivitě krajiny regionu a blízkosti brněnské aglomerace také nelze opomenout
objekty privátního sekundárního bydlení (tj. chalupy a chaty), jichţ jsou na území svazku
evidovány skoro dvě stovky (viz tab. 5). Jejich majitelé přijíţdí do regionu často, pravidelně,
a mnohdy vyuţívají i nabízených turistických sluţeb, i kdyţ v omezené míře.
Tab. 5: Počet objektů rekreačních chalup v členských obcích mikroregionu Svitava
Název obce

Doubravice
Chrudichromy Jabloňany Kuničky
n. Svitavou

Lhota
Rapotina

Počet rekr.
14
13
4
22
6
chalup
Pramen: Dotazníkové šetření obcí mikroregionu Svitava, GaREP, 2008

Obora
20

Skalice n.
Újezd u
Svitávka
Svitavou
Boskovic
4

70

25

Významným deficitem mikroregionu v oblasti cestovního ruchu je zejména absence výrazné
atraktivity, která by dokázala přitáhnout do území velké mnoţství turistů. Tento nedostatek je
dále umocněn existencí atraktivních lokalit v těsné blízkosti regionu, ať uţ se jedná o přírodní
jedinečnosti rozsáhlého Moravského krasu nebo významné kulturní památky na Boskovicku
nebo Kunštátsku. Přestoţe mikroregion Svitava nemůţe těmto místům konkurovat, můţe svou
nabídkou podnítit turisty, aby v turistické oblasti Moravský kras a okolí – jak ji vymezila
Česká centrála cestovního ruchu – setrvali déle. K tomu by měly slouţit především nové
produkty cestovního ruchu (např. cyklostezka podél Svitavy nebo plánované hipostezky),
které by měly mít nadregionální dosah a na jejich realizaci by se mělo podílet široké spektrum
subjektů z různých oblastí.
Tab. 6: Atraktivity pro cestovní ruch v obcích svazku Svitava
Obec

Atraktivity

Chrudichromy
Kuničky

Cyklotrasy, Kříţ na oslavu zrušení roboty

Obora

Nová lesní rozhledna na Malém Chlumu – 488 m, Rolínkovy
pískovcové sochy na Velkém Chlumu – 460 m
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Lhota Rapotina
Jabloňany
Újezd u Boskovic
Skalice nad Svitavou
Doubravice nad Svitavou
Svitávka

Empírový bývalý Lovecký zámeček, Kostel Sv. Vavřince –
3. nejmenší kostel v ČR i střední Evropě
Cyklotrasy, Kaple Sv. Cyrila a Metoděje
Venkovní umělé koupaliště, zbytky historické tvrze
Technická památka – vodárna na nádrţi
Zřícenina Doubravického hradu, kostel sv. Jana Křtitele, technická
památka – elektrárna U Fadrných, pštrosí farma
Löw-Beerova vila velká a malá, kostel sv. Jana Křtitele, hradisko

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP, 2008

Základní podmínkou rozvoje cestovního ruchu je vedle přírodních a kulturních předpokladů
také existence základní a doprovodné turistické infrastruktury. Základní infrastruktura
v podobě ubytovacích a stravovacích zařízení je v mikroregionu na velmi nízké úrovni.
Celková ubytovací kapacita mikroregionu je pouze 78 lůţek (1 hotel, 1 penzion a 2 turistické
ubytovny), které jsou lokalizovány pouze v Doubravici n. S. (68) a ve Skalici n. S. (10).
V souvislosti s malým počtem lůţek není moţné očekávat, ţe se většina turistů zdrţí
v regionu více neţ jeden den. To znamená, ţe ekonomický přínos cestovního ruchu pro území
bude za těchto podmínek zanedbatelný.
Doprovodná turistická infrastruktura je v území reprezentována nejčastěji pěšími stezkami,
v posledních letech i nově budovanými cyklotrasami. Tímto a kvůli absenci významné
turistické atraktivity se ale stal mikroregion spíše tranzitním územím.
Příznivější situace se jeví z pohledu rozvoje venkovské turistiky, konkrétně hipoturistiky, kdy
přes území mikroregionu (obce Kuničky, Svitávka, Chrudichromy a Skalice n. S.) mají vést
v budoucnu dvě páteřní hipostezky. Na nich bude moţno vyuţít sluţeb jiţ dnes existujících
dvou rančů – Kameňák Doubravice n. S. (i včetně ubytování) a Oswego Svitávka. Z hlediska
agroturistiky je doplňuje i pštrosí farma taktéţ v Doubravici n. S. Existence výše
jmenovaných zařízení, atraktivní ráz venkovské krajiny a bohatý spolkový ţivot v
jednotlivých obcích tak zajišťuje velmi vhodné podmínky pro rozvoj venkovské turistiky
v celém mikroregionu Svitava.

A.2.4 ROZVOJOVÉ SOUVISLOSTI
Spolupráce
Obce svazku Svitava spolupracují na některých typech projektů. Pro snadnější realizaci
projektů zakládají v rámci svazku Svitava i dílčí účelové svazky (viz tab. 6), orientované
především na budování infrastruktury. Konkrétní zaměření jednotlivých svazků odráţí situaci
v mikroregionu v oblasti technické infrastruktury – viz kapitola A.2.1. Týkají se tedy hlavně
výstavby ČOV a kanalizace. Některé obce ovšem budují tuto infrastrukturu i mimo zmíněné
dílčí svazky.
Bez vytváření speciální platformy spolupracují obce i na dalších projektech. Projektů
nadobecních či mikroregionálních – tedy takových, jejichţ nositeli je více obcí nebo celý
svazek – je na nejbliţší období plánováno pět, v celkové hodnotě více neţ 263 mil. Kč.
Aktuálním projektem je výstavba turistického informačního centra ve Skalici nad Svitavou
(na jaře 2008 jiţ vznikla projektová dokumentace). Dále se připravují dva projekty budování
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kanalizace a ČOV a dva projekty zaměřené na cyklotrasy (jednak místní trasy v rámci
regionu, jednak regionální cyklokoridor údolím Svitavy).
Na víceméně neformální úrovni obce spolupracují v průběhu roku při pořádání četných
kulturních a sportovních akcí, např. turnaj v malé kopané, soutěţ v poţárním útoku, programy
pro děti apod.
Jednotlivé obce plánují v nejbliţších letech realizovat řadu projektů (specifikovány jsou
v příloze 6). Připraveno je 31 projektů či projektových záměrů obcí, zaměřených na
vybavenost a vzhled obcí a obecních budov, dále na budování kanalizací a ČOV, opravy
komunikací a chodníků, infrastrukturu pro volný čas, protipovodňová opatření a další témata.
Celková hodnota akcí, u nichţ jiţ byly náklady vyčísleny, přesahuje 186 mil. Kč. Tato vysoká
částka je dána zastoupením infrastrukturních projektů, jejichţ náklady jsou vţdy vysoké.
Obce plánují tyto projekty uskutečnit samostatně. Ovšem s ohledem na administrativní
náročnost většiny ţádostí o dotace a kvůli racionalizaci nákladů by bylo účelné projekty
podobného typu sdruţit, aby tak došlo k úspoře finančních prostředků i personálních kapacit,
nutných pro vytvoření a podání ţádosti.
Vnější vztahy
Téměř všechny obce svazku Svitava jsou členy i dalších sdruţení (svazků obcí či místních
akčních skupin – MAS), uvedených v tab. 7. Výjimku tvoří městys Svitávka, který není
členem ţádného jiného sdruţení.
Některé obce jsou ale také začleněny do svazků „komplexních“ (dle jejich zaměření),
Boskovicka a Letovicka, které sdruţují obce v okolí zmíněných dvou měst.
MAS umoţňují obcím uţší spolupráci i s podnikatelským a neziskovým sektorem. Téměř
všechny obce svazku Svitava jsou členy MAS Boskovicko, jeţ sdruţuje svazky Boskovicko,
Svitava, Kunštátsko-Lysicko a Olešnicko a řadu podnikatelských a neziskových subjektů,
působících na území těchto svazků.
Kuničky jsou – díky své poloze na jihovýchodním okraji svazku Svitava a v těsné blízkosti
Moravského krasu – členem Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras a MAS Moravský
kras (jako jeden z členů Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras). Dalšími subjekty veřejné
správy sdruţenými v této MAS jsou mikroregiony Drahanská vrchovina, Časnýř,
Protivanovsko a Černohorsko.
Lhota Rapotina je zapojena i do Sdruţení místních samospráv, jehoţ cílem je (podle ČTK)
dosáhnout změny systému přerozdělování nenárokových dotací. Sdruţení mimo jiné poţaduje
také zrušení takzvaného porcování medvěda, tedy rozdělování peněz ve sněmovně na
nejrůznější investice v regionech. Tyto finance by se měly rozdělit nárokově všem obcím a
městům.
Tab. 7: Členství obcí mikroregionu Svitava v dalších sdruženích (2008)
Sdruţení

Členské obce

Svazek obcí Doubravice n. S., Kuničky, Obora,
Doubravice n. S., Kuničky, Obora, Újezd u B.
Újezd u B. – výstavba ČOV a kanalizace
Svazek obcí Skalice, Jabloňany
Skalice n. S., Jabloňany
Svazek pro odpady
Doubravice n. S., Lhota Rapotina
Svazek vodovodů a kanalizací
Doubravice n. S., Lhota Rapotina
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Svazek obcí pro rozvoj Moravského krasu
Mikroregion Boskovicko
Mikroregion Letovicko
Energetické sdruţení Jiţní Moravy
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace
R43
Sdruţení místních samospráv
MAS Boskovicko Plus
MAS Moravský kras

Kuničky
Chrudichromy, Lhota Rapotina, Újezd u B.
Chrudichromy
Lhota Rapotina, Skalice n. S.
Svitávka, Skalice n. S., Chrudichromy
Lhota Rapotina
svazek Svitava
Kuničky

Pramen: Dotazníkové šetření obcí mikroregionu Svitava, GaREP 2008; http://leader.isu.cz

Členství ve více sdruţeních je obecně povaţováno za výhodu, ale jedná se o výhodu pouze
zdánlivou. Taková obec musí dostát svým závazkům vůči všem sdruţením, jejichţ je členem.
Finance a personální kapacita obce se pak ovšem často roztříští do řady drobnějších projektů a
celkový přínos spolupráce je niţší, neţ kdyby daná obec soustředila veškerou sílu na jediné
sdruţení.
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A.3 SWOT ANALÝZA A IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ
A.3.1 SWOT ANALÝZA
Silné stránky
Dobrá dopravní obsluţnost obcí –
zavedený integrovaný dopravní systém
(IDS) ve všech obcích i dopravní poloha
Vyhovující rozmístění škol a lékařů
Vyjíţďka za prací převáţně do blízkých
obcí a měst
Dobré vztahy obcí a podnikatelů
Bohatý kulturní a spolkový ţivot
Značná scénická atraktivita krajiny
Dobrá vybavenost obcí technickou
infrastrukturou (vyjma kanalizace)
Vhodné podmínky (přírodní i
infrastrukturní) pro rozvoj venkovské
turistiky – agroturistika, pěší, cyklo- a
hipoturistika
Příležitosti
Spolupráce v rámci MAS Boskovicko
Plus
Příchod podnikatelů-zaměstnavatelů díky
lepšímu dopravnímu napojení (po
vybudování silnice R43) a blízkosti Brna
Posílení a rozvoj spolupráce obcí a
podnikatelů
Příchod mladých obyvatel hledajících
bydlení v klidných oblastech v zázemí
měst (v případě dostatku stavebních
pozemků)
Širší spolupráce s okolními regiony na
společných turistických produktech
Vyuţití dotačních zdrojů Evropské unie
v rámci období 2007 – 2013

Slabé stránky
Územní rozloţení mikroregionu
Nedostatek ploch pro výstavbu
Problémy s nezaměstnaností v některých
obcích
Nízká zaměstnanost ve sluţbách
Nízká podnikatelská aktivita
Nepříznivá věková struktura obyvatel a
absence zařízení sociální péče
Špatný technický stav komunikací
Nedostatečné odkanalizování obcí,
absence ČOV
Podprůměrné napojení jednotlivých domů
na technickou infrastrukturu (vyjma
plynofikace)
Absence významné nadregionální
atraktivity cestovního ruchu
Ohrožení
Odliv obyvatel v souvislosti
s nedostatkem ploch pro bydlení či
podnikání
Konkurence krajského města Brna
z hlediska udrţení vysokoškolsky
vzdělaných občanů
Růst zatíţení dopravou v souvislosti
s neřešením silnice R43
Silná konkurence sousedních regionů
v oblasti cestovního ruchu
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A.3.2 PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
a) Identifikace hlavních problémů
Silnice II. a III. třídy a místní komunikace
Silniční síť na území mikroregionu je tvořena téměř výhradně silnicemi niţších tříd (silnice I.
třídy protíná pouze západní okraj mikroregionu). Některé úseky byly v posledních letech
opraveny, ale většina komunikací je ve velmi špatném technickém stavu. Jednotlivé obce ani
svazek jako celek nedisponují dostatečnými finančními zdroji a často ani majetkovými právy,
takţe realizace oprav je velmi problematická.
V současné době (rok 2008) je naplánována oprava silnice II. třídy č. 374 v úseku RájecJestřebí – Boskovice, jeţ by měla po částech probíhat přibliţně do roku 2015. Další opravy
prozatím naplánovány nejsou a není příliš pravděpodobné, ţe by proběhly v nejbliţším
období.
Kanalizace a ČOV
Na území svazku Svitava je obecně vybavenost technikou infrastrukturou poměrně dobrá,
velkým problémem však je absence kanalizace v mnoha obcích (je zavedena jen ve čtyřech
obcích, kapacita však většinou nedostačuje) a chybějící čistírny odpadních vod.
Jedná se o oblast finančně velmi náročnou, kterou obce nemohou pokrýt z vlastních zdrojů a
je tedy nutné ji řešit pomocí dotací. Vybudovat kanalizaci a ČOV výhledově plánuje celkem
sedm obcí sdruţených do tří dílčích skupin dle své polohy. Konkrétní termín realizace závisí
na shromáţdění dostatečného objemu vlastních prostředků pro spolufinancování a na úspěchu
při podávání projektových ţádostí.
Stavební pozemky
V obcích svazku Svitava je – mimo jiné v souvislosti s výhodnou polohou a relativní blízkostí
Brna – velký zájem o výstavbu rodinných domů. Obce však potřebnými pozemky
nedisponují, coţ komplikuje jejich další rozvoj.
Výhodu mají obce se zpracovaným územním plánem, které mohou případně formou změny
ÚP změnit funkci určitých ploch na bydlení a následně tam výstavbu umoţnit. Horší je, pokud
neexistují ţádné takové pozemky, jeţ by bylo moţné převést.
Cestovní ruch
Turistický potenciál mikroregionu je celkem slabý; vzhledem k blízkosti významných
turistických atraktivit (Moravský kras, Kunštátsko apod.) a absenci nadregionální atraktivity
CR přímo v regionu je území svazku Svitava spíše tranzitním územím. Ekonomický přínos
cestovního ruchu pro území je kvůli nízké návštěvnosti zanedbatelný. Turistická
infrastruktura a marketing jsou – i v souvislosti s niţší atraktivitou území – na poměrně slabé
úrovni.
V posledních letech bylo uskutečněno několik projektů v oblasti cestovního ruchu, např.
vybudování a vybavení cyklotras, propagace území (propagační materiály, účast na veletrhu
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Regiontour Brno), úprava vzhledu obcí, vybudování rozhledny na Malém Chlumu (důleţitá
atraktivita v mikroregionu), příprava výstavby TIC ve Skalici nad Svitavou.
Díky zvyšující se atraktivnosti cykloturistiky se zvýšil příjezd turistů – cykloturistů – do
regionu, ale často jen projedou bez zastavení. Důvodem je především nízká ubytovací
kapacita regionu, malá rozloha regionu a velká konkurence sousedních regionů.

b) Dotazníkové šetření mezi starosty obcí
Na základě dotazníkového šetření mezi starosty mikroregionu Svitava provedeného v březnu
2008 byly identifikovány nejvýznamnější bariéry bránící plnému rozvoji území (tab. 8).
Z moţností nabídnutých v dotaznících obce vybíraly ty, které povaţují za významné pro svou
obec a pro celý mikroregion. K problémům svazku se vyjádřily jen tři obce, coţ nelze
povaţovat za relevantní vzorek; proto bylo k tomuto výsledku jen orientačně přihlédnuto.
Jednoznačně nejvýznamnější bariérou je nedostatek stavebních pozemků pro bydlení i
podnikání, který limituje intenzivnější rozvoj obcí. Dalšími problémy jsou zanedbaná
technická infrastruktura, nedostatek pracovních příleţitostí (tyto otázky by podle názoru obcí
mohly být řešeny v rámci svazku) a špatná finanční situace obce.
Tab. 8: Bariéry rozvoje obcí mikroregionu Svitava
Bariéra

Významnost bariéry
abs.

Nedostatek pozemků pro výstavbu (bytů, domů, firem)
Zanedbaná technická infrastruktura
Nedostatek pracovních příleţitostí
Špatná finanční situace obce
Nezájem obyvatel o dění v obci
Neprovedené komplexní pozemkové úpravy

7
5
4
4
1
1

rel. (%)
77,8
55,6
44,4
44,4
11,1
11,1

Jiné – cyklostezky, okrajová poloha v regionu
Pramen: Dotazníkové šetření obcí mikroregionu Svitava, GaREP 2008

Podrobnější šetření potvrdilo tuto strukturu rozvojových bariér. Naprosto nejvýznamnějšími
problémy – identifikovanými všemi dotázanými obcemi – jsou nedostatek pozemků vhodných
pro bydlení a chybějící ČOV. Velmi významným problémem je dále špatný stav silnic II. a
III. třídy a místních a obecních komunikací, a také absence kanalizací a neprovedené
protipovodňové úpravy.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
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B.1 VIZE, CÍLE A SMĚRY ROZVOJE
Cílem Strategie rozvoje mikroregionu Svitava je formulovat takový soubor opatření, jimiţ
aktéři, přítomní v území, mohou usměrňovat vývoj mikroregionu k ţádoucímu stavu. To
předpokládá:
1. Poznání existujícího stavu a očekávaných tendencí v socioekonomickém vývoji
mikroregionu.
Identifikace současného stavu rozvoje socioekonomických aktivit a očekávaných tendencí
dalšího vývoje byla provedena v profilu mikroregionu, který byl sumarizován formou SWOT
analýzy a problémovou analýzou. Tyto analýzy pomohly identifikovat silné a slabé stránky
mikroregionu, a také příleţitosti a rizika očekávaných vývojových tendencí.
2. Dosažení konsensu o „žádoucím stavu“ rozvoje – tj. stanovit cíle, které budou
naplněny prostřednictvím regulačních opatření.
Stanovení ţádoucího stavu neboli vize, tj. hlavního cíle, kterého bude chtít mikroregion
v rámci své strategie dosáhnout, je vţdy také otázkou politickou. Tento stav je totiţ často
kompromisem mezi protichůdnými zájmy různých aktérů.
3. Stanovení strategických směrů rozvoje a v jejich rámci vytyčení programových
opatření cílených na dosažení žádoucího stavu.
Naplnění vize mikroregionu bude vycházet ze strategických cílů rozvoje, definovaných na
základě tendencí krajinotvorného i socioekonomického vývoje území, které byly shrnuty ve
SWOT analýze, a na základě rozvojových priorit představitelů obcí mikroregionu. Tyto cíle
by měly být formulovány komplementárně k rozvojovým cílům, směrům a opatřením či
rozvojovým aktivitám strategií rozvoje větších územních celků, jejichţ součástí svazek obcí
Svitava je – zejména ke Strategii rozvoje Jihomoravského kraje, Programu rozvoje
Jihomoravského kraje a Regionálnímu operačnímu programu regionu NUTS II Jihovýchod.

Na základě dosavadního stavu poznání je moţné formulovat vizi rozvoje pro svazek obcí
Svitava následovně:
Vzájemná spolupráce, funkční prostředí obcí a kultivovaná krajina jako základ pro
zvyšování celkové kvality života místních obyvatel.

Strategické cíle představují vytyčení cílového stavu z hlediska rozvoje regionu a informaci o
stavu, kterého by mělo být dosaţeno. Odvozují se od vize regionu o jeho budoucím vývoji a
ze SWOT analýzy. Cíle by měly navazovat na poznané silné stránky, eliminovat slabé stránky
mikroregionu, rozvinout příleţitosti rozvoje a reagovat na ohroţení rozvoje mikroregionu.
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Strategické cíle Strategie rozvoje mikroregionu Svitava
Zlepšení podmínek pro bydlení a pro kulturní, společenskou, zájmovou, spolkovou a
sportovní činnost obyvatel i návštěvníků mikroregionu
Rozvinutí místního lidského potenciálu aktivním zapojením a spoluprací obyvatel při
uskutečňování rozvojových záměrů
Dobudování a udrţování kvalitních a fungujících sítí technické a dopravní
infrastruktury podporujících rozvoj území
Koncepční formování krajiny a sídel vedoucí ke zvýšení atraktivity území
mikroregionu pro obyvatele i návštěvníky

Směry rozvoje jsou důleţité oblasti, ve kterých budou naplňovány vytyčené cíle. Pro svazek
obcí Svitava se jedná o tyto oblasti:
- Spolupráce obcí, podnikatelů a občanů
- Růst atraktivity obcí pro obyvatele prostřednictvím zlepšování jejich vybavenosti a
vzhledu
- Podpora činností vedoucích ke zvyšování kvality ţivotního prostředí a krajiny.
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B.2 PROGRAM ROZVOJE
Na základě stanovené vize, strategických cílů a směrů rozvoje byl rozvinut program rozvoje
do úrovně opatření a jednotlivých aktivit.
Podle komplexního posouzení současné situace mikroregionu, identifikovaných
nejvýznamnějších problémů a bariér rozvoje obcí a priorit jejich dalšího rozvoje byly
vymezeny hlavní rozvojové priority svazku Svitava. Jedná se o ty oblasti rozvojových aktivit,
které mikroregion hodlá řešit přednostně, nezávisle na finanční pomoci z tuzemských i
evropských dotačních titulů a zdrojů, jeţ by ovšem byly při jejich řešení výraznou pomocí.
S přihlédnutím k místním potřebám a specifikům byly stanoveny hlavní priority rozvoje
svazku obcí v následujícím znění:
A. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A SPOLUPRÁCE
B. VYBAVENOST OBCÍ
C. VZHLED OBCÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Priority rozvoje tvoří základní strukturu směrů rozvoje svazku obcí. Opatření jsou konkrétní
nástroje, vedoucí k naplňování příslušných priorit. Základem naplnění priorit a jednotlivých
opatření je stanovení konečného stavu v dané sféře rozvoje. Byly proto zformulovány jasné
cíle jednotlivých opatření. Opatření jsou v následujícím textu blíţe specifikována pomocí
aktivit, nastíněny jsou i vazby mezi jednotlivými opatřeními.
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PRIORITY A OPATŘENÍ
A. Rozvoj lidských
zdrojů a spolupráce

A.1 Zvýšení
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
A.2 Zlepšení
podmínek pro
podnikání

A.3 Rozvoj
spolupráce obcí se
subjekty v území
A.4 Spolupráce
v oblasti
cestovního ruchu

B. Vybavenost obcí

B.1 Zajištění
pozemků pro
výstavbu

C. Vzhled obcí a
životní prostředí

C.1 Zkvalitnění
prostředí obcí

B.2 Zlepšení
dopravní
infrastruktury

C.2 Realizace
komplexních
pozemkových
úprav

B.3 Dobudování
technické
infrastruktury

C.3
Protipovodňová
opatření

B.4 Zkvalitnění
občanské
vybavenosti
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PRIORITA A: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A SPOLUPRÁCE
Opatření A.1: Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

Cíle opatření
Vytvoření podmínek pro zaměstnávání obyvatel mikroregionu a zvyšování jejich kvalifikace,
coţ bude mít za následek růst zaměstnatelnosti, sníţení míry nezaměstnanosti a objemu
vyjíţďky za prací mimo region, a také růst kupní síly obyvatel, posilování ekonomické situace
mikroregionu, udrţení obyvatel v mikroregionu, posilování identifikace obyvatel s obcí a
mikroregionem.

Aktivity naplňující opatření
o Podpora vytváření nových pracovních míst
o Podpora zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatelstva (lidé do 25 let/nad 50 let,
ţeny po mateřské dovolené, osoby pečující o dítě do 15 let, ZTP atd.)
o Rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zajištění jejich návaznosti
na potřeby trhu práce
o Realizace programů celoţivotního vzdělávání
o Podpora zvyšování počítačové gramotnosti obyvatelstva
o Podpora dalšího vzdělávání učitelů pro zvýšení jejich kvalifikace

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.2, A.3
Opatření A.2: Zlepšení podmínek pro podnikání

Cíle opatření
Rozšiřování stávajících, případně vznik nových podnikatelských subjektů v různých
odvětvích ekonomické činnosti, vedoucí k růstu počtu pracovních míst, a následně i ke
sníţení nezaměstnanosti v obcích a k poklesu vyjíţďky za prací z mikroregionu.

Aktivity naplňující opatření
o Institucionální podpora malého a středního podnikání (regionální programy podpory
MSP) ze strany obcí
o Podpora hospodářských aktivit efektivně vyuţívajících místní zdroje pracovních sil
o Modernizace výroby, zavádění nových technologií
o Podpora diverzifikace podnikatelských aktivit, zejména u podnikatelů v zemědělství
(multifunkční zemědělství)
o Evidence opuštěných a nevyuţívaných objektů a ploch jejich nabídka potenciálním
investorům
o Vykoupení, investiční příprava a propagace pozemků určených pro podnikatelské
aktivity
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Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.1, A.3, B.1, B.2, B.3, C.2
Opatření A.3: Rozvoj spolupráce obcí se subjekty v území

Cíle opatření
Dosaţení efektivní spolupráce v rámci svazku Svitava i s okolními svazky obcí (vzájemná
spolupráce jednotlivých obcí, stejně jako spolupráce obcí, podnikatelských subjektů a
neziskových organizací) vedoucí k dalšímu zvyšování kvality ţivota obyvatel mikroregionu.
Společná realizace rozvojových záměrů se synergickým efektem na rozvoj všech
zúčastněných subjektů.

Aktivity naplňující opatření
o Vytvoření projektového managementu mikroregionu (pozice manaţera) pro
efektivnější koordinaci rozvojových aktivit jednotlivých obcí i mikroregionu jako
celku
o Posílení spolupráce obcí v rámci mikroregionu a realizace společných projektů
(především v oblasti technické a dopravní infrastruktury, protipovodňových opatření)
o Iniciace společných projektů obcí a místních podnikatelů či neziskových organizací
o Podpora spolupráce podnikatelů (příp. neziskových organizací) navzájem
o Rozvoj spolupráce s okolními svazky obcí a spolupráce v rámci MAS Boskovicko
Plus
o Zaloţení fondu rozvoje mikroregionu, do něhoţ budou přispívat obce i podnikatelé a
který budou moci všechny přispěvatelské subjekty vyuţívat pro realizaci svých
projektů

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.2, A.4, B.2, B.3, B.4, C.1, C.3
Opatření A.4: Spolupráce v oblasti cestovního ruchu

Cíle opatření
Posílení turistického potenciálu mikroregionu jako doplňku podnikatelských aktivit, který
povede ke zvýšení zaměstnanosti a zkvalitnění občanské vybavenosti, jakoţ i k přílivu turistů
a financí do mikroregionu. Zvýšení atraktivity území rozvinutím turistické infrastruktury
(ubytování, stravování, kulturní a sportovní vyţití atd.).

Aktivity naplňující opatření
o Udrţení a rozvoj místních kulturních a lidových tradic (trhy, jarmarky, slavnosti
apod.) a dalších kulturních akcí s potenciálem pro cestovní ruch
o Podpora propagace a prezentace mikroregionu jako celku, případně i jednotlivých obcí
o Tvorba a nabídka turistických produktů
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o Rozvoj specifických forem turistiky – cykloturistika, venkovská turistika, agroturistika
atd.
o Zkvalitnění ubytovacích a stravovacích zařízení a doprovodné infrastruktury pro
cestovní ruch, stejně jako dalších sluţeb spojených s cestovním ruchem
o Spolupráce různých subjektů (obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace) na
realizaci projektů zaměřených na cestovní ruch v rámci mikroregionu, ale i spolupráce
s okolními mikroregiony

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.1, A.3, B.2, B.4, C.1

PRIORITA B: VYBAVENOST OBCÍ
OPATŘENÍ B.1: Zajištění pozemků pro výstavbu

Cíle opatření
Vytyčení dostatečného počtu ploch vhodných pro bydlení, vedoucích k přílivu mladých
perspektivních obyvatel, kteří hledají bydlení v klidných oblastech v zázemí měst.

Aktivity naplňující opatření
o
o
o
o
o

Vymezení ploch vhodných pro výstavbu bytů a domů v územních plánech
Jednání s majiteli pozemků a následný výkup vhodných pozemků
Příprava (zainvestování, zasíťování) pozemků pro výstavbu
Podpora výstavby rodinných a bytových domů
Řešení otázky bydlení přednostně pro místní obyvatele (mladé rodiny, senioři atd.)

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
B.2, B.3, B.4, C.1, C.2
OPATŘENÍ B.2: Zlepšení dopravní infrastruktury

Cíle opatření
Posílení rozvojového potenciálu území mikroregionu zkvalitněním dopravní sítě ve všech
jeho částech, s důrazem na silnice niţších tříd.

Aktivity naplňující opatření
o Iniciace rekonstrukcí a úprav silnic II. a III. třídy
o Rekonstrukce místních a obecních komunikací
o Budování cyklostezek vyuţitelných pro turistické účely, ale i pro alternativní dopravu
mezi sídly
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o Iniciace jednání k dosaţení optimalizace ţelezniční sítě v území

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.3, A.4
OPATŘENÍ B.3: Dobudování technické infrastruktury

Cíle opatření
Napojení obcí a domů v obcích na kanalizaci a čistírny odpadních vod, vedoucí k zlepšení
kvality ţivotního prostředí a čistoty povrchových vod. Zvýšení komfortu bydlení zavedením,
resp. rozšířením vodovodů a ústředního topení. Lepší dostupnost informací díky
širokopásmovému internetu.

Aktivity naplňující opatření
o Vybudování, rozšíření či modernizace kanalizací a čistíren odpadních vod
o Zpracování studií a projektové dokumentace pro výstavbu kanalizací a čistíren
odpadních vod
o Rozšíření vodovodů a ústředního topení v obcích
o Zavedení širokopásmového internetu a zpřístupnění informačních technologií
občanům
o Posílení pokrytí území signálem operátorů sítí mobilních telefonů
o Budování sběrných dvorů

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.2, A.3, B.4. C.1
OPATŘENÍ B.4: Zkvalitnění občanské vybavenosti

Cíle opatření
Zvýšení kvality ţivota a přitaţlivosti obcí zajištěním komerčních sluţeb, dostupností
sociálních sluţeb a nabídkou sportovních a volnočasových aktivit.

Aktivity naplňující opatření
o Podpora podnikatelů ve sluţbách, např. formou pronájmu obecních prostor apod.
o Podpora zachování mateřských a základních škol v obcích
o Pobídky pro rozšiřování sítě ordinací lékařů, např. formou pronájmu obecních prostor
apod., a pro prodlouţení ordinační doby
o Zajištění dostupnosti sociálních sluţeb (výstavba sociálních zařízení pro seniory,
zajištění terénních sociálních sluţeb) a informovanosti o moţnostech jejich vyuţití
o Rekonstrukce, příp. výstavba obecních budov – obecních úřadů, kulturních domů,
knihoven, muzeí atd.
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o Výstavba a modernizace zařízení sportovní a kulturní infrastruktury

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.2, A.3, C.1

PRIORITA C: VZHLED OBCÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OPATŘENÍ C.1: Zkvalitnění prostředí obcí

Cíle opatření
Zvýšení atraktivity obcí pro obyvatele i návštěvníky, spočívající ve zkvalitnění fyzického
prostředí obcí a v jejich celkovém oţivení formou pořádání nejrůznějších akcí, širší nabídkou
volnočasových aktivit, údrţbou vnitřního prostředí obcí

Aktivity naplňující opatření
o Zpracování a vyuţití územně plánovací dokumentace jako nástroje pro koncepční
řešení otázek rozvoje obcí
o Úpravy a údrţba vnitřního prostředí obcí – místní komunikace, chodníky, zeleň,
veřejná prostranství, budovy atd.
o Podpora údrţby a modernizace stávajícího bytového fondu (např. rekonstrukce, půdní
nástavby a vestavby apod.)
o Péče o kulturní a historické dědictví formou oprav kulturně-historických a technických
památek
o Podpora lidových, kulturních a sportovních tradic a akcí
o Zaloţení tradice pravidelných „obecních trhů“, čili burzy předmětů (ošacení, nábytek,
předměty domácí potřeby, technická zařízení apod.) nabízených samotnými občany
o Podpora spolkové a zájmové činnosti obyvatel se zaměřením na rozvoj občanské
společnosti a kultivaci lidského potenciálu

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.3, A.4, B.4
OPATŘENÍ C.2: Realizace komplexních pozemkových úprav

Cíle opatření
Prostorová a funkční reorganizace pozemků, odstranění nepřesností v katastru nemovitostí.
Vytvoření podmínek pro racionální hospodaření, ochranu a zúrodnění zemědělské půdy, pro
zlepšení vodohospodářských poměrů a pro zvýšení ekologické stability krajiny. Celkové
zlepšení kvality ţivotního prostředí. Dosaţení souladu potřeb efektivního zemědělského
hospodaření se zájmy ochrany ţivotního prostředí.
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Aktivity naplňující opatření
o Osvěta mezi obyvateli i podnikateli ohledně významu a potřebnosti komplexních
pozemkových úprav
o Zadávání a zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav ukončených
správním rozhodnutím o výměně vlastnických práv k půdě
o Koordinované uskutečňování územně propojených plánů společných zařízení
komplexních pozemkových úprav
o Dodrţování zásad správné zemědělské praxe zemědělských subjektů v realizaci
komplexních pozemkových úprav

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.3, B.1, B.3, B.4, C.3
OPATŘENÍ C.3: Protipovodňová opatření

Cíle opatření
Navrţení systému, který sníţí potenciál vzniku povodňové situace v území (zvýšení retenční
schopnosti krajiny, zvýšení podílu rozptýlené zeleně, zalesňování) a zajištění ochrany hodnot
v případě povodně (protipovodňová zařízení).

Aktivity naplňující opatření
o Zapracování úlohy obcí v protipovodňovém systému do územně plánovací
dokumentace
o Zpracování krizových plánů
o Návrh protipovodňových opatření (rybníky, ochranné hráze)
o Realizace konkrétních navrţených protipovodňových opatření (především opravy a
odbahnění rybníků)

Vazby na jiná opatření ve Strategii rozvoje mikroregionu
A.3, B.3, C.1, C.2
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B.3 AKČNÍ PLÁN
Akční plán je krátkodobým dokumentem, který specifikuje a operacionalizuje přístup
mikroregionu k naplňování cílů stanovených v obecné rovině ve strategii a programu rozvoje.
Konkretizuje navrhované aktivity na nejbliţší tři roky (2009-11) a uvádí projekty slouţící
k naplnění rozvojových záměrů.
Potřeby obcí mikroregionu jsou rozmanité. Zdroje jsou však omezené, a proto je třeba
koncentrovat zdroje a soustředit se na prioritní rozvojové aktivity.

INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC NAPLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU
Základ v naplňování priorit mikroregionu Svitava, formulovaných v tomto dokumentu, bude
spočívat především v realizaci projektů a provedení řady konkrétních praktických kroků. Pro
jejich zajištění je třeba vytvořit důleţité předpoklady – zejména vybudovat adekvátní
institucionální, organizační a personální rámec pro celkové řízení činnosti mikroregionu při
uskutečňování jeho budoucích rozvojových záměrů. Pro efektivní naplňování tohoto rámce je
důleţité zajistit následující opatření a aktivity:
Ustavení a iniciace činnosti projektového managementu
Projektový management je struktura zcela odlišná od managementu (vedení) mikroregionu.
Zatímco vedení mikroregionu zajišťuje organizačně-administrativní záleţitosti svazku obcí,
úkoly projektového managementu (resp. manaţera) spočívají zejména ve:
vyhledávání dotačních titulů a zpracovávání příslušných projektových ţádostí,
koordinaci a administraci realizovaných projektů,
koordinaci rozvojových snah jednotlivých obcí a slaďování jejich zájmů,
přípravě, realizaci a koordinaci úkolů doporučených k realizaci v akčním plánu.
Svou činností manaţer/management napomůţe zvýšení absorpční kapacity území, tj.
moţnosti realizovat více rozvojových projektů. Velikost týmu závisí na počtu projektů a
mnoţství úkolů; zpočátku můţe stačit jedna osoba, později by bylo vhodné tým rozšířit.
Dosaţené vzdělání není rozhodující, důleţitá je osobnost manaţera a jeho ochota a schopnost
průběţného sebevzdělávání, zejména v problematice zpracování projektových ţádostí.
Klíčovou schopností manaţera je pak aktivita při vyhledávání moţností financování projektů.
Manaţer nemusí být nutně zaměstnancem mikroregionu, moţná je i smluvní spolupráce
(spojená s jednodušším odměňováním i menší administrativou). Ideální je, pokud má manaţer
kontakty na významné instituce – hospodářská komora, agrární komora atd. – a můţe kromě
vlastní práce na projektech také poskytovat některé poradenské sluţby.
Financován můţe být ze sdruţených finančních prostředků (mikroregionu, kraje), z externích
zdrojů, např. ze strukturálních fondů EU (lze při realizaci určitých projektů) nebo krajských
grantů. Manaţer/management také můţe být finančně motivován na zajištění maximálního
objemu prostředků pro realizaci projektů.
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Založení a naplnění fondu rozvoje mikroregionu
Existence fondu rozvoje mikroregionu zatím není v České republice v pravém slova smyslu
příliš rozšířena. Tento „fond“ jiţ většinou v nějaké podobě v mikroregionech funguje, jenom
se většinou skrývá pod samotným rozpočtem mikroregionu. To se ale nedá povaţovat za ryzí
fond rozvoje, neboť rozpočet svazku se většinou pouţívá pouze na jeho administrativní
zajištění a výjimečně na nějaký společný projekt.
Smysluplnost zaloţení a fungování fondu rozvoje mikroregionu spočívá zejména v tom, ţe se
stane účinným nástrojem podporujícím realizaci rozvojových projektů po stránce finanční.
Fond by měl být totiţ vyuţíván zejména ke spolufinancování nákladů společných projektů
nebo aspoň v minimálním případě pro financování jejich přípravy (základní průzkumy a
studie, technická dokumentace, ţádost o dotaci…). Pro jeho efektivní vedení je ale důleţité ho
odpovědně spravovat určeným zástupcem samotného mikroregionu nebo jeho managementu.
Fond také slouţí jako určitá finanční jistina v případě toho, kdyţ přijdou nečekané výdaje
nebo pro celkové „přeţití“ mikroregionu v horších časech.
Nejdůleţitější podmínkou existence fondu rozvoje je jeho finanční naplňování. Pro to existují
dva základní způsoby. Rozvojový fond můţe být financován na principu obdobném jako u
financování běţné činnosti mikroregionu (většinou pravidelné kaţdoroční příspěvky členů)
nebo pomocí příspěvků ad hoc (nárazový příspěvek sponzorů, podnikatelů, dotací, grantů…).
Pro ţivotaschopnost fondu je velmi důleţité navázat uţší spolupráci nejenom informačního,
ale také finančního charakteru s podnikatelskými subjekty na daném území.
Průběžná evidence a příprava projektů
Naplnění akčního plánu spočívá v realizaci projektů, které byly identifikovány jako prioritní.
Řada z nich je ovšem teprve ve stadiu projektových záměrů (fiší), proto je třeba dopracovat je
do podoby, v níţ se mohou ucházet o získání prostředků na realizaci z externích zdrojů.
Projekty by měly být shromáţděny v databázi. Přehled o chystaných či teprve zamýšlených
projektech jednak usnadní výběr konkrétních prioritních akcí, jednak napomůţe případnému
sdruţování projektů (z hlediska věcného i územního). Sdruţování projektů přispěje ke sníţení
nákladů na přípravu a administraci projektů, a také zvýší jejich šanci na úspěch při podávání
ţádosti o spolufinancování. Při vytváření a aktualizaci databáze projektů bude vhodné
spolupracovat s místními podnikateli, krajským úřadem a Úřadem regionální rady NUTS II
Jihovýchod.
Finalizace podoby projektu zahrnuje zejména definování nositele (vlastníka) projektu,
nalezení případných smluvních partnerů, vypracování potřebných studií a dokumentů (např.
studie proveditelnosti či zpracování technické dokumentace) a zajištění spolufinancování.
Aby mohly být připravené projekty realizovány, je třeba zavést průběţný monitoring
moţností financování – sledovat aktuální výzvy, vyhlašovaná grantová schémata, případné
nové fondy apod. Tento úkol bude spadat do kompetence manaţera, resp. managementu
svazku.
Základními hodnotícími kritérii pro zařazení projektů do akčního plánu by měly být:
1. Termín realizace plánovaného projektu (začátek realizace v období platnosti
akčního plánu)
2. Soulad s prioritami Strategie (návaznost na jednu nebo více priorit rozvoje)
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3. Projekty nadobecního významu (preferovány by měly být projekty týkající se více
obcí nebo dokonce celého mikroregionu – široce územně pojaté projekty více
přispívají k rozvoji celého regionu, a díky jejich pozitivnímu efektu na co největší
území mohou motivovat různé aktéry k dalším společným činnostem a projektům)
4. Integrované projekty a jejich struktura (spíše doplňkové kritérium; výhodnější je
realizovat projekty, jejichţ integrující charakter v sobě bude zahrnovat větší spektrum
různorodých, navzájem propojených činností, a tím mají větší pozitivní dopad na celý
mikroregion)
5. Typ nositele projektů a spolupracujících partnerů (spolupráce subjektů i napříč
jejich právními statuty obvykle zvyšuje šanci na samotnou realizaci projektu a jeho
následnou udrţitelnost – ať uţ jsou samostatnými nositeli nebo s dalšími partnery
aktivně spolupracují)
6. Současný stav připravenosti projektu (důleţité zejména u investičních projektů;
v akčním plánu by se měly objevovat spíše – ovšem nemusí výhradně – připravené
projekty /s hotovou projektovou dokumentací apod./, které je reálné uskutečnit v době
platnosti akčního plánu).
Systematický monitoring naplňování akčního plánu
Účelem monitorování a hodnocení je ověřit, zda a do jaké míry je akční plán realizován podle
stanovených pravidel a zda podpořené projekty naplňují cíle a opatření Strategie. Tím by měla
být potvrzena účinnost realizovaných opatření a zajištěna efektivita vynaloţených zdrojů.
Mohou být pouţity následující typy hodnocení (uvádíme zde jako příklad):
Předběžné (ex ante) hodnocení projektů
Uskutečňuje se před realizací projektu. Základní kritéria pro výběr projektů do akčního
plánu jsou:
-

časová realizovatelnost
význam pro rozvoj regionu, komplexnost řešení
význam k zajištění přiměřených podmínek životního prostředí
význam pro cílové skupiny
prokazatelné finanční krytí (financování) projektu včetně stanovení zdrojů
soulad s cíli Strategie rozvoje mikroregionu

Průběžné (interim) monitorování (hodnocení) projektů
Při průběžném monitorování projektů je zjišťováno, zda realizace projektu probíhá podle
stanovených pravidel a zda jednotlivé etapy projektu naplňují jeho stanovené cíle. Pro
provádění těchto hodnocení může být ustanoven monitorovací výbor, tvořený zástupci
svazku, jednotlivých měst a obcí, případně i dalších partnerů. Pololetně, případně jednou
ročně, by zpracovával zprávy o průběžném hodnocení.
Závěrečné (ex post) monitorování a hodnocení projektů a celého akčního plánu
Po ukončení realizace daného projektu, resp. po skončení platnosti akčního plánu
proběhne jejich závěrečné monitorování a hodnocení. Cílem bude zjistit, zda realizace
projektů a akčního plánu skutečně přispěla k deklarovaným cílům a zda došlo
k požadovanému pokroku.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM AKČNÍHO PLÁNU (2009 – 2011)
Harmonogram realizace konkrétních projektů závisí na jejich připravenosti a na finančních
moţnostech předkladatelů, období realizace vybraných projektů je uvedeno v tabulkách
v následující podkapitole. Kromě konkrétních projektů je ovšem nutné uskutečnit také některé
záleţitosti metodického a organizačního charakteru. Jejich rozvrţení do jednotlivých let (viz
níţe) má jen orientační charakter a není závazné.
Pro posílení motivace subjektů k rozvoji spolupráce je vhodné rozloţit realizaci projektů tak,
aby viditelných výsledků bylo dosaţeno jiţ v prvním roce realizace akčního plánu.
Rok 2009
-

-

-

-

-

-

kompletní aktualizace a rozšíření webových stránek mikroregionu a zveřejnění konečné
verze Strategie rozvoje mikroregionu Svitava
zaloţení fondu rozvoje mikroregionu a formulace podmínek pro jeho fungování
(tematické oblasti podpory, finanční zdroje, správce fondu…)
iniciace zaloţení „podnikatelské rady“ mikroregionu (společná setkání představitelů
obcí a podnikatelů, např. při setkáních mikroregionu; výměna zkušeností a názorů,
příprava námětů na společné projekty a příprava konkrétních projektů)
příprava a realizace rozvojových projektů (viz kapitola Specifikace opatření a projektů
akčního plánu)
vytvoření profesionálního projektového managementu (resp. nalezení subjektu na pozici
manaţera pro koordinaci rozvojových činností a subjektů v území, aktivní vyhledávání
moţných projektů, pro tvorbu projektových ţádostí atd.) a zajištění podmínek a
finančních prostředků pro jeho činnost, vyuţití moţností daných účastí v MAS
Boskovicko
oslovení podnikatelské a neziskové sféry s cílem jejich moţného zapojení a podílení se
na budování profesionálního projektového managementu mikroregionu (přímo jejich
účast, finanční příspěvek, výměna informací…)
jmenovitá podpora konkrétním připravovaným projektům jednotlivých subjektů z
mikroregionu a ţádostem o jejich spolufinancování ze strukturálních fondů (politický
„lobbing“ apod.)
pořádání obvyklých společenských akcí na území mikroregionu a zaloţení nové tradiční
akce s názvem „Den mikroregionu Svitava“
vytvoření a realizace systému permanentní aktualizace rozvojových záměrů a
shromaţďování nových v součinnosti se subjekty působícími na území mikroregionu,
rozvinutí systému monitoringu akcí v realizaci a ukončených
navázání aktivní spolupráce se sousedními mikroregiony (Boskovicko, KunštáckoLysicko, Letovicko, Moravský kras…)
vytvoření kalendáře společenských akcí v jednotlivých obcích mikroregionu na rok
2010 a jeho distribuce do okolních mikroregionů a velkých měst (Boskovice, Letovice,
Svitavy, Blansko, Brno…)

Rok 2010
-

vyuţívání profesionálního projektového managementu mikroregionu a jeho plné
začlenění do aktivit pro podporu rozvoje mikroregionu
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-

-

-

průběţný monitoring pokračování realizace projektů připravených nebo započatých v
předchozím roce (viz kapitola Specifikace opatření a projektů akčního plánu), příprava
nových projektů a ţádostí o prostředky
výzva subjektům působícím na území mikroregionu k předloţení dalších projektových
záměrů (na počátku roku)
aktualizace databáze projektů
pokračování v pořádání obvyklých společenských akcí na území mikroregionu a
příprava programového zajištění dalšího ročníku nové akce „Den svazku obcí Svitava“
předloţení společného projektu za mikroregion Svitava (např. do výzev Programu
rozvoje venkova, Místní akční skupiny Boskovicko plus nebo Regionálního operačního
programu NUTS II Jihovýchod)
pokračování a další prohlubování spolupráce se sousedními mikroregiony
rozvíjení spolupráce s relevantními subjekty při naplňování priorit Strategie (obce,
podnikatelé, neziskové organizace a další)
vyhodnocení úspěšnosti plnění úkolů stanovených akčním plánem (před volbami do
obecních zastupitelstev) - iniciace akce „společný předvolební stůl“ pro starosty všech
obcí nad prioritami Strategie – napříč politickým spektrem

Rok 2011
-

-

„společný povolební stůl“ nových starostů nad prioritami Strategie, doplnění, příprava
na aktualizaci AP
vypracování akčního plánu pro období 2012 – 2014
rozšiřování pravomocí a úkolů (moţné sloučení některých společných obecních
povinností) profesionálního projektového managementu mikroregionu, na kterých se
shodnou členové mikroregionu
výzva subjektům působícím na území mikroregionu k předloţení dalších projektových
záměrů na nové období akčního plánu (2012 – 2014)
pokračování v pořádání obvyklých společenských akcí na území mikroregionu a návrh
programu na pořádání dalšího ročníku akce „Den mikroregionu Svitava“
předloţení společného projektu v rámci širší územní spolupráce s okolními
mikroregiony (např. do výzev Programu rozvoje venkova, Místní akční skupiny
Boskovicko plus nebo Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod)

SPECIFIKACE OPATŘENÍ A PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU
Tematické oblasti nejvíce vhodné pro realizaci mikroregionálních projektů
Pro rozvoj mikroregionu Svitava by měly být přednostně realizovány některé projekty, jeţ
budou mít dopad na celé jeho území. Hlavní aktivity, jeţ by měly být na úrovni mikroregionu
realizovány v období platnosti akčního plánu, jsou vymezeny takto:
Technická infrastruktura – kanalizace a ČOV
Vybavenost obcí mikroregionu technickou infrastrukturou je poměrně dobrá, jediné co zde
výrazněji chybí je kanalizace. Nedostatečná kapacita a případně i absence kanalizace a
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čistíren odpadních vod v obcích je významným limitem jejich dalšího rozvoje. Proto by
zkvalitňování technické infrastruktury mělo být jednou z nejvýznamnějších priorit obcí
mikroregionu.
Jedná se o oblast finančně velmi náročnou, kterou obce nemohou pokrýt z vlastních zdrojů a
je tedy nutné ji řešit pomocí dotací nebo sdruţováním prostředků více obcí najednou, coţ se
nabízí právě jako moţnost pro jejich spolupráci v rámci mikroregionu. Vybudovat kanalizaci
a ČOV výhledově plánuje celkem sedm obcí, sdruţených do tří dílčích skupin dle své polohy.
Cestovní ruch – pořádání akcí, cykloturistika, TIC, propagace
Oblast cestovního ruchu je v posledních několika letech velmi rychle se rozvíjející odvětví,
které dokáţe ekonomicky pozvednout upadající regiony, musí ale k tomu být potřebný
potenciál. Jelikoţ mikroregion Svitava potenciál cestovního ruchu (absence nadregionální
přírodní i kulturní atraktivity, velká konkurence okolních regionů) příliš nemá, tak by asi
nebylo příliš vhodné investovat velké prostředky i úsilí do této oblasti.
Přesto v regionu existuje doposud málo vyuţívaný potenciál v oblasti sociálních atraktivit
cestovního ruchu, kterých je v mikroregionu velmi mnoho. Do této oblasti se řadí pořádání
různých festivalů, slavností, poutí, jarmarků a dalších společenských, kulturních a sportovních
akcí. Tyto akce, pokud se dobře zvládne jejich marketing a propagace, mohou přilákat do
regionu velké mnoţství návštěvníků.
Turisti se ale potřebují o různých akcích někde dozvědět, proto je důleţitá dostatečná
propagace spíše průběţného charakteru (tiskoviny, inzerce v médiích…) neţ jednorázového,
jakým například je účast na veletrzích. Šíření informací o mikroregionu musí probíhat i uvnitř
něho tzn. moţnost vybudování turistického informačního centra regionu (ve Skalici nad
Svitavou jiţ existují konkrétní plány). Tito návštěvníci často mohou přijet např. i na kole nebo
přijít pěšky (občané mikroregionu), tudíţ je dobré udrţovat a rozšiřovat síť pěších a cyklotras
a společně s ostatními regiony připravit adekvátní kvalitní mapy celé oblasti.
Problematika bydlení a podnikání
V rámci realizace analytické části Strategie bylo zjištěno, ţe zájem o plochy v jednotlivých
obcích zejména pro bydlení je veliký. Dotyčné obce se ale při přípravě těchto ploch potýkají
s několika problémy. Mezi ty významné lze jednoznačně zařadit nedostatek těchto ploch,
problémy s jejich výkupem od soukromých majitelů nebo jejich jiné funkční vyuţití a další.
Většině výše uvedených problémů s přípravou pozemků se dá předejít zodpovědně
vytvořenými územně analytickými podklady, kvalitním územním plánem obce a provedením
komplexních pozemkových úprav. Všechny tyto činnosti jsou průběţně jednotlivými členy
mikroregionu řešeny, a pokud k nim nakonec přidají i mikroregionální rozměr, můţe
vzniknout velmi prospěšná dokumentace, která umoţní plynulý a efektivní rozvoj obcí
v oblasti bydlení a podnikání.
Kromě realizace vyloţeně mikroregionálních projektů je dále vhodné sdruţovat projekty
jednotlivých obcí obdobného charakteru, jelikoţ tím dochází k úspoře nákladů i kapacit
lidských zdrojů. Aktivity tohoto typu, podstatné pro celý mikroregion, jsou následující:
Vymezení, výkup a zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domů,
Opravy komunikací,
Realizace protipovodňových opatření,
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Úpravy prostředí obcí a rekonstrukce obecních budov (vč. školských zařízení),
Zlepšení vybavenosti obcí (občanská vybavenost, technická infrastruktura, inţenýrské
sítě…),
Realizace komplexních pozemkových úprav a opatření z nich vyplývajících (zvýšení
informovanosti o významu KPÚ, shromáţdění podpisů vlastníků, iniciace realizace
KPÚ u pozemkového úřadu, vlastní realizace KPÚ a opatření),
Rozvoj a podpora aktivit neziskových organizací,
Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch, zejména liniových prvků (pěší stezky,
cyklostezky, hipostezky), které vedou napříč celým regionem.
Samozřejmě lze uskutečnit i jiné aktivity, pokud odpovídají jednotlivým opatřením návrhové
části (jejich obsah je nastíněn dále). Největší úsilí by však mělo být směrováno na výše
zmíněné činnosti, které mohu rozhodujícím způsobem podpořit rozvoj převáţné většiny
území mikroregionu.

Tematické oblasti nejvíce potřebné i využívané pro realizaci obecních projektů
Ne všechny projekty je nutné nebo i účelné realizovat společně v rámci mikroregionu (či
několika obcemi společně). Drobné projekty, které se týkají ţivota konkrétní obce, se nejlépe
realizují na obecní úrovni. Vybrané akce, jeţ obce hodlají realizovat v období 2009-2011,
jsou uvedeny u příslušných opatření níţe. Projekty pro toho období jsou ovšem v současnosti
známy jen u některých opatření.
Priorita A: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A SPOLUPRÁCE
Opatření A.1: Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
Zvyšování vzdělanosti obyvatel je jednou ze základních cest ke zlepšení jejich
zaměstnatelnosti, a to jak vzdělání počáteční (tj. ve školách), tak také vzdělání celoţivotní a
rekvalifikace. Pro zvýšení zaměstnanosti je také důleţité vhodné nastavení nástrojů aktivní
politiky zaměstnaností (např. veřejně prospěšných prací) podle specifik území svazku Svitava.
Opatření A.2: Zlepšení podmínek pro podnikání
Podnikatelské aktivity mají na obce pouze nepřímý vliv. Přesto je informační, iniciační a
strategická úloha obcí neopominutelná a můţe přispět k příchodu či vzniku nových podniků.
Podstatná je i podpora stávajících podnikatelů-zaměstnavatelů, zejména malých podniků a
ţivnostníků. Rozvoj podnikání totiţ příznivě ovlivňuje zaměstnanost a objem vyjíţďky za
prací.
Opatření A.3: Rozvoj spolupráce obcí se subjekty v regionu
Soukromý i veřejný sektor mají svá specifika, své klady a zápory při realizaci jednotlivých
činností. Je ţádoucí vyuţít silných stránek těchto sektorů a spolupracovat při běţné činnosti i
na rozvojových projektech. Velmi účelné je i vyuţití synergického efektu plynoucího ze
spolupráce více obcí či více svazků obcí. Pro koordinaci rozvojových aktivit jednotlivých
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aktérů a k posílení absorpční kapacity můţe slouţit profesionální projektový management
(manaţer mikroregionu).
Opatření A.4: Spolupráce v oblasti cestovního ruchu
Účelná podpora rozvoje cestovního ruchu jako vhodného doplňku podnikatelských aktivit a
zkvalitňování podmínek pro cestovní ruch (tj. zajištění dostatečně široké nabídky ubytování,
aktivit, kulturního a sportovního vyţití apod.) můţe přispět ke zvýšení zaměstnanosti obyvatel
a ke zlepšení občanské vybavenosti obcí.

Priorita B: VYBAVENOST OBCÍ
Opatření B.1: Zajištění pozemků pro výstavbu
Dostatečná nabídka stavebních parcel pro novou individuální výstavbu a zabezpečení potřeb
bydlení kvalitními a cenově dostupnými domy či byty by mělo být prioritou kaţdé obce,
neboť toto je jeden z předpokladů řešení problematiky vylidňování obcí a stárnutí jejich
obyvatel.
Obec
Skalice n. S.

Název akce
Zainvestování pozemků pro výstavbu
RD

Období
realizace

Náklady
(tis. Kč)

Finanční zdroje

2008-09

3 000

MMR + vlastní

Opatření B.2: Zlepšení dopravní infrastruktury
Dopravní dostupnost, která je dána zejména kvalitou komunikací, výrazně ovlivňuje ţivot
v obcích i podnikatelské aktivity. Je třeba klást důraz nejen na kvalitu silnic tranzitních,
procházejících územím mikroregionu, ale také v rámci mikroregionu – silnice niţších tříd,
místních a obecních komunikací, cyklostezek apod.

Skalice n. S.
Jabloňany

Opravy místních komunikací
Cyklostezka

Období
realizace
2008-10
2010

Lhota Rapotina

Opravy místních komunikací

2009-10

Obec

Název akce

Náklady
(tis. Kč)
10 000
4 500
300

Finanční zdroje
PRV + EU
dotace + vlastní
vlastní+dotace

Opatření B.3: Dobudování technické infrastruktury
V popředí zájmu obcí svazku Svitava stojí výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod.
Znečištěné odpadní vody působí i na kvalitu vod podzemních a ohroţují vlastní zdroje pitné
vody v území. V některých obcích je také potřeba dobudovat vodovod či dořešit problematiku
sběru odpadů.

Lhota Rapotina

Vybudování sběrného dvora

Období
realizace
2009-10

Obora
Doubravice n. S.

Oplocení úloţiště odpadu
Prodlouţení inţ. sítí

2008
2008-10

Obec

Název akce

Náklady
(tis. Kč)
1 300
50
3 200

Finanční zdroje
vlastní + dotace
vlastní
vlastní
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Chrudichromy

Prodlouţení kanalizace

Újezd u B.
Chrudichromy

ČOV
Splašková kanalizace a ČOV

Újezd u B.
Lhota Rapotina

Vodovod
ČOV

Svitávka

Kanalizace

2009

900

dotace + vlastní

2009-11
2010-13

12 000

úvěr + vlastní

28 500

ţádost o dotaci

70 000

dotace + vlastní

2012
neurčeno

Opatření B.4: Zkvalitnění občanské vybavenosti
Občanská vybavenost a dostupnost sluţeb jsou základními znaky kvality ţivota v obci. Je
třeba zajistit jejich základní úroveň a dále postupně zvyšovat jejich kvalitu, aby nedocházelo
ke stěhování obyvatel mimo mikroregion.
Název akce

Obec

Období
realizace
2008

Náklady
(tis. Kč)
700

Finanční zdroje

Chrudichromy

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Kuničky
Kuničky

Změna systému vytápění v KD
Nájezd k hasičské zbrojnici

2008
2008

900
50

dotace + vlastní
vlastní

Svitávka

Stavba bytového domu

2008

14 000

dotace + vlastní

Svitávka
Doubravice n. S.

Víceúčelové hřiště
Knihovna

2008
2008-09

5 000
1 450

dotace
vlastní

Obora
Doubravice n. S.

Víceúčelové hřiště
Hřiště s umělým povrchem

2008-09
2009

250
2 400

vlastní
ROP + vlastní

Doubravice n. S.

Hasičské auto

2009

5 200

MV+JMK+vlastní

Skalice n. S.

2009-10

750

kraj

2009-10

300

vlastní+dotace

Lhota Rapotina

Víceúčelové hřiště
Změna zeleně u kostela a návsi, úpravy
zeleně v obci
Úpravy hřiště

2009-10

250

vlastní+dotace

Lhota Rapotina

Oprava budovy OÚ

2009-10

2 700

vlastní+dotace

Lhota Rapotina

dotace + vlastní

Priorita C: VZHLED OBCÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření C.1: Zkvalitnění prostředí obcí
Kvalitní prostředí je základním předpokladem spokojenosti místních obyvatel s ţivotem
v obci. Údrţba a zlepšování prostředí obcí můţe výrazně přispět k udrţení obyvatel v obci.
Pro zkvalitnění fyzického prostředí obcí i pro plánování rozvojových aktivit jsou důleţitým
nástrojem územní plány.
Obec

Název akce

Svitávka

Oprava chodníku směrem ke Skalici
n/Svit.
Rekonstrukce náměstí-průtah

Kuničky
Skalice n. S.

Územní plán
Rekonstrukce veřejného osvětlení

Lhota Rapotina
Jabloňany

Úpravy výletiště za OÚ
Chodníky

Skalice n. S.

Revitalizace návsi

Lhota Rapotina

Období
realizace

Náklady
(tis. Kč)

Finanční zdroje
vlastní

2. pol. 2008
2008

2 000

SÚS + vlastní

2008-09
2009-10

180
3 000

dotace + vlastní
EU

2009-2010
2010

200
1 500

vlastní+dotace
dotace + vlastní

2010-13

5 000

EU
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Opatření C.2: Realizace komplexních pozemkových úprav
Komplexní pozemkové úpravy přispívají k vyjasnění vlastnických vztahů a jsou významné
pro rozvoj zemědělského i jiného podnikání. Z tohoto důvodu by obce měly zajistit jejich
zpracování, dohlíţet na jejich provádění a poţadovat jejich brzké dokončení.
Opatření C.3: Protipovodňová opatření
V posledních letech výrazně narostly poţadavky na zabezpečení protipovodňové ochrany
sídel. Důleţitý je návrh protipovodňových opatření a jejich realizace za předpokladu obnovy
příznivého ekologického stavu toků a jejich niv.

Kuničky
Chrudichromy

Odbahnění rybníka a oprava hráze
Protipovodňová opatření

Období
realizace
2008-09
2009

Jabloňany

Protipovodňová opatření – rybník

2009

Obec

Název akce

Náklady
(tis. Kč)
3 400
7 000
1 500

Finanční zdroje
dotace + vlastní
dotace
dotace + vlastní

Strategie rozvoje není dokumentem statickým. Posílení rozvoje mikroregionu vychází
z úspěšné implementace rozvojových záměrů, konkretizovaných v projektech. Ty musejí být
na základě monitoringu a vyhodnocování průběţně aktualizovány a adaptovány.
Akční plán by měl být vţdy jednou za dva aţ tři roky aktualizován. Je třeba posoudit
dosaţený pokrok, navrhnout nové projekty, resp. oţivit (či zavrhnout) staré nerealizované
projekty a vyhodnotit reálnost cílů stanovených v programu rozvoje. Optimální je provádět
kaţdý půlrok aţ rok dílčí revize projektů – stavu jejich realizace, příp. doplnění nových
projektů, včetně zařazení nově připravených projektů a námětů na projekty v podobě
projektových fiší.
Priority, opatření a aktivity vytyčené ve Strategii by měly být aktualizovány vţdy během
posledního roku platnosti současné Strategie, v případě potřeby i dříve (např. při změně
vnějších podmínek, které mohou území mikroregionu významně ovlivnit).
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B.4 FINANČNÍ RÁMEC
Financování běţného chodu a společných rozvojových projektů je poměrně diskutovanou
oblastí. Je zřejmé, ţe pro to, aby mikroregion nezůstal pouze informační platformou
spolupráce, musí hospodařit s vlastními finančními prostředky a ty vyuţívat k realizaci
projektů definovaných ve Strategii rozvoje mikroregionu. Sporným zůstává objem finančních
prostředků, které by měl mít mikroregion k dispozici, a jakou škálu potřeb by měl finančně
zajišťovat. Nezbytná je jistá míra solidarity, kdy je třeba se vyvarovat krátkodobých srovnání
výdajů a uţitků v jednotlivých obcích. Hlavním důvodem sdruţování finančních prostředků je
synergický efekt, který i malým obcím umoţní společně dosáhnout na větší dotační
prostředky.
Finanční rámec tak vychází z rozpočtových moţností mikroregionu, skutečností uplynulých
rozpočtových let a rozpočtového výhledu mikroregionu. Jeho důleţitým úkolem je posoudit
reálnost spolufinancování navrhovaných projektů a zhodnotit zdrojové pokrytí. Celková
alokace zdrojů financování dá mikroregionu obraz o vlastních finančních moţnostech a
stanoví rozhraní pro strategické rozhodování o jednotlivých projektech.
Z hlediska financování je nezbytná připravenost konkrétních projektů k zabezpečení jejich
realizace. V případě nedostatečného pokrytí opatření a aktivit zdroji je potřeba přehodnotit
strategické cíle a z nich odvozená opatření tak, aby byla dostatečně zabezpečena zdroji.
Svazek obcí Svitava má v současnosti zaloţen model financování na základě příjmů z více
zdrojů. Samotné příjmy mikroregionu jsou zaloţeny zejména na pravidelných ročních
příspěvcích členských obcí, které jsou vypočítávány ze dvou sloţek – paušální příspěvek
2 000,- Kč na obec bez rozlišení velikosti a 1,- Kč/obyvatel obce dle její populační velikosti.
Další zdroje financování se jiţ skládají v průběhu roku ad hoc dle zrovna aktuálně řešených
projektů. Na jejich financování se poté podílejí jiţ jednotlivé obce mikroregionu dle jejich
podílu na něm. Setkání mikroregionu, která probíhají s výjimkou letních prázdnin kaţdý
měsíc, jsou ale jiţ zajištěny hostitelskou obcí (prostory, technika, občerstvení…), které se
pravidelně střídají. Posledním zdrojem financí mikroregionu jsou nepravidelné dotace
z různých programů nebo grantů. Pokud bychom to měli shrnout, tak systém financování
Svazku obcí Svitava je ve stručnosti následující:
Paušální roční platba 2 000,- Kč za obec jako člena mikroregionu.
Pravidelná roční platba obce dle její populační velikosti stanovená na 1,-Kč/obyvatele.
Nepravidelné financování aktuálních projektů mikroregionu obcemi, kterých se to týká.
Měsíční setkávání mikroregionu financované hostitelskou obcí.
Nepravidelné příjmy z různých dotačních programů a grantů.
Vzhledem k tomu, ţe i přes vícezdrojové financování mikroregionu se na některé projekty
nedostává vybraných financí, bylo by dobré je i přes tento nepopulární krok zvýšit. Toto
zvýšení by se mělo týkat zejména poplatků na jednoho obyvatele, neboť doposud vybíraná 1,Kč/obyvatele obce je částka, která v současné době rozhodně nemůţe být obnosem, se kterým
by se mohl plánovat nějaký smysluplný rozvoj regionu. Také díky vzájemným pravidelným
setkáváním a mnoţství společných akcí by bylo vhodné tuto částku výrazněji zvýšit. Tím by
se stal mikroregion i více konkurenceschopným a překonal by tak tu svojí zdánlivou
nevýhodu spočívající v jeho menší velikosti vůči sousedním i ostatním mikroregionům.
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Tab. 9: Finanční možnosti při sdružování prostředků podle pevné částky na počet obyvatel
Současná Moţná
Moţná
Moţná
Moţná
Moţná
Počet
platba 1
platba 3
platba 5
platba 10 platba 20 platba 50
obyvatel k
Kč/obyv. Kč/obyv. Kč/obyv. Kč/obyv. Kč/obyv. Kč/obyv.
1.1.2007
Svazek
5 499
16 497
27 495
54 999
109 980
274 950
5 499
Svitava

V rámci realizace analytických prací na Strategii rozvoje mikroregionu Svitava byl
zaznamenán i určitý počet připravovaných projektů ať uţ mikroregionálního nebo obecního
charakteru. Z těchto získaných projektových záměrů lze získat určitý orientační přehled o
budoucích finančních tocích v mikroregionu. Částky nákladů jsou díky dlouhodobosti a
mnohdy i nepropracovanosti projektů často pouze odhadované a nelze určit přesné nároky na
finanční zdroje. Z těchto důvodů a z důvodu výrazného zkreslení nejsou v tabulce 10 (níţe)
uvedeny přesné finanční částky, ale dané projektové záměry jsou seskupeny dle prioritních
opatření Strategie a následně zařazeny do určitého finančního rozmezí. To znázorňuje hrubou
alokaci prostředků v mikroregionu. Z vývoje v minulém období a z obecných trendů musí
obce počítat alespoň s 10 – 30 % financování, protoţe přes moţnost aţ 92,5 % pokrytí dotací
existuje značný objem neuznatelných nákladů nutných hradit z vlastních prostředků.
Tab. 10: Schematické znázornění alokace finančních prostředků na rozvojové projekty
Alokace
Opatření
Zkrácený název
Nadobecní projekty Obecní projekty
Pozemky pro výstavbu
A.1
x
Dopravní infrastruktura
A.2
x
Technická infrastruktura
A.3
xxx
xxx
Občanská vybavenost
A.4
xx
Prostředí
v
obcích
B.1
x
Komplexní pozemkové úpravy
B.2
Protipovodňová opatření
B.3
x
Zaměstnanost a zaměstnatelnost
C.1
Podpora podnikání
C.2
Spolupráce
C.3
Cestovní ruch
C.4
x
Pozn.: (-) projekty nebyly formulovány, (x) alokace do 20 mil. Kč, (xx) alokace 20 – 100 mil. Kč, (xxx) alokace
nad 100 mil. Kč.

V případě nadobecních projektů se aktivita soustřeďuje na jedné straně do oblastí technického
charakteru, na druhé straně do rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch. V rámci spolupráce
obcí je na roky 2008-2013 naplánováno vybudování kanalizací a ČOV, kdy se investice
budou pohybovat kolem 100 resp. 150 mil. Kč.
Vedle investic do technické infrastruktury, plánují obce mikroregionu Svitava podpořit rozvoj
cestovního ruchu a doprovodné infrastruktury, a to zejména zřízením turistického
informačního centra a rozvojem cyklostezek, kde lze počítat s investicemi v řádu 10-20 mil.
Kč.
Obecní projekty se vedle zmíněné kanalizace a výstavby ČOV (jeţ jsou finančně
nejnáročnější) a rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch nejčetněji zaměřují na zkvalitnění
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občanské vybavenosti (10 plánovaných projektů, za cca 35 mil. Kč). V řádu 10-20 mil. Kč se
pohybuje objem alokace do projektů zaměřených na zkvalitnění prostředí obcí (6 projektů, 11
mil. Kč) či protipovodňová opatření (3 projekty, 12 mil. Kč). Pro zajištění pozemků pro
výstavbu je připravován pouze jeden projekt za 3 mil. Kč.
V úvahu nejsou brány investice soukromých či státních subjektů, které nejsou pro rozpočty
obcí relevantní. Významnou rozvojovou aktivitou jsou komplexní pozemkové úpravy, jejich
financování je však zaloţeno na prostředcích ze státního rozpočtu a v současné době nelze
plánovaný reálný objem určit.

PŘEHLED DOTAČNÍCH ZDROJŮ Z JEDNOTLIVÝCH HIERARCHICKÝCH
ÚROVNÍ
Finanční prostředky, které bude mikroregion vyuţívat při realizaci Strategie rozvoje lze
z hlediska předvídatelnosti rozdělit do tří kategorií. První kategorií jsou finanční zdroje z
Evropské unie. Vzhledem k sedmiletému programovému období EU, tj. 2007-2013, kdy jsou
prostředky určené na tento časový horizont známy, je moţné vznášet konkrétnější závěry.
Druhou kategorií je úroveň národní. Národní zdroje lze plánovat jen na poměrně krátkou
dobu, v dostatečné přesnosti maximálně na období, kdy je zpracován rozpočtový výhled
příslušných národních subjektů. Pro účely strategie jsou v této oblasti zformulovány
nejpravděpodobnější vývojové trendy.
A třetí úrovní je úroveň krajská. Krajské zdroje lze také plánovat pouze na omezenější dobu
často pouze ohraničenou jedním aţ dvěma roky dle naplánovaného krajského rozpočtu. Pro
realizaci projektů strategie jsou důleţité zejména různé krajské granty nebo krajský program
rozvoje venkova.
Evropské zdroje
Evropská unie uplatňuje svojí politiku hospodářské a sociální soudrţnosti, která má za cíl
sniţování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce
znevýhodněných regionů, pomocí fondů EU. Z nich plynou do České republiky pomocí
jednotlivých operačních programů významné finanční prostředky dle jejich tematického
rozdělení. Hlavním smyslem všech operačních programů je vytvořit podmínky pro alokaci
finančních prostředků z fondů EU. Jejich úkolem je v daném regionu nebo socioekonomické
oblasti na základně analýz vymezit hlavní priority a oblasti podpory, které budou
spolufinancovány z fondů EU. Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v
období 2007-2013 můţe ke zlepšení ţivotní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU
přibliţně 26,7 miliard €.
Dle konečné schválené podoby struktury operačních programů jich v současném rozpočtovém
období EU 2007 – 2013 můţe Česká republika dohromady vyuţívat celkově 26 a ty jsou
následně rozděleny do tří cílů. První cíl (cíl konvergence) podporuje hospodářský a sociální
rozvoj méně vyspělých regionů ČR vyjma hl. města Prahy a je realizovaný prostřednictvím
osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů (viz tab.
11.). Druhý cíl (cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) je vymezen pouze pro hl.
město Praha a skládá se ze dvou operačních programů (OP Praha Konkurenceschopnost, OP
Praha Adaptabilita). Poslední třetí cíl je zaměřen na podporu přeshraniční, meziregionální a
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nadnárodní spolupráce regionů a do něj spadají všechny regiony ČR. Tento cíl obsahuje sedm
operačních programů a dva síťové operační programy (viz tab. 11).
Tab. 11: Přehled všech operačních programů České republiky pro období 2007 – 2013.

Operační programy tematické
Operační programy regionální
Severozápad
Doprava
Moravskoslezsko
Životní prostředí
Podnikání a inovace
Jihovýchod
Výzkum a vývoj pro inovace
Severovýchod
Střední Morava
Lidské zdroje a zaměstnanost
Vzdělání pro konkurenceschopnost
Jihozápad
Integrovaný operační program
Střední Čechy
Technická pomoc
Operační programy přeshraniční spolupráce
Operační programy síťové
ČR - Bavorsko
ESPON 2013
ČR - Polsko
INTERACT II
ČR - Rakousko
ČR - Sasko
ČR - Slovensko
Meziregionální spolupráce
Nadnárodní spolupráce
Pramen: http://www.strukturalni-fondy.cz
Pozn. Kurzívou a tučně zvýrazněné operační programy jsou významné zejména pro obce mikroregionu jako
ţadatele o případnou dotaci.

Oproti období 2000-2006 jiţ pod strukturální fondy nespadá podpora konkurenceschopnosti
zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou financovány prostřednictvím
Programu rozvoje venkova financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EAFRD).
Podrobné rozpisy jednotlivých priorit a opatření vybraných programů jsou uvedeny v příloze
7.
Národní zdroje
Zdroje ze státního rozpočtu hrají nezanedbatelnou roli při rozvoji regionů. Přes moţnosti
čerpání prostředků z fondů EU je stále řada oblastí, pro které je důleţité financování
z národních fondů. Namátkou lze uvést Fond dopravní infrastruktury, Fond ţivotního
prostředí, Státní fond rozvoje bydlení. Lze očekávat, ţe tyto prostředky budou nadále
přispívat k rozvoji všech regionů.
Zdroje ze státního rozpočtu dále tvoří nezbytný doplněk při realizaci rozvojových projektů.
V programovém období 2004-2006 činily tyto prostředky 10 % z nákladů realizovaných
projektů. Při udrţení tohoto podílu, ve spojení se zvýšenou mírou financování z fondů EU na
92,5 % lze předpokládat, ţe ostatní prostředky budou dostačovat na spolufinancování.
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Krajské zdroje
Od vzniku krajů a započetí jejich fungování postupně rostly jejich příjmy v souvislosti s
přechodem jednotlivých kompetencí. Ke stabilizaci krajský rozpočtů došlo v roce 2005, i
kdyţ objem jejich krajských rozpočtů v letech následujících stále narůstá. Nadále přetrvává
vysoká dotační závislost, kdy dotace tvoří cca 1/2 aţ 2/3 příjmů.
V roce 2006 činily příjmy Jihomoravského kraje cca 13 mld. Kč a dle rozpočtového výhledu
by se měly v letech 2007-2009 přiblíţit na úroveň 14 mld. a tam se stabilizovat. Výdaje
kopírují tento vývoj, proto Jihomoravský kraj hospodaří poměrně vyrovnaně.
Kraj díky svým prostředkům uplatňuje také svojí dotační politiku, která je nejčastěji
směřována do jeho jednotlivých obcí. Tyto dotace jsou distribuovány několika kanály a to
nejčastěji buď přímou dotací konkrétní obci, nebo přes vyhlášené krajská grantová schémata,
jejichţ tematické zaměření se můţe kaţdý rok měnit. Dalším významným finančním zdrojem
kraje je kaţdoročně vyhlašovaný krajský Program rozvoje venkova. V rámci tohoto dotačního
programu směřují finance nejčastěji na všeobecný rozvoj venkovských oblastí kraje a to
prostřednictvím svých osmi dotačních titulů.
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SEZNAM ZKRATEK
CR

cestovní ruch

ČOV

čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČTK

Česká tisková kancelář

EU

Evropská unie

MAS

místní akční skupina

MOS

Městská a obecní statistika

ORP

obec s rozšířenou působností

POÚ

pověřený obecní úřad

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

TIC

turistické informační centrum

ÚP

územní plán

VPP

veřejně prospěšné práce

ZŠ

základní škola
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PŘÍLOHA 1: HODNOCENÍ REALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU SVITAVA Z ROKU 2002
Mikroregion Svitava - nadobecní projekty

Navrhovatel/obec
(spolupracující obce)
Mikroregion Svitava

Třídění komunálního odpadu
zapojením do systému EKOKOM

Mikroregion Svitava
Mikroregion Svitava
Mikroregion Svitava
Skalice
n.Sv.
Rapotina)

(Lhota

Skalice n.Sv. (mikroregion
Svitava)
Skalice n.Sv. (Jabloňany,
Obora)
Doubravice
n.Sv.
(Kuničky, Újezd u B.)
Kuničky
(Doubravice
n.Sv.)
Doubravice n.Sv. (Obora)
Mikroregion Svitava

Předpokládané
REALIZOVÁNO
období
(ano-ne)
realizace

Název projektu
se

Komentář

2002-10

Ano

Cyklotrasy v mikroregionu

2003-04

Ano

Výsadba zeleně

2002-03

Částečně

2002-10

Částečně

2002-10

Částečně

2002-10

Částečně

IPO Antee

2002-10

Částečně

*) související projekty jsou uvedeny pouze za
Skalici nad Svitavou, nikoliv jako nadobecní

2002-10

Ne (vyjma obce
Kuničky)

Bude opraveno v rámci komplexních pozemkových
úprav

2002-10

Ne

Spoluvlastník pozemku pod rybníkem nesouhlasí

2002-10

Ne

2002-10

Ne

Společná
propagace
kulturních,
sportovních a společenských akcí
(např. formou Ročenky mikroregionu)
Výstavba pěší stezky Lhota Rapotina
– Skalice n.Sv. (ţelezniční stanice)
Zavedení informačního systému státní
správy do všech obecních úřadů
mikroregionu
Školství (vybudování počítačové
učebny, tělocvičny, posilovny,
učebny, kabinetu a bytu, obnova
školní zahrady)
Oprava obecních cest v extravilánu
obce – směr Kuničky a Újezd u B.
Čištění rybníku mezi Kuničkami
a Doubravicí n.Sv.
Oprava komunikace III. třídy Obora –
Doubravice n.Sv.
Iniciace změn ve způsobu přepravy

1. Značení cyklotras (nositelem Doubravice n. S.)
2. Odpočinková místa k cyklotrasám (nositelem
Kuničky)

Kalendář 2006, skládačky, pohlednice

Ztratilo význam
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Navrhovatel/obec
(spolupracující obce)

Skalice n.Sv. (Jabloňany)

Název projektu
kamene z lomu Herous ve Lhotě
Rapotina
Místní komunikace Skalice n.Sv. –
Jabloňany včetně opravy mostku

Skalice n.Sv. (Jabloňany,
dále Chrudichromy, Lhota Oddílná kanalizace a ČOV
Rapotina)
Skalice
n.Sv. Vybudování polní cesty Skalice n.Sv.
(Chrudichromy)
– závodiště Chrudichromy
Informační a naváděcí systém
Mikroregion Svitava
v mikroregionu
Skalice n.Sv. (mikroregion Rekonstrukce nádraţní ulice a
Svitava)
zastávky autobusů (včetně čekáren)
Skalice n.Sv. (mikroregion Zalesnění nevyuţitých vhodných
Svitava)
pozemků sousedících s lesem
Skalice n.Sv. (Doubravice
Vybudování sběrného dvora
n.Sv.)
Mikroregion Svitava
Obnovení dostihů

Předpokládané
REALIZOVÁNO
období
(ano-ne)
realizace

2003-05

Ne

2003-05

Ne

2003-06

Ne

2003-10

Ne

2003-10

Ne

2002-10

Ne

2005

Ne

Komentář

Ne

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP 2008

Jiné nadobecní projekty realizované v období 2002-2007:
Navrhovatel/obec
Název projektu
(spolupracující obce)
Svazek obcí Svitava (Doubravice n. S.)
Stavební úpravy hřbitova
Svazek obcí Svitava (Obora)
Lesní rozhledna Malý Chlum
Svazek obcí Svitava (Skalice n. S.)
Dětská hřiště Svitava
Svazek obcí Svitava (Skalice n. S.)
Dětská hřiště Svitava 2

Období
realizace
2004-05
2005
2006
2007

Náklady projektu (v tis. Kč) a zdroje financování
1 500 000- Kč (z toho 350 000,- z POV JmK)
325 500,- Kč (z toho 200 000,- z PRV JmK)
485 117,- Kč (z toho 177 000,- z PRV JmK)
508 929,- Kč (z toho 250 000,- z PRV JmK)

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP 2008
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Mikroregion Svitava – obecní projekty

Navrhovatel/obec
(spolupracující obce)
Doubravice n.Sv.
Chrudichromy
Lhota Rapotina
Lhota Rapotina
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Lhota Rapotina
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Kuničky
Kuničky
Kuničky
Skalice n.Sv.

Název projektu
Rekonstrukce místních komunikací včetně
chodníků (v intravilánu obce)
Rekonstrukce místních komunikací – část III
Oprava kostela
Zvětšení hřbitova
Rekonstrukce vodovodních rozvodů ve
Školní ulici
Vydání bulletinu obce Skalice n.Sv.
Oprava veřejného osvětlení školní ulice
Oprava MR Školní ulice
Místní komunikace
Rekonstrukce Školní ulice
Bytová výstavba v lokalitě „Na Skále“ –
rozšíření technické infrastruktury
Infrastruktura ploch pro výstavbu rodinných
domů (lokality Zázmolí, Větrná a Klemov)
Rekonstrukce veřejných ploch (nám.
Svobody, Soukupovo nám.)
Výsadba alejí, údrţba a obnova okrasné
zeleně
Rozšíření kapacity školní kuchyně
Výstavba víceúčelového objektu pro potřebu
provozu sportovního areálu
Oprava místních komunikací
Poţární nádrţ – oprava a vyčištění
Vybudování dětského hřiště
Organizace poutí

Předpokládané
REALIZOVÁNO
období
(ano-ne)
realizace

Náklady projektu (v tis. Kč) a
zdroje financování
(pokud realizováno)

2001-03

Ano

2 300 (dotace 800, vlastní 1 500)

2002
2002
2002

Ano
Ano
Ano

930 (dotace 140, vlastní 790)
167 (vlastní)
1 115 (dotace 158, vlastní 957)

2002

Ano

624

2002
2002
2002
2002-03
2002-03

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

80

3 218 (vlastní)
2 750

2002-04

Ano

4 088

2002-10

Ano

450

2002-10

Ano

1 100 (dotace 500, vlastní 650)

2002-10

Ano

50

2002-10

Ano

ZŠ – 1 500, MŠ – 2 300

2002-10

Ano

5 300 (dotace 500, vlastní 4 800)

2002-10
2002-10
2002-10
2002-10

Ano
Ano
Ano
Ano

3 000 (dotace, půjčka, vlastní)
150
50

552
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Skalice n.Sv.

Podpora kopané

2002-10

Ano

Chrudichromy

Rekonstrukce místních komunikací – část IV

2003-04

Ano

2003-04

Ano

100 (dotace 50, vlastní 50)

2004-05
2004-05
2004-06

Ano
Ano
Ano

30
100
6 249

2004-06

Ano

30 + INDOŠ

2004-06

Ano

3 047

2004-07

Ano

400

2006

Ano

20

2002-10

Částečně

kaple 200, hasička 750

2003-06
2003-10

Asi 30%
Částečně

30
1 023

2004-06

Částečně

120

2008-10
2002-10
2002-10

Částečně
Příprava
Příprava

300

2001-02

Ne

2001-02

Ne

2002

Ne

2002
2002-03

Ne
Ne

2002-04

Ne

Jabloňany
Jabloňany
Jabloňany
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Jabloňany
Skalice n.Sv.
Kuničky
Jabloňany
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Kuničky
Kuničky
Kuničky
Lhota Rapotina
Skalice n.Sv.

Rekonstrukce dětského hřiště u budovy
školy
Dovybavení tělocvičny místní školy
Společenský areál za školou
Dokončení rekonstrukce Školní ulice
Základní škola - vybudování počítačové
učebny
Vybudování knihovny v budově obecního
úřadu
Rekonstrukce místních komunikací
Vybavení nové knihovny počítačem
a internetem
Oprava obecních budov (obecní úřad,
hasičská zbrojnice, kaple)
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce chodníků v obci
Mateřská škola – dovybavení dětského hřiště
a venkovního zázemí
Obnova poţární nádrţe
Kanalizace a ČOV
Hřiště na kopanou (včetně infrastruktury)
Obnova povodní zničeného polního mostku
přes Svitavu (zemědělské, turistické účely)
Hasiči - klubovna
Celkové úpravy veřejných prostranství
(lavičky, odpočívadla, chodníky, …)
Obnova zeleně v obci
Tenisové hřiště
Bytová výstavba v lokalitě „Na Skále“ –
rozšíření technické infrastruktury

40 / rok
1 063 (dotace 100, vlastní 963)
+ 159 vlastní na dokončení
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Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Doubravice n.Sv.
Kuničky
Kuničky
Kuničky
Obora
Obora
Obora
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.

Obnova poškozené meliorace na výpustku
ze sila
Oprava hasičské zbrojnice a klubovny
Oprava hasičské zbrojnice a klubovny
Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu
Rekonstrukce hasičského domu
Rekonstrukce památkově chráněných soch v
obci
Obnova původního koryta řeky Svitavy
u zastávky ČD
Zřízení zdravotního střediska
Zřízení domu sociálních sluţeb
Kanalizace a ČOV
Výsadba alejí, údrţba a obnova okrasné
zeleně
Infrastruktura ploch pro výstavbu rodinných
domů (lokality Zázmolí, Větrná a Klemov)
Rekonstrukce památkově chráněných soch v
obci
Kanalizace a ČOV
Rozšíření zdroje pro obecní vodovod
Vybudování stanoviště na kompost
Kanalizace a ČOV
Rekonstrukce místních komunikací
Kanalizace a ČOV
Organizace pravidelných jarmarků na
volných prostranstvích v obci
Podpora stavu důchodců
Podpora činnosti poţárníků s mládeţí
Organizace pravidelných jarmarků na
volných prostranstvích v obci
Osazení informačního panelu (se znakem
obce) při vjezdech do obce

2002-05

Ne

2002-05
2002-05
2002-10
2002-10

Ne
Ne
Ne
Ne

2002-10

Ne

2002-10

Ne

2002-10
2002-10
2002-10

Ne
Ne
Ne

2002-10

Ne

2002-10

Ne

2002-10

Ne

2002-10
2002-10
2002-10
2002-10
2002-10
2002-10

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

2002-10

Ne

2002-10
2002-10

Ne
Ne

2002-10

Ne

2003

Ne
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Jabloňany
Skalice n.Sv.
Jabloňany
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Jabloňany
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Jabloňany
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Jabloňany
Skalice n.Sv.

Oprava poţární nádrţe
Výsadba ovocných stromů v objektu
vodojemu
Rekonstrukce místního rozhlasu
Odstavné plochy v ulici Brněnská
Obnova školní zahrady
Rekonstrukce návsi a mostu na komunikaci
III. třídy
Rekonstrukce ostatních místních komunikací
(slepá, Hradisko, za zahradami aj.)
Propojení Školní ulice se silnicí III. třídy
Rekonstrukce mostu u Špitálku na silnici
III. třídy
Přestavba zatrubněného mostku na silnici
III. třídy
Propojení vodovodního řádu na návsi zatrubování
Zajištění roznosu obědů ze školní jídelny pro
občany
Vyčištění rybníka
Revitalizace toku Výpustek
Rekonstrukce a údrţba oplocení a budov
prameniště a vodojemu
Oprava VO a MR v dalších částech obce
Úprava prostor u kaple (včetně zeleně)
Vybudování bytu v základní škole
Regulační ventil vodovodního řádu
Rekonstrukce elektrického rozvodu v ulici
za zahradami
Údrţba domu „TK Stupa“
Rekonstrukce budovy školy – obecní byty
Vybudování pohostinství s kavárnou a
ubytováním a společenské místnosti

2003-04

Ne

2003-04

Ne

2003-06
2003-06
2003-08

Ne
Ne
Ne

2003-10

Ne

2003-10

Ne

2003-10

Ne

2003-10

Ne

2003-10

Ne

2004

Ne

2004

Ne

2004-05
2004-06

Ne
Ne

2004-06

Ne

2004-08
2004-10
2004-10
2005

Ne
Ne
Ne
Ne

2006

Ne

2006
2006-10

Ne
Ne

2008-10

Ne

„za závorami“ 350
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Rozšíření sportovního areálu (tenis, …)
Vybudování bytu v budově obecního úřadu
Výstavba hasičského domu s bytem
Vyčištění poţární nádrţe v Hájku
Oprava zvonice – výstavba kaple
Výsadba a údrţba zeleně
Výstavba hasičského domu s bytem
Rekonstrukce bývalé školy – půdní vestavby
Zbudování rekreačního a sportovního areálu
v Hájku
Zbudování rekreačního a sportovního areálu
v Hájku
Oprava veřejného osvětlení
Oprava chodníků
Rekonstrukce kulturního domu
Oprava střechy hasičské zbrojnice

Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Chrudichromy
Chrudichromy
Chrudichromy
Chrudichromy
Chrudichromy
Chrudichromy
Chrudichromy
Chrudichromy
Obora
Obora
Obora
Obora

2008-10
2010
.
.
.
.
.
.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

.

Ne

.

Ne

.
.
.
.

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP 2008

Jiné obecní projekty realizované v období 2002-2007
Navrhovatel/obec

Název projektu

Lhota Rapotina
Lhota Rapotina
Lhota Rapotina
Lhota Rapotina

Hasičská zbrojnice
Veřejné osvětlení
Bytový dům izolace
Obecní úřad – hospodářská budova
Výstavba 2 nájemních bytů nad obecní
hospodou
Rekonstrukce obecní hospody a výměna
střechy
Kanalizace
Dešťová kanalizace, svedení pramenů
Prodlouţení vodovodu

Kuničky
Kuničky
Lhota Rapotina
Chrudichromy
Chrudichromy

Období
realizace
2003-2005
2004
2004
2004

Náklady projektu (v tis. Kč) a zdroje financování
1 144 (vlastní)
21 (vlastní)
144 (vlastní)
215 (vlastní)

2004-2006

2 000 (dotace, vlastní, půjčka)

2004-2006

1 000 (dotace, vlastní)

2005
2006
2006

683 (vlastní)
592 (dotace 133, vlastní 434)
106 (vlastní)
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Chrudichromy
Jabloňany
Jabloňany
Jabloňany
Jabloňany
Lhota Rapotina
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.
Skalice n.Sv.

Prodlouţení plynovodu
Rekonstrukce topení v ZŠ
Chodník k řadovým domům
Úprava místního potoka
Plotové zábrany na fotbalovém hřišti
Chodníky jiţní část obce
Rekonstrukce soc. zařízení na hřišti
Čekárna na autobusovém nádraţí - přístřešek
Rekonstrukce budovy školy – zateplení,
okna, vzduchotechnika, …

2006
2006
2006-2007
2006-2007
2007
2007
2007
2007

90 (vlastní)
200
880
750 (hradila ZVHS)
220
850 (vlastní)
405
60

2007-2008

350

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP 2008
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PŘÍLOHA 2: DOSTUPNOST SLUŽEB V OBCÍCH SVAZKU SVITAVA

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

***

A

A

A

jiné

A

pohostinství
A

restaurace

A

drogerie

A

pošta

průmyslové zboţí

obch. středisko

maso-uzeniny

ovoce-zelenina

A

pojišťovna

A

sběrny oprav a
zakázkové kanceláře

opravy a výr. obuvi

A

*

banka, spořitelna

A

A

Finanční služby

potraviny
a smíš. zboţí

A

A

Maloobchod, stravování

jiné

A

krejčí, švadlena

A
A
Chrudichromy
Kuničky
**
Obora
Obora
A A
A
Lhota Rapotina A
Jabloňany
Újezd u
A
Boskovic
Skalice nad
A
A
Svitavou
Doubravice nad
A
A A
A
Svitavou
A
A
A
A
Svitávka
* oprava chladírenského zařízení a šití vlněných přikrývek
** masáţe
*** cestovní agentura

stavební řemesla

dřevozpracující
řemesla
kovozpracující
řemesla

opravy prům. zboţí

opravy mot. vozidel

jiné

Výrobní a opravárenské služby
fotograf, fotosběrna

zahradnictví

pohřebnictví

autodoprava

půjčovny zboţí

sběrny prádla

prádelny, čistírny

obec

kadeřnictví,
kosmetika

Nevýrobní služby

A
A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP 2008
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PŘÍLOHA 3: MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V OBCÍCH SVAZKU SVITAVA
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PŘÍLOHA 4: DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA VE SVAZKU SVITAVA
Dojížďka do obcí mikroregionu Svitava
Počet
Obec dojížďky
dojíždějících
Skalice nad Svitavou

410

Svitávka

209

Doubravice nad Svitavou

123

Lhota Rapotina

90

Obora

20

Újezd u Boskovic

9

Jabloňany

8

Chrudichromy

7

Obce vyjížďky (počet vyjíždějících)
Boskovice (69), Adamov (28), Blansko (23),
Letovice (23), Rájec-Jestřebí (19), Svitávka (19),
Kunštát (14), Sebranice (13), Jabloňany (12), Brno
(11), Drnovice (11), Doubravice nad Svitavou (11)
Boskovice (33), Letovice (28), Sebranice (21),
Blansko (12), Kunštát (12)
Rájec-Jestřebí (24), Boskovice (16), Blansko (14),
Újezd u Boskovic (11)
Doubravice nad Svitavou (14), Újezd u Boskovic
(14)

Kuničky
1
Pramen: SLDB 2001
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze obce, z nichţ vyjíţdí alespoň 10 obyvatel.

Vyjížďka z obcí mikroregionu Svitava
Počet
Obec vyjížďky
vyjíždějících

Obce dojížďky (počet dojíždějících)

Svitávka

473

Doubravice nad Svitavou

370

Skalice nad Svitavou

209

Újezd u Boskovic

176

Jabloňany

166

Lhota Rapotina

110

Boskovice (172), Brno (60), Letovice (60), Blansko
(58), Skalice n. S. (19), Adamov (17)
Blansko (107), Boskovice (62), Brno (39), RájecJestřebí (33), Adamov (28), Ráječko (22), Lhota
Rapotina (14), Skalice n. S. (11)
Boskovice (79), Blansko (41), Brno (23)
Boskovice (104), Lhota Rapotina (14), Blansko (13),
Doubravice n. S. (11)
Boskovice (40), Blansko (29), Brno (15), Skalice n.
S. (12)
Boskovice (44), Blansko (22)

Kuničky

99

Blansko (24), Rájec-Jestřebí (19), Boskovice (12)

Obora

97

Boskovice (22), Blansko (19)

Chrudichromy
77
Boskovice (53)
Pramen: SLDB 2001
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze obce, z nichţ vyjíţdí alespoň 10 obyvatel.
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PŘÍLOHA 5: PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCÍCH SVAZKU SVITAVA

Název firmy
Baumüller
Doubravická a.s.

Obec

Předmět činnosti

Skalice n. S.

montáţe elektromotorů

Počet
zaměstnanců
280

Doubravice n. S.

zemědělství

80

Svitávka

70

ARAPLAST spol. s.r.o.

Doubravice n. S.

kovovýroba
recyklace plastů, výroba plast.
profilů
výroba dopravního značení

RAVIKA spol. s r.o.

Doubravice n. S.

kovovýroba

30

Dřevovýroby Vladík

Doubravice n. S.

dřevařství

30

Kodytek s.r.o.

Lhota Rapotina

výroba nábytku

30

Svitávka

výroba z plastů

30

Skalice n. S.

sluţby zemědělcům, doprava

25

Supermarket, pekárna

Svitávka

prodej potravin

20

Včelpo, s.r.o.
Zahradnictví+pštrosí
farma

Obora

zpracování medu

20

Doubravice n. S.

zahradnictví

15

Cirto
Argona

Sebimoto
Agropodnik

Testo

Skalice n. S.

Lhota Rapotina

Bioetanol

Skalice n. S.

YVONNE

Chrudichromy

Bon

Lhota Rapotina

dřevovýroba, okna, dveře,
nábytek
nákup a prodej obilovin

50
40

15
15
10

Skalice n. S.

šití oděvů
dřevovýroba, okna, dveře,
nábytek
zpracování elektrošrotu

Stavebniny

Svitávka

prodej

10

Bomita, s.r.o.

Kuničky

dřevomodelárna

7

DORM

Chrudichromy

stolařství - nábytek

3

Hrubý Jan

Chrudichromy

nářez a prodej - nábytek

3

Staněk František

Chrudichromy

oprava chladírenského zařízení

3

Blaţek

Lhota Rapotina

výroba krmných směsí

3

Obora

chov býků

3

Svitávka

pálení, moštování

2

Chrudichromy

doprava

1

Újezd u B.

zemědělství, ţiv. výroba

Obora

pohostinství

Bambas Elektroodpady

AEG, s.r.o.
Pěstitelská pálenice
Staněk Pavel
Doubravická a.s.
Oborská hospůdka

10
10

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP 2008
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PŘÍLOHA 6: PLÁNOVANÉ PROJEKTY OBCÍ SVAZKU SVITAVA
a) Obecní projekty
Název akce

Obec

Období
realizace
2008

Náklady
(tis. Kč)
14 000

Finanční zdroje

Svitávka

Stavba bytového domu

Svitávka

Rekonstrukce náměstí-průtah

2008

2 000

Vlastní+SÚS

Svitávka

Víceúčelové hřiště
Rekonstrukce hasičské
zbrojnice
Změna systému vytápění
v KD
Nájezd k hasičské zbrojnici

2008

5 000

Dotace

2008

700

Dotace+vlastní

2008

900

Dotace+obec

2008

50

Obec

Oplocení úloţiště odpadu
Oprava chodníku směrem ke
Skalici n/Svit.
Vybudování sběrného dvora

2008

50

Vlastní

Chrudichromy
Kuničky
Kuničky
Obora
Lhota Rapotina
Lhota Rapotina

Dotace+vlastní

II. pol. 2008

Vlastní

II. pol. 2008

Ţádost o dotaci

2008-2009

1 450

Vlastní

2008-2009

3 400

Dotace+obec

2008-2009

180

Dotace+obec

2008-2009

3 000

Vlastní+MMR

Obora

Knihovna
Odbahnění rybníka a oprava
hráze
Územní plán
Zainvestování pozemků pro
výstavbu RD
Víceúčelové hřiště

2008-2009

250

Vlastní

Doubravice n. S.

Prodlouţení inţ. sítí

2008-2010

3 200

Vlastní

Skalice n. S.

Opravy místních komunikací

2008-2010

10 000

PRV, EU

Doubravice n. S.

Hřiště s umělým povrchem

2009

2 400

ROP+vlastní

Doubravice n. S.

Hasičské auto

2009

5 200

MV+JMK+vlastní

Chrudichromy

Protipovodňová opatření

2009

7 000

Dotace

Chrudichromy

2009

900

Dotace + vlastní

2009

1 500

Vlastní+dotace

2009-2010

3 000

EU

Skalice n. S.

Prodlouţení kanalizace
Protipovodňová opatření –
rybník
Rekonstrukce veřejného
osvětlení
Víceúčelové hřiště

2009-2010

750

Dotace kraj

Újezd u B.

ČOV

2009-2011

12 000

Doubravice n. S.

Vodovod – tlaková větev

2009-2012

1 000

Jabloňany

Cyklostezka

2010

4 500

Úvěr+vlastní
Svazek
VaK+vlastní
Vlastní+dotace

Jabloňany

Chodníky
Protipovodňová opatření –
potoky
Mateřská škola – zateplení
budovy

2010

1 500

2010-2012

2 500

2010-2013

3 000

Doubravice n. S.
Kuničky
Kuničky
Skalice n. S.

Jabloňany
Skalice n. S.

Doubravice n. S.
Doubravice n. S.

Vlastní+dotace
Dotace
Mze+JMK
ROP+JMK
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Název akce

Obec

Období
realizace

Náklady
(tis. Kč)

Finanční zdroje

2010-2013

1 500

JMK+vlastní

5 000

EU

Chrudichromy

Úřad městyse – zateplení
budovy
Splašková kanalizace a ČOV

Skalice n. S.

Revitalizace návsi

Újezd u B.

Vodovod

Lhota Rapotina

ČOV-ţádost o dotaci

28 500 tis. Ţádost o dotaci

Svitávka

Kanalizace

70 000 tis. Dotace+vlastní

Kuničky

Kanalizace

Doubravice n. S.

2010-2013
2010-2013
2012

15 000 tis. Dotace+obec

2015

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP 2008

b) Nadobecní projekty

Turistické informační centrum

Období
realizace
2008-2009

Náklady
(tis. Kč)
2 200

Oddílná kanalizace a ČOV

2008-2013

100 000

Regionální cyklokoridor

2009-2012

1 500

Dotace ROP

2012

10 000

Dotace+obec

150 000

OP ŢP+
vlastní

Spolupracující obce

Název akce

Mikroregion Svitava
Chrudichromy, Jabloňany,
Skalice n. S., Svitávka
Boskovice, Doubravice n.
S., Chrudichromy,
Lhota Rapotina, Skalice n.
S., Svitávka
Kuničky;
Doubravice n. S.?, Újezd u
B.?
Doubravice n. S., Újezd u
B.

Cyklostezky
ČOV a kanalizace

Finanční
zdroje
MAS, ROP
OP ŢP+
vlastní

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Svitava, GaREP 2008
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PŘÍLOHA 7: PŘEHLED PODPOROVANÝCH AKTIVIT VE VYBRANÝCH OP PRO
OBDOBÍ 2007-2013

ROP NUTS II Jihovýchod
Prioritní osa 1: Dostupnost dopravy
Oblast podpory 1.1: Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Oblast podpory 1.2: Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy
Oblast podpory 1.3: Obnova vozového parku dráţních vozidel a hromadné přepravy
osob
Oblast podpory 1.4: Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu
Prioritní osa 2: Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu
Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Oblast podpory 2.2: Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu
Prioritní osa 3: Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních center
Oblast podpory 3.2: Rozvoj regionálních středisek
Oblast podpory 3.3: Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Oblast podpory 3.4: Veřejné sluţby regionálního významu

OP Podnikání a inovace
Prioritní osa 1: Vznik firem
Oblast podpory 1.1: Podpora začínajícím podnikatelům
Oblast podpory 1.2: Vyuţití nových finančních nástrojů
Prioritní osa 2: Rozvoj firem
Oblast podpory 2.1: Bankovní nástroje podpory MSP
Oblast podpory 2.2: Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích
Prioritní osa 3: Efektivní energie
Oblast podpory 3.1: Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Prioritní osa 4: Inovace
Oblast podpory 4.1: Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Oblast podpory 4.2: Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace
Oblast podpory 5.1: Platformy spolupráce
Oblast podpory 5.2: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Oblast podpory 5.3: Infrastruktura pro podnikání
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Prioritní osa 6: Sluţby pro rozvoj podnikání
Oblast podpory 6.1: Podpora poradenských sluţeb
Oblast podpory 6.2: Podpora marketingových sluţeb

OP Životní prostředí
Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní
Oblast podpory 1.1: Sníţení znečištění vod
Oblast podpory 1.2: Zlepšení jakosti pitné vody
Oblast podpory 1.3: Omezování rizika povodní
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí
Oblast podpory 2.1: Zlepšení kvality ovzduší
Oblast podpory 2.2: Omezování emisí
Prioritní osa 3: Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.1: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s
cílem zvýšení vyuţívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla
a elektřiny
Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla
Oblast podpory 3.3: Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody
pro fyzické osoby
Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí
Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady
Oblast podpory 4.2: Odstraňování starých ekologických zátěţí
Prioritní osa 5: Omezování průmyslového znečištění a sniţování environmentálních rizik
Oblast podpory 5.1: Omezování průmyslového znečištění
Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.1: Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Oblast podpory 6.2: Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3: Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4: Optimalizace vodního reţimu krajiny
Oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny
Oblast podpory 6.6: Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a
následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně
zdrojů podzemních vod
Prioritní osa 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Oblast podpory 7.1: Rozvoj infrastruktury pro realizaci environment. vzdělávacích
programů, poskytování environment. poradenství a environmen. informací
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Integrovaný operační program
Prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy
Oblast podpory 1.1: Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu
Oblast podpory 1.2: Zavádění ICT v územní veřejné správě
Prioritní osa 2: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb
Oblast podpory 2.1: Sluţby v oblasti sociální integrace
Oblast podpory 2.2: Sluţby v oblasti veřejného zdraví
Oblast podpory 2.3: Sluţby v oblasti zaměstnanosti
Oblast podpory 2.4: Sluţby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Prioritní osa 3: Národní podpora územního rozvoje
Oblast podpory 3.1: Národní podpora rozvoje cestovního ruchu
Oblast podpory 3.2: Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního bohatství
Oblast podpory 3.3: Zlepšení prostředí v sídlištích
Oblast podpory 3.4: Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 1: Adaptabilita
Oblast podpory 1: Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků
Prioritní osa 2: Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory 1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Oblast podpory 2: Modernizace institucí a zavedení systému kvality sluţeb
zaměstnanosti a jejich rozvoj
Prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příleţitosti
Oblast podpory 1: Podpora sociální integrace
Oblast podpory 2: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Prioritní osa 4: Veřejná správa a veřejné sluţby
Prioritní osa 5: Mezinárodní spolupráce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Oblast podpory 1.2: Rovné příleţitostí ţáků, včetně ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
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Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 2.1: Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských
zdrojů ve výzkumu a vývoji
Oblast podpory 2.2: Podpora vyššího odborného vzdělávání
Oblast podpory 2.3: Podpora vysokoškolského vzdělávání
Oblast podpory 2.4: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Oblast podpory 2.5: Partnerství a sítě
Prioritní osa 3: Další vzdělávání
Oblast podpory 3.1: Individuální další vzdělávání
Oblast podpory 3.2: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

OP Doprava
Prioritní osa 1: Modernizace ţelezniční sítě TEN-T
Prioritní osa 2: Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
Prioritní osa 3: Modernizace ţelezniční sítě mimo síť TEN-T
Prioritní osa 4: Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
Prioritní osa 5: Modernizace a rozvoj praţského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl.
městě Praze
Prioritní osa 6: Podpora multimodální přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
Oblast podpory 1.1: Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým
potenciálem
Oblast podpory 1.2: Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP
Oblast podpory 1.3: Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech
Prioritní osa 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a
vývoji
Oblast podpory 2.1: Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech
Oblast podpory 2.2: Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných
institucí
Oblast podpory 2.3: Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro
inovace
Prioritní osa 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání
Oblast podpory 3.1: Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání
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Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Skupina opatření I.1: zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a
podporu inovací
Opatření I.1.1: Modernizace zemědělských podniků
Opatření I.1.2: Investice do lesů
Opatření I.1.3: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Opatření I.1.4: Pozemkové úpravy
Skupina opatření I.2: Opatření přechodná pro ČR a ostatní nové členské státy EU
Opatření I.2.1: Seskupení producentů
Skupina opatření I.3: Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování
lidského potenciálu
Opatření I.3.1: Další odborné vzdělávání a informační činnost
Opatření I.3.2: Zahájení činnosti mladých zemědělců
Opatření I.3.3: Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Opatření I.3.4: Vyuţívání poradenských sluţeb
Osa II: Zlepšování ŢP a krajiny
Skupina opatření II.1: zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
Opatření II.1.1: Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských
oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)
Opatření II.1.2: Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice
pro vodní politiku 2000/6/ES (WFD)
Podopatření II.1.2.1: Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské
půdě
Opatření II.1.3: Agroenvironmentální opatření
Podopatření II.1.3.1: Podopatření postupy šetrné k ŢP
Podopatření II.1.3.2: Podopatření ošetřování travních porostů
Podopatření II.1.3.3: Podopatření péče o krajinu
Opatření II.1.4: Neproduktivní investice – Změna struktury krajiny
Skupina opatření II.2: Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
Opatření II.2.1: Zalesňování zemědělské půdy
Podopatření II.2.1.1: První zalesnění zemědělské půdy
Podopatření II.2.1.2: Zaloţení porostů rychle rostoucích dřevin pro
energetické vyuţití
Opatření II.2.2: Platby v rámci NATURA 2000 v lesích
Podopatření II.2.2.1: Zachování hospodářského souboru lesního porostu
z předchozího produkčního cyklu
Opatření II.2.3: Lesnicko-environmentální platby
Podopatření II.2.3.1: Zlepšování druhové skladby lesních porostů
Opatření II.2.4: Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesů
Podopatření II.2.4.1: Obnova lesního potenciálu a zavádění
preventivních opatření
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Podopatření II.2.4.2: Neproduktivní investice v lesích
Osa III: Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Skupina opatření III.1: Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
Opatření III.1.1: Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Opatření III.1.2: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Opatření III.1.3: Podpora cestovního ruchu
Skupina opatření III.2: Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
Opatření III.2.1: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby
Podopatření III.2.1.1: Obnova a rozvoj vesnic
Podopatření III.2.1.2: Občanské vybavení a sluţby
Opatření III.2.2: Ochrana a rozvoj dědictví venkova
Opatření III.2.2.2: Kulturní dědictví venkova
Skupina opatření III.3: Vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících
v oblastech, na něž se vztahuje osa III
Opatření III.3.1: Vzdělávání a informace
Osa IV: LEADER
Opatření IV.1.1: Místní akční skupina
Opatření IV.1.2: Realizace místní rozvojové strategie
Opatření IV.2.1: Realizace projektů spolupráce

Program přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 2007 - 2013
Prioritní osa 1: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a
spolupráce
Prioritní osa 2: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a ţivotního prostředí

Program přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 2007 - 2013
Prioritní osa 1: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Oblast podpory 1.1: Infrastruktura a sluţby spojené s podnikáním a inovacemi
Oblast podpory 1.2: Cestovní ruch, kultura, ekonomika volného času
Oblast podpory 1.3: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
Oblast podpory 1.4: Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace
Prioritní osa 2: Regionální dostupnost a udrţitelný rozvoj
Oblast podpory 2.1: Doprava a regionální dostupnost
Oblast podpory 2.2: Ţivotní prostředí a prevence rizik
Oblast podpory 2.3: Udrţitelné sítě a struktury institucionální spolupráce
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PŘÍLOHA 8: MOŽNOSTI OBCE OVLIVNIT SVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Přímé nástroje
Omezená daňová pravomoc - stanovení koeficientu u daně z nemovitostí. Základ daně
se násobí koeficientem, pro jehoţ přiznání je rozhodující počet obyvatel obce podle
posledního sčítání. Obec potom můţe pro jednotlivé části vydáním obecně závazné
vyhlášky koeficient zvýšit nebo sníţit. Daň z nemovitosti má na objemu daňových
příjmů poměrně malý podíl, přínos změny koeficientu je proto minimální.
Schválení vybírání nového místního poplatku (v rámci zákonem stanovených
poplatků), který město na svém území ještě nevybírá. Místní poplatky mají význam
spíše jako doplňkový zdroj a regulační nástroj.
Nedaňové příjmy – stanovení výše uţivatelských poplatků za poskytování veřejných
statků a sluţeb na území města
Rozhodnutí o vyuţití návratného způsobu financování – emise obligací, úvěr, finanční
leasing.
Nepřímé nástroje
Aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního podnikání a podporou
investiční aktivity můţe město dosáhnout zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti na
své území a zvýšit tak především příjem daně z příjmů fyzických osob – a to jak ze
závislé činnosti i osob samostatně výdělečně činných – a daně z příjmů právnických
osob.
Optimalizace nakládání s majetkem obce – v kompetenci zastupitelstva je rozhodnutí
o prodeji či pronájmu majetku. Prodejem majetku dojde k jednorázovému nárůstu
rozpočtových prostředků. Příjmy z pronájmu jakou naopak stabilním příjmem.
Aktivní snaha o získání dotací – vedle kaţdoroční neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu má obec moţnost získat další dotace ze
státního rozpočtu, státních fondů, z fondů EU, od jiných obcí nebo ze zahraničí. Záleţí
pouze na aktivitě dané obce, jak vyuţije daných moţností.
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