Strategie spolupráce obcí
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Dokument „Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS“ je dodatkem
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Otevřené zahrady Jičínska z. s. Dodatek
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činnosti v rámci výše uvedeného projektu.
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Část 1 – Karta MAS
Název MAS:
Kraj:
Datum vzniku:
Adresa sídla:
Adresa kanceláře:
IČO:
Kontakty:

Statutární zástupce:
Hlavní manažerka
MAS:
Počet
partnerů/členů
v MAS:
Popis organizace:

Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Královéhradecký kraj
8. 12. 2005
17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
27017346
telefon do kanceláře
+420 602 420 396
e-mail MAS
otevrenezahrady@seznam.cz
web MAS
www.otevrenezahrady.cz
ID datové schránky
5m5vsip
Jiří Drška
+420 737 840 392
Mgr. Kamila Kabelková
+420 602 420 396
veřejná správa (V):
10
podnikatelská sféra (P):
3
neziskový sektor (N):
20
Základní popis, historie a vývoj:
Místní akční skupina Otevřené zahrady Jičínska (dále jen MAS
OZJ, MAS, OZJ) vznikla na přelomu roku 2005 – 2006, kdy zástupci
svazku obcí Mariánská zahrada a Oblastní hospodářské komory Jičín
(OHK) zahájili jednání na téma bližší spolupráce obou subjektů. Nyní
působí jako zapsaný spolek Otevřené zahrady Jičínska z. s. Správní
území MAS má 38 obcí, z toho 3 obce se statusem města (Jičín,
Kopidlno, Libáň), rozlohu 285,15 km2 s 29 461 obyvateli (k 31. 12.
2014). Celé území MAS spadá do téhož okresu, téhož kraje, téhož
turistického regionu. Části území MAS – Mariánská zahrada
a Valdštejnova zahrada tvoří celek s přirozeným spádovým centrem
– městem Jičín, které zajišťuje pro celé toto území i přenesený výkon
státní správy.
V současné době (ke dni 30. 04. 2015) má spolek 33 členů z řad
zástupců veřejné správy, neziskových organizací, fyzických osob,
církve a podnikatelů v zemědělském i nezemědělském oboru.
Cíle organizace:
Hlavním posláním spolku je veřejně prospěšný udržitelný rozvoj
území, které je vymezené turistickou oblastí Mariánská zahrada
a částí turistické oblasti Valdštejnova zahrada v turistickém regionu
Český ráj. Obě území jsou unikátními ukázkami komponovaných
krajin na Jičínsku. Cíl je naplňován aktivitami uskutečňovanými ve
prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací,
drobných podnikatelů, malých a středních podniků, zemědělců
a dalších subjektů, které v těchto turistických oblastech působí.
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Priority integrované
strategie
(ISRÚ/SCLLD):

STRATEGICKÉ CÍLE

SPECIFICKÉ CÍLE

1. Stabilizace
obyvatelstva
v území

2. Udržení kvalitního
životního prostředí

3. Diverzifikovaná a
konkurenceschopná
ekonomická
základna regionu

Seznam obcí:

Název obce
Bačalky
Běchary
Březina
Budčeves
Bukvice
Bystřice
Češov
Dětenice
Dolní Lochov
Cholenice
Chyjice
Jičín
Jičíněves
Kacákova Lhota
Kopidlno
Kostelec
Kozojedy
Libáň
Nemyčeves
Ohařice
Ohaveč
Podhradí
Rokytňany
Sedliště

1.1 Optimalizace technické
infrastruktury na území MAS
1.2 Zkvalitnění a zvýšení nabídky služeb
občanské vybavenosti
1.3 Rozvinutá občanská společnost
a smart administration
2.1 Kvalitně udržovaná krajina
2.2 Eliminace zdrojů znečištění složek
životního prostředí
2.3 Zvyšování kvality životního prostředí
aplikací moderních ekologických
nástrojů
3.1 Vytváření podmínek pro podnikání
a růst zaměstnanosti
3.2 Koordinace a rozvoj atraktivit
cestovního ruchu
3.3 Management a marketing
ekonomického rozvoje území

kód obce
553701
572675
549070
548952
573353
572772
572811
572829
549088
549355
549223
572659
573001
549312
573060
548928
572136
573108
573230
549185
548910
573329
548898
548961

příslušnost do ORP
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
Jičín
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Seznam DSO
v regionu MAS:

Slatiny
573469
Jičín
Slavhostice
572187
Jičín
Staré Hrady
530735
Jičín
Staré Místo
549096
Jičín
Střevač
573540
Jičín
Tuř
573647
Jičín
Údrnice
573663
Jičín
Úlibice
573698
Jičín
Valdice
573701
Jičín
Veliš
573728
Jičín
Vitiněves
573752
Jičín
Vršce
573795
Jičín
Zelenecká Lhota
573183
Jičín
Židovice
573841
Jičín
Svazek obcí Mariánská zahrada
Rok vzniku: 2004
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS):
Bačalky, Běchary, Budčeves, Bukvice, Bystřice, Češov, Dětenice,
Dolní Lochov, Cholenice, Chyjice, Jičíněves, Kopidlno, Kostelec, Libáň,
Nemyčeves, Ohaveč, Ostružno, Podhradí, Rokytňany, Sedliště,
Slatiny, Slavhostice, Staré Místo, Střevač, Údrnice, Veliš, Vitiněves,
Vršce, Zelenecká Lhota, Židovice, Žlunice (obec Ostružno a Žlunice
mimo území MAS OZJ)
Stručný popis činnosti:
Udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských
tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva,
obnova a rozvoj obcí, zlepšování občanské vybavenosti a technické
infrastruktury, slaďování zájmů a činností místních samospráv,
spolupráce s obdobnými subjekty v zahraničí, propagace svazku obcí
MZ a jeho zájmového území, ochrana přírody a péče o krajinu,
vzdělávání, konzultace a poradenská činnost
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Mapa MAS v kontextu ORP a DSO
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Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS
2.1 Popis dosavadní spolupráce obcí včetně příkladů
2.1.1 Obecný popis situace v oblasti spolupráce obcí
Dosavadní spolupráce obcí se týká převážně jiných oblastí než pěti základních
témat v projektu SMS. Projekty spolupráce obcí v rámci svazku obcí Mariánská zahrada se
týkaly rozvojových dokumentů svazku, pořízení vybavení mobiliáře pro kulturní, společenské
a kulturní akce k výpůjčkám pro členské obce svazku (např. party stany, prodejní stánky,
pivní sety, ozvučovací technika, dataprojektory a plátna, atd.), pořízení techniky na údržbu
veřejné zeleně, drobného nářadí pro údržbu obce, pořízení ozvučovací techniky, pořízení
vybavení kanceláře svazku obcí nábytkem a výpočetní technikou, pořízení informačních
tabulí v obcích a propagačního materiálu. Mariánská zahrada pro členské obce zajišťuje
výpůjčky mobiliáře (od evidence objednávek, zapůjčení, kontrolou při vrácení na sklad a po
sezóně údržbářské práce). Mariánská zahrada pořádá ve spolupráci s některou členskou obcí
kulturní či sportovní akce. Vydává noviny či brožury, kde mají možnost členské obce či MAS
OZJ přispívat svými články. Svazek obcí nabídl členským obcím zapojení do aukce na snížení
ceny energie a plynu. Svazek obcí spolupracuje s různými institucemi – Akademie J. A.
Komenského, Univerzita Pardubice, Sdružení Český ráj a zajišťuje propagaci území Mariánské
zahrady a mapování památek v jejich územích. Svazek obcí spolupracuje s MAS OZJ ohledně
získávání informací k dotacím a možnostem rozvoje území.
Projekty spolupráce, ve spolupráci s obcemi, kde žadatelem o dotaci byla MAS OZJ, se
týkaly přístavby ke kulturnímu domu ve Veliši, pořízení venkovního podia pro vystupování
v areálu památníku v Dětenicích-Osenicích, vybudování dvou dětských hřišť (Běchary,
Dětenice-Osenice), rekonstrukce sociálních zařízení v budově základní a mateřské školy
a vybudování naučné stezky naše stromy v Běcharech.
Svazek obcí Mariánská zahrada, dalších 9 obcí a prostřednictvím NNO 3 starostové
obcí jsou členy MAS OZJ a tím se podílejí na činnosti MAS a rozvoji svého území.
V rámci projektů, jejichž příjemcem dotace je Sdružení Český ráj se obce podílejí na
studii turistického potenciálu území MAS OZJ, na soupisu kulturního dědictví v území MAS
OZJ, na vytvoření tras pro questing a zhotovení celkem 15 informačních tabulí k památkám
na území MAS OZJ. Na území Mariánské zahrady se nacházejí dvě informační centra:
v Bukvici a Kopidlně, kde je propagováno vymezené turistické území Mariánské zahrady,
členské obce, Jičínsko i Královéhradecký kraj.

2.1.2. Dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech
 Téma Protipovodňová opatření a krizové řízení
Konkrétní spolupráce mezi obcemi v oblasti protipovodňových opatření dosud ve
větším rozsahu neprobíhá. Systém včasného varování na území MAS existuje, ale nemáme
k dispozici podrobnosti o tom přesně, kterých obcí se týká a jakým způsobem.
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Městský úřad Jičín – Městská policie zajišťuje pro obce ORP Jičín výstražné informace
při mimořádných událostech, které obce získávají na email či příslušní hasiči sms zprávou.
Protipovodňová opatření se řeší i v rámci katastru obce při komplexních pozemkových
úpravách. Krizové řízení zabezpečuje Městský úřad Jičín.
Toto téma se nám jeví jako zajímavé pro budoucí společné projekty takto tematicky
zaměřené, a proto jsme si toto téma vybrali k řešení v rámci prioritních témat v rámci
projektu Sdružení místních samospráv ČR (dále jen SMS ČR).
 Téma Regionální školství
V obcích jsou podporovány mateřské a malotřídní školy. Tyto školy jsou naplňovány
dětmi z okolních obcí. Umísťování dětí z těchto spádových obcí je zohledněno v přijímacích
kritériích do mateřských škol. Spádové obce se podílejí na spolufinancování škol, které jejich
děti navštěvují. Zřizovatelé škol (základních a mateřských škol) dostávají finanční prostředky
na žáky přímo do rozpočtu obce díky novému přerozdělování finančních prostředků – RUD
od roku 2013. Záleží na zřizovateli a spádové obci, jak přispěje zřizovateli na žáka, který má
bydliště v její obci. Odbor školství MÚ Jičín pořádá dvakrát ročně setkání ředitelů škol v rámci
ORP.
Toto téma jsme si vybrali k řešení v rámci prioritních témat v rámci projektu SMS ČR.
 Téma Odpadové hospodářství
Obce mají individuálně vyřešen systém odpadového hospodářství. Společně obce
řešili splnění podmínek pro zavedení sběru bioodpadu.
Každá obec má uzavřenou smlouvu ohledně svozu komunálního odpadu. Součástí
svozu je i 2 x do roka svoz nebezpečného odpadu. Společně v rámci svazku obcí MZ řešili
zajištění svozu s bioodpadem. Severočeské komunální služby s.r.o. přišly s nabídkou pro
členské obce svazku obcí Mariánská zahrada. Nabídka byla rozeslána členským obcím, poté
uzavírala obec dodatky či smlouvy každá individuálně.
Toto téma jsme si vybrali k řešení v rámci prioritních témat v rámci projektu SMS ČR.
 Téma Doprava – dopravní obslužnost a dopravní dostupnost
V oblasti dopravní obslužnosti dle našich informací zatím obce nespolupracují
a nemají zatím zájem spolupracovat. Pokus o jednání, aby městská doprava v Jičíně zajížděla
i do Podhradí, ztroskotal. Obce zatím neuvažují o pořízení vlastního minibusu či vícemístného
auta ke zvýšení dopravní obslužnosti do zaměstnání či do škol. Autobusovou dopravu
zajišťuje KÚ KHK. V současné době obce nepřispívají na autobusovou dopravu.
Toto téma jsme si nevybrali k řešení v rámci prioritních témat v rámci projektu SMS ČR.
 Téma Zaměstnanost a sociální záležitosti
Dosavadní spolupráce obcí v tomto tématu se projevuje v tom, že obce v rámci
veřejně prospěšných prací zaměstnávají i osoby z vedlejších obcí.
Několik obcí využívá stejné účetní firmy, nejspíše na individuální smlouvy. Tato
situace MAS OZJ vyhovuje pro snazší řešení přípravy vyúčtování projektů, podpořených
z vlastních výzev.
Toto téma jsme si vybrali k řešení v rámci prioritních témat v rámci projektu SMS ČR.
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2.2. Lidský, finanční a organizační potenciál pro zajištění spolupráce obcí
2.2.1. Lidské zdroje
 Kapacita MAS
Obrázek 1 – Organizační schéma MAS OZJ

Tabulka 1 – Přehled zaměstnanců MAS
Jméno
Kamila

Příjmení
Pozice
Úvazek
Kabelková, Mgr. vedoucí pracovník pro SCLLD
0,75
(manažerka MAS)
Počet pracovníků MAS bude navýšen, až budou vydána pravidla pro čerpání provozních
výdajů v novém programovacím období 2014 – 2020 a vybráni vhodní kandidáti na nově
vzniklé pracovní pozice.
Komunikace ze strany MAS s představiteli obcí se odehrává:
- formou účasti na jednáních orgánů MAS
- zasíláním informačních emailů o činnosti MAS, připravovaných projektech apod.
- rozesíláním „Informatoria“ v elektronické podobě
- vydáváním zpravodaje v tištěné podobě 1x za rok s přehledem dokončených projektů
v daném roce
- osobní jednání na základě iniciativy pracovníků MAS nebo obce
- individuální emailová komunikace na základě iniciativy pracovníků MAS nebo obce
- zápisy z jednání rady spolku a členské schůze MAS OZJ
- zápisy z jednání předsednictva a valné hromady svazku obcí Mariánská zahrada
- aktualizací webových stránek MAS OZJ
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- v rámci přípravy integrované strategie pro nové období – formou dotazování za
účelem zjištění řady analytických dat, formou účasti na veřejných projednáních
a pracovních skupinách
 Kapacita svazku obcí Mariánská zahrada
Činnost svazku obcí Mariánská zahrada řídí předsedkyně svazku obcí a 4 další členové
předsednictva. Členové předsednictva mají odměnu za výkon funkce. Zaměstnává pouze
účetní na DPP. Většinu administrativy vykonává předsedkyně svazku obcí. Svazek obcí
zaměstnává pracovnici pověřenou administrací projektů v rámci Programu obnovy venkova
pro okres Jičín.
Tabulka 2 – Kapacita SO Mariánská zahrada
Jméno
Eliška
Jaroslava
Radomír
Hana
Petr
Michaela
Michaela
Eliška
Jaroslava

Příjmení
Formanová
Rychnová
Vališka, Ing.
Masáková, Ing.
Soukup
Tourková
Tourková
Formanová
Rychnová

Pozice
předsedkyně svazku obcí

Úvazek
odměna za výkon funkce

4 členové předsednictva
svazku obcí

odměna za výkon funkce

účetní

DPP

administrativní pracovnice

DPP

administrace POV

DPP

 Kapacita administrativy obcí
Tabulka 3 – Kapacita administrativy obcí
Název obce

Starosta

Místostarosta

Bačalky
Běchary
Březina
Budčeves
Bukvice
Bystřice
Češov
Dětenice
Dolní Lochov
Cholenice
Chyjice
Jičín
Jičíněves
Kacákova Lhota

neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
uvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
uvolněný
uvolněný
neuvolněný

neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
uvolněný
neuvolněný
neuvolněný

Obecní zaměstnanci
– administrativa

Obecní zaměstnanci
– ostatní

0
0

DPP do 300 h za rok
DPP – 1 os./rok

0,5 úvazku

0,8 úvazku
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8 osob + 6 VPP na 5
měsíců v roce

Kopidlno

uvolněný

neuvolněný

15

Kostelec
Kozojedy
Libáň
Nemyčeves
Ohařice
Ohaveč
Podhradí
Rokytňany
Sedliště
Slatiny
Slavhostice
Staré Hrady
Staré Místo

neuvolněný
neuvolněný
uvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný

neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný

0,9 úvazku
0

DPP

Střevač

neuvolněný

neuvolněný

0

DPP – 1 os./6 měs.
1 os. zkrácený úvazek

Tuř
Údrnice
Úlibice
Valdice
Veliš
Vitiněves
Vršce
Zelenecká Lhota
Židovice

neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný

neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný
neuvolněný

0, řešeno službou

VPP – 2 os./9 měs.

Tabulka 4 – Kapacita městského úřadu III. typu
Obec
Jičín

Počet pracovníků – úřad obce
s rozšířenou působností
149

Počet pracovníků – samospráva
49

 Kapacita příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a městy související se
spolupráci obcí
Tabulka 5 – Kapacita příspěvkových organizací
Jméno
Jana
Pavel
Lenka
Tomáš
Pavel
Jaroslav

Příjmení
Benešová
Nožička
Vacková
Kolátor
Bílek
Hazdra

Organizace
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Kulturní zařízení města Jičín (KZMJ)
K-klub – středisko pro volný čas (Káčko)
Sociální služby města Jičína
Správa nemovitostí města Jičína, a.s.
Sportovní zařízení města Jičín (SZMJ)

Pozice
ředitelka
ředitel
ředitelka
ředitel
ředitel
ředitel
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Čeněk
Ivan
Roman
Michaela
Blanka
Zlatuše
Zdenka
Monika
Lenka
Lenka

Strašík
Truhlička

Mareš

Štálová

Kalátová - Lisá
Kynčlová

Matějková 
Vitvarová
Vondráková
Černá


Jaroslava

Komárková

Ladislava
Jaroslava
Pavel

Hazdrová

Renata

Holubová

Štajerová
Berný

Technické služby Jičín (TS)

ZŠ a MŠ Jičín, 17. listopadu
ZŠ Jičín, Husova
ZŠ Jičín, Poděbradova
ZŠ Jičín, Železnická
MŠ Jičín, 17. listopadu
MŠ Jičín, Fügnerova
MŠ Jičín, J. Š. Kubína
MŠ Jičín, Větrov
MŠ Jičín, Máj
Základní umělecká škola J. B. Foerstera
Jičín
Základní škola a Mateřská škola Libáň
Technické služby města Libáň
ZŠ a MŠ Kopidlno
Kulturní a vzdělávací centrum a
knihovna Kopidlno – organizační složka
MÚ Kopidlno

ředitel
ředitel
ředitel
ředitelka
ředitelka
zástup. ředitele pro MŠ
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitel
koordinátor

 Kapacita projektových pracovníků škol
Školy v obcích MAS nemají vlastní projektové pracovníky škol. Projekty řeší ředitelé,
resp. ekonomové v jednotlivých MŠ a ZŠ. Školy by pro čerpání dotací potřebovaly pomoc.
 Kapacita organizací veřejné správy – úřad práce
Kontaktní pracoviště Jičín je organizační složkou Úřadu práce České republiky –
krajské pobočky v Hradci Králové. Úřad práce v Jičíně – kontaktní pracoviště Jičín – zajišťuje
zprostředkování zaměstnání, státní sociální podporu, dávky hmotné nouze, příspěvky na péči
a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Kontaktní pracoviště v Kopidlně poskytuje
státní sociální podporu a dávky hmotné nouze.
 Kapacita poradenských agentur v regionu zaměřených na podporu obcí
V regionu přímo nepůsobí žádné poradenské agentury, které zpracovávají žádosti o
dotace pro různé žadatele. Žádná z nich na území MAS nesídlí. Obce dostávají nabídky od
různých poradenských agentur z území celé ČR. Nelze konstatovat, že by některá agentura
byla přímo zaměřená na podporu obcí.
Personální kapacita MAS je proměnlivá v závislosti na aktuálně realizovaných
projektech. Část úvazku je pevně stanovena a vychází ze systému financování MAS.
DSO Mariánská zahrada má od 9. 6. 2010 ve stanovách a v zakladatelské smlouvě povolenou
tuto činnost: „Vzdělávání, konzultace a poradenská činnost“, kam lze zařadit i zpracovávání
žádostí o dotaci pro obce. Tuto činnost však ve větším rozsahu neprovozuje a nemá pro tyto
účely zaměstnaného pracovníka.
Projekt „MAS jako nástroj spoluprác e obc í pro efektivní chod úřadů“
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2.2.2. Finanční zdroje
a) Bilance financování obcí
Tabulka 6 – Bilance financování obcí
Obec

Příjmy 2013

Výdaje 2013

Bilance 2013

Bilance 2000 – 2013

Bačalky
2 221 677
2 090 886
130 791
548 021
Běchary
5 278 417
3 246 878
2 031 539
629 919
Březina
1 290 934
627 034
663 900
970 120
Budčeves
2 534 464
2 499 248
35 216
3 545 936
Bukvice
2 315 695
1 884 943
430 752
-1 309 008
Bystřice
5 358 154
5 268 727
89 427
83 807
Češov
3 892 888
3 724 239
168 649
5 227 449
Dětenice
11 916 373
7 234 241
4 682 132
-2 108 228
Dolní Lochov
837 257
807 427
29 830
143 420
Cholenice
3 477 195
2 547 055
930 140
1 836 790
Chyjice
2 191 794
3 695 033
-1 503 239
-1 517 699
Jičín
340 971 094 307 976 409
32 994 685
29 611 305
Jičíněves
8 909 049
11 964 326
-3 055 277
-5 186 167
Kacákova Lhota
2 507 635
1 697 261
810 374
1 306 694
Kopidlno
58 346 961
59 196 298
-849 337
-11 865 047
Kostelec
761 241
637 618
123 623
633 783
Kozojedy
11 286 088
13 216 319
-1 930 231
-1 930 231
Libáň
28 075 048
25 940 724
2 134 324
-2 823 346
Nemyčeves
4 731 042
3 922 867
808 175
1 901 525
Ohařice
1 835 327
1 902 194
-66 867
1 522 393
Ohaveč
891 430
409 061
482 369
785 489
Podhradí
10 641 520
5 102 845
5 538 675
14 276 285
Rokytňany
1 479 742
1 988 712
-508 970
126 920
Sedliště
1 124 712
665 569
459 143
3 145 883
Slatiny
10 443 069
8 958 552
1 484 517
-1 532 093
Slavhostice
2 790 218
2 153 873
636 345
564 275
Staré Hrady
5 493 285
2 432 975
3 060 310
19 483 280
Staré Místo
4 277 255
4 509 420
-232 165
-4 977 545
Střevač
4 301 109
3 625 602
675 507
-1 474 303
Tuř
2 387 956
2 327 641
60 315
-1 168 935
Údrnice
4 108 969
3 406 048
702 921
8 034 451
Úlibice
3 706 360
5 344 880
-1 638 520
2 773 290
Valdice
17 034 880
15 723 087
1 311 793
12 673 083
Veliš
3 156 553
3 446 185
-289 632
-627 862
Vitiněves
4 755 411
4 258 068
497 343
-3 888 897
Vršce
3 045 543
2 760 565
284 978
2 603 788
Zelenecká Lhota
2 605 991
2 328 039
277 952
4 078 922
Židovice
1 673 247
1 493 760
179 487
2 382 007
celkem
582 655 583 531 014 609
51 640 974
78 479 474
Zdroj: www.rozpocetobce.cz nebo http://monitor.statnipokladna.cz/2015/
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b) Podíl dotací a daňových příjmů obcí a měst
Tabulka 7 – Podíl dotací a daňových příjmů obcí a měst
Obec

2013

2014

Bilance dotací

Celkové příjmy Z toho dotace Celkové příjmy Z toho dotace +/Bačalky
2 221 677
155 232
3 159 505
443 900
288 668
Běchary
5 278 417
709 634
4 365 136
243 416
-466 218
Březina
1 290 934
137 781
1 372 935
128 900
-8 881
Budčeves
2 534 464
232 155
3 094 666
198 900
-33 255
Bukvice
2 315 695
289 491
2 198 741
88 900
-200 591
Bystřice
5 358 154
1 207 542
5 178 671
281 600
-925 942
Češov
3 892 888
756 393
3 705 861
478 821
-277 572
Dětenice
11 916 373
800 315
11 341 592
511 700
-288 615
Dolní Lochov
837 257
165 551
837 574
198 488
32 937
Cholenice
3 477 195
557 367
3 067 917
513 840
-43 527
Chyjice
2 191 794
90 816
6 020 092
3 688 617
3 597 801
Jičín
340 971 094
59 019 374
345 807 654
60 913 768
1 894 394
Jičíněves
8 909 049
373 547
13 155 127
4 455 100
4 081 553
Kacákova Lhota
2 507 635
118 530
2 156 390
88 900
-29 630
Kopidlno
58 346 961
25 361 516
41 433 441
7 146 434
-18 215 082
Kostelec
761 241
87 685
871 352
88 900
1 215
Kozojedy
11 286 088
7 713 387
2 809 350
255 118
-7 458 269
Libáň
28 075 048
2 426 686
41 956 468
14 354 131
11 927 445
Nemyčeves
4 731 042
553 104
6 246 417
1 996 521
1 443 417
Ohařice
1 835 327
798 173
1 023 143
88 900
-709 273
Ohaveč
891 430
89 080
1 002 187
88 900
-180
Podhradí
10 641 520
4 533 496
18 744 952
11 519 000
6 985 504
Rokytňany
1 479 742
93 306
1 715 693
283 480
190 174
Sedliště
1 124 712
88 054
1 189 697
88 900
846
Slatiny
10 443 069
572 591
14 414 928
3 553 100
2 980 509
Slavhostice
2 790 218
519 796
2 139 849
106 766
-413 030
Staré Hrady
5 493 285
88 227
5 691 520
212 544
124 317
Staré Místo
4 277 255
334 232
4 879 837
180 750
-153 482
Střevač
4 301 109
247 069
4 908 640
784 900
537 831
Tuř
2 387 956
151 587
2 463 577
88 900
-62 687
Údrnice
4 108 969
622 462
4 349 863
574 400
-48 062
Úlibice
3 706 360
307 035
5 172 332
1 704 182
1 397 147
Valdice
17 034 880
1 326 561
17 992 830
1 174 537
-152 024
Veliš
3 156 553
558 704
3 693 185
454 280
-104 424
Vitiněves
4 755 411
920 235
4 767 032
700 560
-219 675
Vršce
3 045 543
96 226
3 429 968
202 732
106 506
Zelenecká Lhota
2 605 991
637 645
2 391 406
88 900
-548 745
Židovice
1 673 247
145 973
1 686 937
137 927
-8 046
celkem
582 655 583
112 886 558
600 436 465
118 109 612
5 223 054
Zdroj: www.rozpocetobce.cz nebo http://monitor.statnipokladna.cz/2015/
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c) Finanční zdroje MAS
Tabulka 8 – Finanční zdroje MAS
MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Celkové výdaje za rok
z toho:
provozní* – na kancelář MAS mimo výdajů na platy
na platy včetně povinných pojistných odvodů
zaměstnanců MAS
ostatní
Celkové příjmy
z toho:
přijaté dotace
členské příspěvky
dary
ostatní
Počet podpořených projektů
Počet pracovních úvazků zaměstnanců MAS
Počet obyvatel MAS
Počet obcí zapojených do MAS
Rozloha území MAS

2012
1 373 178

Rok
2013
1 630 840

2014
1 949 241

150 058
913 732

343 021
918 412

560 513
1 161 877

309 388
1 444 271

369 407
1 568 646

226 851
1 933 130

1 272 279
19 600
16 000
136 392
13 (4. výzva)
1,83
29 707
38
285,11

1 374 825
22 486
37 402
133 933
27 (5. výzva)
1,83
29 390
38
285,11

1 658 179
22 274
35 325
217 352
0
2,57
29 353
38
285,11

* Myslí se tím, zejména: výdaje na dodávky energií, služby (např. spoje vč. internetu), nájemné, úklid,
kancelářské vybavení, výdaje na vzdělávání vlastních zaměstnanců, výdaje spojené s pracovními cestami,
atd. Nemyslí se tím, zejména: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Poznámky MAS OZJ: kancelář zřízena od 1. 9. 2014, v roce 2014 jsou realizovány projekty
podpořené v roce 2013, v položce ostatní jsou zahrnuty projekty spolupráce, odpisy
investičního majetku a rozpouštění investiční dotace, počet podpořených osob není
vypovídající – obvykle se ve vyúčtování projektu uvádí číslo blízké počtu obyvatel v obci
d) Finanční zdroje SO
Tabulka 9 – Finanční zdroje SO
SO Mariánská zahrada
Celkové výdaje za rok
z toho:
provozní* – na kancelář MZ mimo výdajů na platy
na platy včetně povinných pojistných odvodů
zaměstnanců MZ
Ostatní
Celkové příjmy
z toho:
přijaté dotace
členské příspěvky
Dary
Ostatní

2012
376 657

Rok
2013
449 742

2014
494 183

106 542

118 035

146 474

208 036
62 079
363 949

203 934
127 773
598 358

173 941
173 768
409 162

227 631
136 250

474 997
123 320

298 499
110 650

68

41
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* Provozní výdaje – popis stejný jako u provozních výdajů MAS OZJ
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e) Dotace do obcí, podnikatelského a neziskového sektoru za období 2007 – 2014
Tabulka 10 – Dotace do obcí, podnikatelského a neziskového sektoru za období 2007 – 2014

název obce
Bačalky
Běchary
Březina
Budčeves
Bukvice
Bystřice
Češov
Dětenice

Dolní
Lochov
Cholenice
Chyjice
Jičín
Jičíněves
Kacákova
Lhota

Dotace PRV – LEADER 2009 – 2014
v Kč
obec
nezisková podnikatel subjekt
organizace
0
0
0 obec
obec
926 226
0
0
obec
0
0
0
0
0
0
obec
3 008 982
0
0
obec
450 000
594 199
212 738 obec
0
0
62 160 obec
obec
642 290
0
0
obec
obec
obec
568 531
0
0 obec
obec
obec
0
0
0
0
0
0 obec
560 244 2 702 531
98 400 obec
0
0
104 000 obec
obec
0

0

Kopidlno

262 485

242 139

Kostelec
Kozojedy

0
0

0
0

Libáň

280 296

163 765

Nemyčeves
Ohařice
Ohaveč

460 891
0
0

0
0
0

Ostatní dotace 2009 – 2014
v Kč
dotace
částka v Kč
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Ministerstvo kultury

460 000
628 000
12 000

Královéhradecký kraj
MMR
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
OPŽP
Královéhradecký kraj
IOP/ ERDF – Czech Point
POV /KÚ KHK
Nadace Via/Fond TMobile
Královéhradecký kraj

1 607 300
1 000 000
1 132 000
1 138 200
1 000 000
50 873 225
491 000
100 000
940 000
250 000
50 000

Královéhradecký kraj
dotace celkem město
Královéhradecký kraj
ROP Severovýchod

930 000
94 422 409
1 020 000
5 697 254

ROP Severovýchod
Ministerstvo kultury
OPŽP
OPPS ČR-PR
SFDI
Královéhradecký kraj
Nadace Člověk v tísni
MMR – památky

51 433 011
360 000
54 171 733
420 000
2 300 000
2 500 000
300 000
120 000

0
obec
obec
obec
obec
299 600
obec
obec
obec
obec
299 461
0
obec
obec
0
obec
obec
0 obec
0
0

Ministerstvo zemědělství
MMR
Královéhradecký kraj
Ministerstvo kultury
Královéhradecký kraj
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2 602 382
650 000
9 360 307
13 000
359 000
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obec
Podhradí

505 466

0

69 502

obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj –
vodovod
Mze – vodovod
KHK – kontejner bioodpad
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Ministerstvo zemědělství
zzemědělství
MMR
Královéhradecký kraj

1 257 000
3 900 000
10 350 000
68 000
84 500
279 000
2 405 100
22 760 000
1 150 000
159 000

518 682
0

0
0

0
0

Slatiny

0

0

0

Slavhostice
Staré
Místo
Střevač
Tuř

0

0

62 460

0

0

0 obec

Královéhradecký kraj

373 700

260 100
0

0
0

Královéhradecký kraj

975 000

Údrnice

180 000

0

0
0
3 888 609
2 088 040
113 832

0
0
366 705
274 500
0

0 obec
0 obec
obec
0
obec
0
0
0 obec
144 000 obec
0 obec

Královéhradecký kraj
Nadace partnerství
Královéhradecký kraj

800 000
190 000
349 000

1 573 964

1 372 185

93 373 obec

Královéhradecký kraj

274 000

0

0

0 obec

Královéhradecký kraj

307 000

Rokytňany
Sedliště

Úlibice
Valdice
Veliš
Vitiněves
Vršce
Zelenecká
Lhota
Židovice

území MAS - SČR

537 957 DSO MZ

Královéhradecký kraj POV
MZe – vodovod

Královéhradecký kraj

985 000
5 000 000

548 000

Graf 1 - Graf hodnot dotací – PRV Leader 2009 – 2015 podle obcí jako místa realizace projektu
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Graf 2 - Graf čerpání dotací – PRV Leader 2009 – 2015 podle sektorů

Dle údajů v tabulce č. 6 – Bilance financování obcí vykazuje bilance obcí nárůst, který
odpovídá tomu, že obce šetří finance na spoluúčasti do velkých projektů na financování
projektů do oblasti infrastruktury obcí (vodovod, kanalizace)
Údaje v tabulce č. 7 – Podíl dotací a daňových příjmů obcí a měst v roce 2014 oproti
roku 2013 vykazují nárůst o 3 % v oblasti příjmů obcí a nárůst 4,6 % v oblasti dotací.
U finančních zdrojů je obecně vidět zvyšující se trend podílu dotací na uváděných
rozpočtech. Znamená to, že MAS i svazek obcí jsou postupně čím dál více aktivnější
a úspěšnější při získávání dotací.
Z trendu nárůstu podílu dotací na financování obcí nelze nic odvozovat, protože
v programovacím období 2015 – 2020 se zaměření dotací zásadně mění.

Projekt „MAS jako nástroj spoluprác e obc í pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

18

2.2.3. Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS
Veřejná správa, Svazek
obcí Mariánská zahrada

Podnikatelé, zemědělci

Neziskové organizace,
církevní organizace
Mezisektorové partnerství

SO MZ

Otevřené zahrady Jičínska z. s. (MAS)
Dokonalý region
SCLLD

PMOS
OP LZZ

SMS-EChÚ

PRV, IROP,
OP Zaměstnanost

OP LZZ
Spolupráce obcí
spolupráce
veřejná projednávání

výběr z 5 témat

Obce

ORP

pracovní skupiny
ORP Jičín
řídící výbor
Odpady
Školství

SC1 – Stabilizace obyvatelstva v území

Školství

Obyvatelstvo a sídla
SC2 – Udržení kvalitního životního prostředí

Zaměstnanost

astrukturaInfrastrukturaOdpady

Sociální věci
Nezaměstnanost

SC3 – Diverzifikovaná a konkurenceschopná
ekonomická základna regionu

Protipovodňová
opatření

Administrativa

Schéma zobrazuje systém propojení strategie MAS a dalších nejdůležitějších projektů
obsahujících nejrůznější strategie. Zároveň zde jsou jasně zobrazeny vlivy jednotlivých
aktérů v území.
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Část 3 – Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS
3.1. Obecný popis potřeb
Spolupráce obcí probíhá především prostřednictvím zapojení obcí do právnických
osob, které mají téma spolupráce obcí jako předmět své činnosti. Obce v území MAS OZJ
jsou členy Svazku obcí Mariánská zahrada, některé obce jsou členy Svazu měst a obcí ČR
(dále jen SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (dále jen SMS ČR) nebo Sdružení Český
ráj. Zapojení a téma spolupráce obcí v rámci členství obce v SMO ČR a SMS ČR nevnímáme
jako zásadní impuls pro rozvoj spolupráce obcí v území MAS OZJ, a to zejména s ohledem na
její velmi malý dopad na území MAS OZJ. Nejzásadnější význam pro rozvoj spolupráce obcí
v současné době na území MAS OZJ má Svazek obcí Mariánská zahrada. Pro spolupráci obcí
v oblasti cestovního ruchu je důležité působení Sdružení Český ráj na území MAS OZJ.
V rámci realizace projektu SMS ČR se snažíme o to, aby nejbližším servisním místem
pro starosty byla do budoucna MAS OZJ. Kdyby se to podařilo realizovat, pak se tak stane
nejspíše na úkor rozvoje spolupráce obcí v rámci Svazku obcí Mariánská zahrada.
U menších obcí, vzhledem k neuvolněnosti všech členů zastupitelstva a zaměstnávání
účetní pouze na zkrácený úvazek či formou zajištění služeb, jsou největším problémem
nedostatečné lidské zdroje pro zabezpečení chodu obce a nízký rozpočet. MAS by zde mohla
pomoci zajistit částečně chod úřadů prostřednictvím svých zdrojů, jak lidských, tak finančních
a organizačních. Konkrétní služby, které by MAS mohla a měla obcím poskytovat, jsou
popsány v návrhové části strategie v části 4.

3.2. Potřeby spolupráce dle témat – protipovodňová opatření, školství,
zaměstnanost
3.2.1. Úvod
MAS si na základě svých analýz a dotazování v regionu zvolila tři témata k řešení
formou spolupráce obcí na platformě MAS. Tato témata jsou: protipovodňová opatření jako
součást krizového řízení, regionální školství a zaměstnanost. Pro definici potřeb
v jednotlivých oblastech sloužilo také setkání – tzv. kulatý stůl starostů uspořádaný v rámci
projektu SMS – EchÚ dne 23. 02. 2015.

3.2.2. Potřeby v oblasti Protipovodňová opatření jako součást krizového
řízení
Starostové obcí mají největší zájem o tuto spolupráci:
 Naplánování a realizace protipovodňových opatření (snížení eroze půdy) – zájem 17x
 Pomoc MAS se sepsáním žádosti o dotaci v rámci OPŽP a PRV – zájem 14x
 Podpora složek integrovaného záchranného systému – zájem 13x
S nižším zájmem se setkala následující témata:
 Pomoc MAS se sledováním výzev o dotaci k tomuto tématu – zájem 6x
 Zvýšení prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik – zájem 6x
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 Vzdělávání na míru potřeb obcí v oblasti protipovodňových a preventivních opatření
– zájem 5x
 Na systém protipovodňových opatření a systém krizového řízení ve městě Jičín
navázat systém pro ostatní obce na území MAS – zájem 5x
 Způsob informování právnických a fyzických osob o možném ohrožení života
a majetku – zájem 5x
 Shromáždit a předávat zkušenosti obcí s povodněmi – zájem 4x
V souvislosti s mimořádně teplým počasím a nedostatkem vody v létě 2015 by mělo dojít ke
spolupráci obcí i v oblasti hospodaření s vodou a k řešením, která pomohou zadržet vodu
v krajině.

3.2.3. Potřeby v oblasti Zaměstnanosti
(politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností)
Nejvýznamnější priority:
 MAS může poskytovat dotační poradenství, pomáhat s podáváním žádostí o dotaci a
administrací projektů, které povedou k vytvoření nových pracovních míst – zájem 11x
 Finančně podporovat začínající podnikatele – zájem 8x
 Vzájemná výpomoc a spolupráce mezi obcemi – zájem 7x
 Rozvoj zemědělských podniků – zájem 7x
S nižším ohlasem se setkala tato forma spolupráce:
 Vytváření nových pracovních míst přímo v obcích – zájem 3x
 Vytvářet podmínky a sdělovat informace pro rozvoj podnikání
a konkurenceschopnosti mikropodniků, malých a středních podniků – zájem 3x
 Využití prostor v obcích k volnočasovým aktivitám, např. kroužky pro děti, cvičení,
počítačové kurzy a tím dát možnost přivýdělku místním lidem, kteří jsou ochotni něco
udělat pro druhé lidi – zájem 1x
 Podpora rovných příležitostí mužů a žen – zájem 1x

3.2.4. Potřeby v oblasti Regionální školství
Nejvíce preferovaná témata:
 Předvést příklady dobré spolupráce – příklady dobré praxe, jak může škola
spolupracovat s obcí, obec se školou a možnosti zapojení rodičů do spolupráce
se školou a obcí – zájem 8x
 Společné setkávání zástupců škol, navázat aktivní spolupráci mezi školami a vzájemně
sdílet zkušenosti. Je zde prostor pro určitou koordinační roli MAS, která by tato
setkání mohla ve spolupráci se školami organizovat a usnadňovat – zájem 8x
 Zapojit děti ze ZŠ a MŠ k vystoupením pro veřejnost v obci, kde školu nemají – zájem 7x
 Osvěta v nových metodách vzdělávání – projektové vyučování, vzdělávání v praxi,
v přírodě, apod. – zájem 6x
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S nižším zájmem se setkala tato témata:
 MAS může sledovat a obcím zprostředkovávat informace o zřizování mini školek
a o svépomocných skupinách k hlídání dětí. Obce k tomu mohou vymezit vhodné
prostory. Tímto opatřením by se vyřešil dočasný nesoulad počtu dětí a kapacit
mateřských škol – zájem 2x
 Využití kapacity jídelen MŠ a ZŠ i pro jiné školy nebo pro veřejnosti – zájem 1x
 Systém rezervací = služba, kde se lidé, kteří vezou své děti do škol a mají volná místa,
nabídli přes tuto službu zbylá místa ostatním lidem – zájem 1x
 Zajištění veřejné dopravy minibusem do MŠ a ZŠ ze spádových oblastí – zájem 1x
 Větší využití a informovat o prostorách, které může po skončení školní výuky využívat
veřejnost – zájem 1x
 Zajištění počítačové gramotnosti u žáků škol a k tomu mít potřebnou vybavenost škol
počítači – zájem 1x

3.3. Potřeby spolupráce obcí v dalších oblastech
Mimo témata spolupráce obcí, která jsou výše uvedena, je důležité zmínit i plánované
aktivity v rámci činnosti Svazku obcí Mariánská zahrada, která přímo nesouvisí s pěti
projektovými tématy spolupráce obcí řešenými v projektu SMS ČR.
Plánovanou aktivitou je aktualizace Studie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti
Mariánská zahrada (2005) a Dlouhodobé strategie rozvoje Svazku obcí Mariánská zahrada
(2005), která bude navazovat na Studii turistického potenciálu území Mariánské
a Valdštejnovy zahrady (2015) a na Soupis kulturního dědictví na území Mariánské
a Valdštejnovy zahrady (2015). Tyto výstupy vznikly v roce 2015 z projektu, kde příjemcem
dotace bylo Sdružení Český ráj.
Mimo projekt SMS ČR a aktivity Svazku obcí Mariánská zahrada bude probíhat
spolupráce obcí při provozování informačního centra ve městě Jičíně, v obci Bukvice a ve
městě Kopidlno.
Mimo tři hlavní vybraná témata projevily obce s neuvolněným starostou zájem
o následující služby, které by mohla vykonávat MAS OZJ:
 Dotační poradenství – zájem 12x
 Právní poradna – zájem 5x
 Zpracování žádostí o dotaci – zájem 3x
 Koordinace projektů s dopadem přesahující rámec jedné obce – zájem 3x
 Odborné vedení dotačního projektu – zájem 2x
 Realizace veřejných zakázek – zájem 1x

Projekt „MAS jako nástroj spoluprác e obc í pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

22

Část 4 – Návrhová část Strategie spolupráce obcí na platformě MAS
4.1. Stanovení cílů (vize) v oblasti spolupráce obcí
Základní strategický cíl: Rozvoj spolupráce obcí a zefektivnění chodu úřadů v regionu MAS
Strategického cíle bude dosahováno prostřednictvím plnění šesti specifických cílů:
 Specifický cíl 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů
 Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství
 Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti protipovodňových opatření a zdrojů vody
v krajině
 Specifický cíl 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel
 Specifický cíl 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS
 Specifický cíl 6: Eliminace zdrojů znečištění životního prostředí

4.2. Plánovaná spolupráce na základě nových podnětů z projektu SMS-Echú
Stanovení opatření:
Pro každou oblast spolupráce obcí jsou níže uvedena konkrétní opatření. Spolupráce obcí
může nabývat různé formy (stanoveno metodikou spolupráce obcí):
1/ Animace prostřednictvím zaměstnance MAS
1A/ MAS jako iniciátor setkání a nových aktivit
1B/ MAS jako realizátor projektů
1C/ Vyhledávání dotačních možností dle požadavků v území – fundraising
1D/ Koordinace společných aktivit
1E/ Vzdělávání a osvěta
2/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy a jiných služeb pro malé
obce
2A/ Služby zajištění veřejné správy (nevyužito)
2B/ Společné právní služby pro veřejnou správu
2C/ Dotační servis
2D/ Další služby pro obyvatele v regionu
2E/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance
(nevyužito)
3/ Poradenství MAS samosprávám
4/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS
5/ Svazek obcí s působností na území celé MAS (nevyužito)
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4.3. Specifické cíle a opatření Strategie spolupráce obcí MAS
Tabulka 11 – Opatření strategie spolupráce obcí Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Číslo
opatření

Název opatření

SPECIFICKÝ CÍL 1:
SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ OBECNÍCH ÚŘADŮ
1.1.
Dotační poradenství a servis pro obce
1.2.
Poskytování právních služeb a poradenství
Podpora při strategickém plánování a řízení obcí
1.3.
(SCLLD 1.3.3)
Vytvářet prostředí pro spolupráci v rámci území MAS
1.4.
(SCLLD SC 1.3.4)
1.5.
Zajištění výměny zkušeností
SPECIFICKÝ CÍL 2:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
2.1.
Síťování a spolupráce škol
Stabilizace sítě škol a rozvoj školských zařízení
2.2.
(SCLLD SC 1.2.1)
2.3.
Rozvoj vzdělávání (SCLLD SC 1.2.2)
2.4.
Dotační poradenství a servis pro oblast školství

Forma spolupráce

1C, 2C, 3
2B
3
1A, 1B, 1D, 1E,
2D, 4
1A, 1E

1A, 1D
1A, 1D, 2D, 4
1E
1C, 2C, 3

SPECIFICKÝ CÍL 3:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ A ZDROJŮ VODY V KRAJINĚ
Plánování a realizace protipovodňových opatření
3.1.
1B, 1D, 2C, 3
(SCLLD 2.1.4)
Dotační poradenství a servis pro oblast životního prostředí
3.2.
1C, 2C, 3
(SCLLD 2.1.4)
Zvýšení prevence přírodních, technologických
3.3.
1A, 1D, 1E
a bezpečnostních rizik
1A, 1B, 1C, 1D,
3.4.
Péče o krajinu včetně výsadby lesů (SCLLD 2.1.1)
1E, 2C, 3, 4
Vzdělávání v oblasti protipovodňových a preventivních
3.5.
1E
opatření a v oblasti hospodaření s vodními zdroji
SPECIFICKÝ CÍL 4:
ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OBYVATEL
4.1.
Vytvoření regionálního paktu zaměstnanosti
1A
Podpora zakládání sociálních podniků a sociálního
4.2.
1A, 2D, 4
podnikání (SCLLD 3.3.2)
4.3.
Poskytování servisu místním podnikatelům
2D
4.4.
Realizace aktivit pro nezaměstnané a znevýhodněné osoby
1A, 1D
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4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Rozvoj sociálních služeb a služeb navazujících (SCLLD 1.2.3)
Zvýšení využití stávajících ploch a infrastruktury pro
podnikání, vč. stávajících průmyslových zón (SCLLD 3.1.2)
Podpora místních řemesel a tradičních produktů
(SCLLD 3.1.5)
Dotační poradenství a servis v oblasti zaměstnanosti

SPECIFICKÝ CÍL 5:
ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH NA ÚZEMÍ MAS
Podpora společného municipálního a regionálního
5.1.
marketingu (SCLLD 3.3.1)
Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru
5.2.
(SCLLD 3.3.4)
SPECIFICKÝ CÍL 6:
ELIMINACE ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
6.1.
Optimalizace nakládání s odpady (SCLLD 2.2.1)

1D, 2D, 4
1A, 2D, 3
1A, 1D
1B, 1C, 1D, 2C, 3

1A, 1B, 1D, 4
1A, 1D

1A, 1D, 4
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Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
Níže uvádíme přehlednou tabulku akčního plánu na rok 2015, 2016 a výhled 2017 – 2018.
Aktuálně známe finanční zdroje animačních a režijních nákladů pro následující období z IROP,
neznáme další finanční zdroje, je tedy možné, že vzniknou ještě další pracovní místa v MAS
OZJ – animátor, projektový manažer, manažer pro školství apod.

Doplňující informace k vybraným opatřením specifických cílů
SC 1: SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ OBECNÍCH ÚŘADŮ
 Opatření 1.1. Dotační poradenství a servis pro obce zahrnuje
 zpracování žádostí o dotaci
 dotační poradenství a servis
 koordinaci projektů s dopadem přesahující rámec jedné obce
 odborné vedení dotačního projektu
 realizaci veřejných zakázek
 Opatření 1.5 Zajištění výměny zkušeností zahrnuje
 předávání příkladů dobré praxe
SC 2: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
 Opatření 2.1. Síťování a spolupráce škol zahrnuje
 zajištění financování mimoškolních aktivit
 využití kapacit škol pro celoživotní učení
 předávání příkladů dobré praxe
 zapojení dětí ze ZŠ a MŠ k vystoupením pro veřejnost v obci, kde školu nemají
 Opatření 2.3. Rozvoj vzdělávání zahrnuje
 osvětu v nových metodách vzdělávání – projektové vyučování, vzdělávání
v praxi, v přírodě, apod.
 Opatření 2.4. Dotační poradenství a servis pro oblast školství zahrnuje
 sledování, přípravu a administraci projektů v oblasti školství a vzdělávání
SC 3: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ A ZDROJŮ VODY
V KRAJINĚ
 Opatření 3.2 Dotační poradenství a servis pro oblast životního prostředí zahrnuje
 sledování, přípravu a administrace projektů v oblasti životního prostředí
 Opatření 3.3. Zvýšení prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik
zahrnuje
 podporu složek integrovaného záchranného systému
 rozvoj a rozšíření systému protipovodňových opatření a krizového řízení
z území města Jičín na obce v území MAS
 zvýšení informovanosti právnických a fyzických osob o možném ohrožení
života a majetku
 shromáždění a předávání zkušenosti obcí s povodněmi
 Opatření 3.4. Péče o krajinu zahrnuje
 plánování a realizaci nových vodních zdrojů v krajině
 zvýšení retenční (zádržné) kapacity vody v krajině
 výsadbu lesů
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SC 4: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OBYVATEL
 Opatření 4.6. Zvýšení využití stávajících ploch a infrastruktury pro podnikání,
vč. stávajících průmyslových zón zahrnuje
 nabídka využití prostor v majetku obcí k dalším aktivitám pro veřejnost
 Opatření 4.8. Dotační poradenství a servis v oblasti zaměstnanosti zahrnuje
 sledování, přípravu a administraci projektů v oblasti zaměstnanosti
SC 5: ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH NA ÚZEMÍ MAS
 Opatření 5.1. Podpora společného municipálního a regionálního marketingu zahrnuje
 aktualizaci strategických dokumentů svazku obcí Mariánská zahrada (Studie
rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mariánská zahrada, dlouhodobé
strategie rozvoje Svazku obcí Mariánská zahrada)
 spolupráci informačních center na území MAS
oblast
SC 1: Snížit administrativní
zátěž obecních úřadů
SC 2: Zlepšit situaci v oblasti
regionálního školství
SC 3: Zlepšit situaci v oblasti
protipovodňových opatření
a zdrojů vody v krajině
SC 4: Zlepšit situaci v oblasti
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti obyvatel
SC 5: Rozvíjet cestovní ruch
na území MAS
SC 6: Eliminace zdrojů
znečištění životního
prostředí

aktivita
výměna zkušeností
kulaté stoly
dotační poradenství
příprava k podání žádosti
na tvorbu MAPu
informační seminář
dotační poradenství
programový rámec OP
Zaměstnanost
informace o sociálním
podnikání
aktualizace strategických
dokumentů SO MZ
seminář a poradenství ke
kotlíkovým dotacím
dotační poradenství

2015
finance

zodpovídá

10 000 Kč manažerka MAS
15 000 Kč manažerka MAS
10 000 Kč manažerka MAS

0 Kč manažerka MAS

20 000 Kč manažerka MAS
15 000 Kč manažerka MAS
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oblast

aktivita
SC 1: Snížit administrativní
výměna zkušeností
zátěž obecních úřadů
kulaté stoly
dotační poradenství
SC 2: Zlepšit situaci v oblasti tvorba strategického
regionálního školství
rámce MAPu
SC 3: Zlepšit situaci v oblasti naplánování a realizace
protipovodňových opatření protipovodňového
a zdrojů vody v krajině
opatření
dotační poradenství
SC 4: Zlepšit situaci v oblasti dotační poradenství
zaměstnanosti a
výzva k OP Zaměstnanost
zaměstnatelnosti obyvatel
informace o sociálním
podnikání
SC 5: Rozvíjet cestovní ruch aktualizace strategických
na území MAS
dokumentů SO MZ
společné regionální akce
spolupráce informačních
center
SC 6: Eliminace zdrojů
informační seminář
znečištění životního
dotační poradenství
prostředí

oblast
SC 1: Snížit administrativní
zátěž obecních úřadů
SC 2: Zlepšit situaci v oblasti
regionálního školství
SC 3: Zlepšit situaci v oblasti
protipovodňových opatření
a zdrojů vody v krajině
SC 4: Zlepšit situaci v oblasti
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti obyvatel
SC 5: Rozvíjet cestovní ruch
na území MAS
SC 6: Eliminace zdrojů
znečištění životního
prostředí

2016
finance

20 000 Kč manažerka MAS
1 500 000 Kč manažerka MAS

100 000 Kč manažerka MAS

20 000 Kč manažerka MAS

30 000 Kč manažerka MAS

20 000 Kč manažerka MAS

výhled 2017 – 2018
finance

aktivita
výměna zkušeností
kulaté stoly
dotační poradenství
tvorba akční plánu MAPu

naplánování a realizace
protipovodňového
opatření
dotační poradenství
dotační poradenství
výzva k OP Zaměstnanost
Informace o sociálním
podnikání
společné regionální akce
spolupráce informačních
center
informační seminář
dotační poradenství

zodpovídá

zodpovídá

20 000 Kč manažerka MAS
1 500 000 Kč manažerka MAS

30 000 Kč manažerka MAS

20 000 Kč manažerka MAS

10 000 Kč manažerka MAS

20 000 Kč manažerka MAS
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Část 6 – Implementace spolupráce obcí ve strategii MAS
6.1. Sledování a vyhodnocování výstupů strategie spolupráce obcí
Stanovené cíle budou naplňovány prostřednictvím činnosti pracovníků kanceláře
MAS. Jedenkrát za tři měsíce se bude konat setkání starostů, případně i zaměstnanců
obecních úřadů na území MAS. Setkání budou sloužit jednak k výměně zkušeností, ale budou
také vyhodnocovat dosavadní plnění stanovené strategie spolupráce obcí. Na těchto
setkáních budou pracovníci MAS předkládat níže připojenou tabulku. Vyhodnocení činnosti
v oblasti spolupráce obcí (plnění výstupů v oblasti spolupráce obcí) bude také součástí
výroční zprávy MAS.
Ukazatele plnění:
2015
oblast

aktivita

výstupy

SC 1: Snížit
administrativní
zátěž obecních
úřadů

výměna zkušeností
kulaté stoly
dotační poradenství

SC 2: Zlepšit situaci
v oblasti
regionálního
školství
SC 3: Zlepšit situaci
v oblasti
protipovodňových
opatření a zdrojů
vody v krajině
SC 4: Zlepšit situaci
v oblasti
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
obyvatel

příprava k podání žádosti
na tvorbu MAPu

pozvánky, prezenční
listiny, rozhovory,
dokumenty, podněty od
obcí, zveřejněné výzvy na
webu či emailem
podaná žádost o dotaci
na tvorbu MAPu

SC 5: Rozvíjet
cestovní ruch na
území MAS

aktualizace strategických
dokumentů SO MZ

SC 6: Eliminace
zdrojů znečištění
životního prostředí

seminář a poradenství ke
kotlíkovým dotacím
dotační poradenství

informační seminář
dotační poradenství

programový rámec OP
Zaměstnanost
informace o sociálním
podnikání

splněno
ano/ne

pozvánky, prezenční
listiny, rozhovory,
dokumenty, podněty od
obcí, zveřejněné výzvy na
webu či emailem
programový rámec OP
Zaměstnanost,
pozvánky, prezenční
listiny, zveřejněné
informace na webu či
emailem
aktualizovaná Studie
rozvoje cestovního ruchu
turistické oblasti
Mariánská zahrada
pozvánka, prezenční
listiny, počet
konzultovaných žádostí
o dotaci
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2016
oblast
SC 1: Snížit
administrativní
zátěž obecních
úřadů
SC 2: Zlepšit situaci
v oblasti
regionálního
školství
SC 3: Zlepšit situaci
v oblasti
protipovodňových
opatření a zdrojů
vody v krajině
SC 4: Zlepšit situaci
v oblasti
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
obyvatel
SC 5: Rozvíjet
cestovní ruch na
území MAS

SC 6: Eliminace
zdrojů znečištění
životního prostředí

aktivita

výstupy

splněno
ano/ne

výměna zkušeností
kulaté stoly
dotační poradenství

pozvánky, prezenční listiny,
rozhovory, dokumenty,
podněty od obcí,
zveřejněné výzvy na webu
či emailem
tvorba strategického
monitorovací zprávy
rámce MAPu
k projektu MAP, dohoda
o poskytnutí dotace,
prezenční listiny
naplánování a realizace
pozvánky, prezenční listiny,
protipovodňového
rozhovory, dokumenty,
opatření
podněty od obcí,
dotační poradenství
zveřejněné výzvy na webu
či emailem
dotační poradenství
programový rámec OP
výzva k OP Zaměstnanost Zaměstnanost,
informace o sociálním
pozvánky, prezenční listiny,
podnikání
zveřejněné informace na
webu či emailem
aktualizace strategických aktualizovaná Studie
dokumentů SO MZ
rozvoje cestovního ruchu
společné regionální akce turistické oblasti MZ
spolupráce informačních zahrada, dlouhodobé
center
strategie rozvoje SO MZ,
pozvánky z akcí, propagační
materiály do IC
informační seminář
pozvánka, prezenční listiny,
dotační poradenství
zveřejněné výzvy na webu
či emailem počet
konzultovaných žádostí
o dotaci
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výhled 2017 – 2018
oblast
SC 1: Snížit
administrativní
zátěž obecních
úřadů
SC 2: Zlepšit situaci
v oblasti
regionálního
školství
SC 3: Zlepšit situaci
v oblasti
protipovodňových
opatření a zdrojů
vody v krajině
SC 4: Zlepšit situaci
v oblasti
zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti
obyvatel
SC 5: Rozvíjet
cestovní ruch na
území MAS
SC 6: Eliminace
zdrojů znečištění
životního prostředí

aktivita

výstupy

splněno
ano/ne

výměna zkušeností
kulaté stoly
dotační poradenství

pozvánky, prezenční listiny,
rozhovory, dokumenty,
podněty od obcí,
zveřejněné výzvy na webu
či emailem
tvorba akčního plánu
monitorovací zprávy
MAPu
k projektu MAP, dohoda
o poskytnutí dotace,
prezenční listiny
naplánování a realizace
pozvánky, prezenční listiny,
protipovodňového
rozhovory, dokumenty,
opatření
podněty od obcí,
dotační poradenství
zveřejněné výzvy na webu
či emailem
dotační poradenství
programový rámec OP
výzva k OP Zaměstnanost Zaměstnanost,
informace o sociálním
pozvánky, prezenční listiny,
podnikání
zveřejněné informace na
webu či emailem
společné regionální akce, pozvánky z akcí, propagační
spolupráce informačních materiály do IC
center
informační seminář
pozvánka, prezenční listiny,
dotační poradenství
zveřejněné výzvy na webu
či emailem počet
konzultovaných žádostí
o dotaci
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6.2. Začlenění spolupráce obcí do strategie MAS
6.2.1. Identifikace tématu spolupráce obcí ve strategii MAS
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s.
je má zpracovanou analytickou a strategickou část, která se bude ještě do schválení strategie
upravovat. Akční plán rozvoje území MAS – programové rámce se zpracovávají v současné
době.
Pro účely identifikace tématu spolupráce obcí se věnujeme pouze strategické části
ISRÚ. Zde jsou stanoveny tři prioritní oblasti (strategické cíle)
Strategický cíl 1: Stabilizace obyvatelstva území
Strategický cíl 2: Udržení kvalitního životního prostředí
Strategický cíl 3: Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomická základna regionu
Každý ze strategických cílů, resp. v nich stanovená opatření mohou být řešena
různými způsoby, tedy nejen individuálními projekty, ale také formou spolupráce různých
subjektů a tedy logicky i obcí. Z tohoto pohledu není spolupráce obcí ve strategické části
explicitně vyjádřena.
Samostatně je téma partnerství a spolupráce zahrnuto v prvním strategickém cíli
Stabilizace obyvatelstva území a ve specifickém cíli 1.3: Rozvinutá občanská společnost
a smart administration v těchto opatřeních:
1.3.3 Podpora strategického a územního plánování a řízení obcí
1.3.4 Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS

6.2.2. Doplnění strategie MAS
Na základě výše uvedených skutečností zjišťujeme, že není potřeba do Strategie MAS
doplnit žádné nové opatření, protože stávající opatření zahrnují i aktivity pro rozvoj
spolupráce obcí a zefektivnění chodu úřadů v regionu MAS.

Projekt „MAS jako nástroj spoluprác e obc í pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

32

