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ÚVOD  

Téma bakalářské práce si autorka vybrala záměrně a to z důvodu, že byla u samotného 

vzniku mikroregionu, kdy byla zaměstnána na obecním úřadě v Dasnicích. Starosta 

obce pan František Dubec si od založení mikroregionu sliboval vzájemnou spolupráci a 

rozvoj členských obcí. Dalším důvodem bylo, že autorka žije v obci Chlum Svaté Maří, 

která byla jednou ze čtyř zakládajících obcí „Mikroregionu Pod Chlumem“. O dění 

v obci se aktivně zajímá, a proto se chtěla blíže seznámit s jeho fungováním, zda došlo 

k naplnění očekávání od jeho vzniku, zda je pro obec přínosné být jejím členem či 

nikoliv, zda došlo v členských obcích k rozvoji, zda je mikroregion Pod Chlumem 

úspěšný v získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a jaké jsou další 

plány do budoucna. Autorka se také zaměřila, jak malé obce vnímají členství 

v mikroregionu a také, jak vnímají členství města Habartov, které je největší ze všech 

členů mikroregionu. Rovněž je autorce známo prostředí některých členských obcí, které 

jsou členy mikroregionu. Zakladatelské členské obce mají zhruba 800 obyvatel a jejich 

cílem bylo prohloubení vzájemné spolupráce. Jmenovitě to byly tyto obce: Chlum Svaté 

Maří, Bukovany, Dasnice a Citice. K mikroregionu se v průběhu let připojilo několik 

obcí, byla to obec Kaceřov, město Habartov a mikroregion Svatavka jehož součástí byla 

obec Josefov, Krajkový a městys Svatava. Připojením těchto obcí došlo k navýšení 

rozpočtu o členské příspěvky, ale zároveň došlo k odchýlení směru mikroregionu od 

účelu jeho založení a to zejména při připojení města Habartov. V současné době 

má mikroregion devět členských obcí.  

Pro dosažení dostatečného množství informací o fungování, spolupráci a financování 

mikroregionu byly požádáni respondenti o spolupráci při dotazníkovém šetření a 

zároveň pro rozšíření informací byly poskytnuty písemné dokumenty mikroregionu. Na 

základě uskutečněných rozhovorů s respondenty byl popsán aktuální chod a vývoj 

mikroregionu a následně navrženo několik možných řešení pro zlepšení spolupráce a 

dalšího možného rozvoje členských obcí v mikroregionu.  

Pro dotazníkové šetření byla zvolena obec Chlum Svaté Maří. Dění v obci jí není 

lhostejné, a proto se zaměřila, zda místní občané jsou dostatečně informování o činnosti 

obce.  

Cílem bakalářské práce je navržení možných opatření pro zefektivnění spolupráce, 

partnerství a rozvoje vybraných obcí v rámci mikroregionu. 
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1 Regionální spolupráce a regionální rozvoj obcí 

1.1 Místní a regionální rozvoj 

Podle Renáty Pauličkové je region definován takto: „Regióny sú oblasti, ktoré vznikajú 

spájaním prvkov podsystémov priestorovej struktury podľa určitých obsahových kritérií 

do rozmanitých funkčných a hierarchicky usporiadaných územných celkov“. 

(Pauličková, 2005, s. 14) 

Místní a regionální rozvoj je složitý a celkově náročný proces.  Neprobádanou oblastí 

regionálně-ekonomického výzkumu, ale velmi aktuálním tématem je problematika 

managementu v místním a regionálním rozvoji. Na formování managementu v místním 

a regionálním rozvoji má významný vliv new public management.   

New public management – nové řízení ve veřejné správě, se zejména zaměřuje na 

ekonomičnost, účinnost a efektivitu veřejných organizací, nástrojů a programů. O 

regionálním a místním managementu neexistují žádné konkrétní ani jednoznačné 

návody a postupy o tom, jakým směrem by se měl rozvojový proces ubírat, jde spíše o 

poznatky, které mohou být nápomocny při práci manažerů působících v této oblasti.  

Především manažeři se musí v této oblasti umět pohybovat a musí umět vhodným 

způsobem tyto poznatky aplikovat.  

Pojem management v místní a regionálním rozvoji není teoreticky definován, ale 

s jistotou můžeme říci, že se nejedná o řízení obcí, měst či regionů a jeho aktérů top-

managementem ze shora dolů, ale naopak se zdola nahoru.  Zpracování vizí, místních a 

regionálních strategií, poradenská pomoc při rozhodování, dostupnost informací a 

zkušeností, realizace plánů a projektů ve všech  těchto oblastech můžeme použít 

management poznatků, nástrojů a postupů v místním a regionálním rozvoji. (Ježek, 

2007) 

Wokoun definuje regionální rozvoj takto: „Dle praktického chápání je regionálním 

rozvojem míněno vyšší využívání a zvyšování potenciálu daného systematicky 

vymezeného prostoru (území) vznikající v důsledku prostorové optimalizace 

socioekonomických aktivit a využití přírodních zdrojů.“ (Wokoun a kol., 2008, s. 11) 
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1.2 Spolupráce obcí 

Hlavní důvody pro spolupráci subjektů je skutečnost, že společnými silami lze 

dosáhnout efektivnějších výsledků, než kdyby každý subjekt usiloval o dosažení cíle 

samostatně. Spolupráci lze obecně chápat jako spolupráci obcí při dosahování určitého 

společného cíle. „Spolupráce je významný prvek fungování veřejné správy a nezbytný 

prvek rozvoje regionů. Pro obce je efektivní spolupráce klíčovým faktorem jejich 

rozvoje. Umožňuje jim realizovat rozhodující rozvojové záměry na svěřeném území, 

připravovat a uskutečňovat rozvojové projekty, které by samostatně pro jednotlivé obce 

byly prakticky nedosažitelné, umožňuje jim tímto způsobem snížit problémy plynoucí 

z jejich případné malé populační velikosti či nevýhodné územní odlehlosti.“ (Galvasová 

a kol., 2007, s. 14-15)  

„Nejnižší podíl malých obcí je zastoupen v městských okresech a dále v relativně silně 

urbanizovaném prostředí Ústeckého a Karlovarského kraje, zdůraznit je však potřeba i 

území celé Moravy.“ (Galvasová a kol., 2007, s. 20) 

Nevýhodou malých obcí je omezení jejich rozpočtu a to zejména nízkými daňovými 

příjmy a nelehkého přístupu k finančním zdrojům návratného charakteru. Velkou část 

těchto příjmů obce vynaloží na výdaje v oblasti administrativy. (Galvasová a kol., 2007) 

 „Zjevným problémem malých obcí je obvykle nízká hustota osídlení, s čímž lze 

očekávat vyšší náklady na dosažení srovnatelných efektů veřejných služeb či dosažení 

vybavenosti ve srovnání s většími obcemi“. (Galvasová a kol., 2007, s. 22) 

Negativa pro rozvoj obcí jsou spatřována ve snižování úrovně dopravní obslužnosti 

veřejnou dopravou, v nízké úrovni vybavenosti technickou infrastrukturou, v úbytku 

pracovních míst, v omezených příležitostech k zaměstnání a v nedostatku finančních 

prostředků. (Galvasová a kol., 2007) 

I přes tyto negativní skutečnosti je zde řada kladů, které mohou malé obce nabídnout 

svým občanům a využít je ve svůj prospěch. Je to např. v kvalitě životního prostředí, 

klidné a bezpečné bydlení, dobré mezilidské vztahy a vyvážená péče o venkovský 

prostor. (Galvasová a kol., 2007)  

Počátkem 90. let se objevilo několik prvních sdružení. Podle týdeníku státní správy byla 

zveřejněna informace o počtu patnácti sdružení, v dalším roce to bylo více než 20 

sdružení. Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2002 

zveřejněn seznam 373 sdružení. U většího počtu sdružení byla uvedena informace o 
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vzniku založení, kontaktní osoby a účelu, pro který byl svazek založen. (Vajdová, 

Čermák, Illner, 2006)  

Nejčastější typickou a často používanou formou spolupráce mezi obcemi je vytvoření 

DSO. Na území Karlovarského kraje je zaregistrováno celkem 18 svazků obcí, které 

vznikaly postupně od roku 1993. V roce 2003 jich vzniklo celkem pět, což byl nejvyšší 

počet vzniklých svazků v Karlovarském kraji. Mikroregiony jsou různého zaměření a se 

specifickými cíli (např. technická infrastruktura, nakládání s odpady, vodní 

hospodářství, zemědělství, obnova venkova, životní prostředí a příroda, cestovní ruch, 

apod.). Vytvoření zájmového sdružení právnických osob je další forma spolupráce, 

celkem jich je v Karlovarském kraji zaregistrováno 6 a v roce 1994 bylo založeno jedno 

z prvních sdružení. Spolupráce fyzických a právnických osob soukromého i veřejného 

sektoru představují MAS a v Karlovarském kraji existuje 5 MAS. (Karlovy Vary, 2012) 

1.3 Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

V jednotlivých sektorech se může odehrávat partnerství, spolupráci je důležité založit 

na silných stránkách a eliminovat stránky slabé. (Řízení obcí II, 2008) 

Tab. č. 1: Silné a slabé stránky jednotlivých sektorů 
Sektor Silné stránky Slabé stránky 
  Finance a zdroje   

  
Pružnost, iniciativa, větší 
motivace dosáhnout cíle 

Převaha individuálních 
zájmů nad kolektivním 

Soukromý 
Efektivnost - tlak na 
úspory, rentabilita Nestabilita 

(podnikatelský) Odborné kompetence Korupce 
  Práce s riziky Tlak na zvyšování cen 
  Flexibilita   
     
  Nadšení  Nedostatek financí 
Neziskový Nasazení Neodbornost 
(občanský) Veřejný zájem Nesystematičnost 

  
Snaha dosáhnout cíle - 
uspokojování potřeb lidí Nestabilita 

    Boční cíle 
      

  Veřejný zájem 
Systém rozhodování, 
nepružnost 

  
Objektivní potřeba 
projektů (změny) Subjektivita (politika) 

Veřejný 
Možnost urychlení 
byrokratických procesů Korupce 

  Stabilita, záruka 
Nízká motivace začít a 
jednat, 

  Zdroje 
malá pružnost, malá 
efektivnost 
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Zdroj: Řízení obcí II, 2008, upraveno autorkou 

Partnerství má několik charakteristických znaků: 

� vzájemná spolupráce a společné cíle,  

� dlouhotrvající vztahy,  

� akceptování obsahu a forem spolupráce partnery, 

� potřebnost a vyváženost (každý partner přispívá něčím, co by jinak chybělo a 

bez čeho by nebylo dosaženo správného výsledku), 

� potřeba vzít v úvahu zájmy a přání partnerů. (Řízení obcí II, 2008) 

1.4 Mikroregion 

Mikroregion je takový svazek obcí, který využívává vzájemné spolupráce, propaguje 

společné zájmy a záměry při realizaci jednotlivých akcí a aktivit s cílem dosahování a 

prosazování změn ve všech členských obcích. (Galvasová a kol., 2007)  

Mikroregion podle Labounková “Vzniká pro územně ucelenou oblast vymezenou 

přirozenými přírodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. 

V obecné formě se jedná o spádové území, které využívá principu soudržnosti, kde více 

obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry jednotlivých akcí a aktivit s cílem 

vymezení a realizování žádoucích změn ve všech obcích nebo části obcí takto 

vymezeného území.“ (Labounková, Půček, Rohrerová a kolektiv, 2007, s. 7) 

„Úlohou mikroregionu je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí 

v oblasti místního rozvoje, jejich iniciační činnost v oblasti řešení mikroregionálních 

problémů a definování mikroregionálních programů a aktivit a jejich účast na realizaci 

regionálních programů. Pro identifikaci potřeb, určení směrů rozvoje, rozvojových 

aktivit a strategické rozhodování zpracovávají mikroregiony rozvojové strategie“. 

(Labounková, Půček, Rohrerová a kolektiv, 2007, s. 7) 
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Obr. č. 1: Mapa mikroregionů Karlovarského kraje 

 

Zdroj:Regionální Informační Servis [online] [cit. 2012-04-04], Dostupné 

z www:<http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/karlovarsky-kraj/regionalni-

informace/mikroregiony/#o2> 

1.5 Místní akční skupina 

„Rozvinutí principu partnerství, spočívajícího ve funkční spolupráci různých subjektů 

v území, umožňují místní akční skupiny (MAS).“ (Galvasová a kol., 2007, s. 34)  

MAS jsou uskupení vytyčená v rámci iniciativy LEADER+. MAS spojují subjekty 

veřejného i soukromé sektoru, které působí v oblasti v daném území – obce, svazky 

obcí, podnikatele a nestátní neziskové organizace či neorganizované občany. Metoda 

Leader je založena na partnerské spolupráci různých subjektů v území a hlavním cílem 

je rozvoj venkovského regionu. Občanské sdružení je nejčastější právní formou MAS. 

Další možné formy MAS, jsou zájmová sdružení právnických osob či obecně prospěšná 

společnost jejich podíl je však mnohem nižší. Na základě těchto forem MAS existují 

určité rozdíly, dané odlišnou právní úpravou. Ustanovením zákona o sdružování občanů 

jsou povinna řídit se občanská sdružení, občanským zákoníkem jsou vázána zájmová 

sdružení právnických osob a zákon o obecně prospěšných společnostech platí pro 

obecně prospěšné společnosti. (Galvasová a kol., 2007)   
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„Síla MAS spočívá v propojení veřejného a soukromého sektoru a ve spolupráci 

různorodých partnerů. Význam MAS neustále narůstá a právě pomocí těchto uskupení 

plynou finanční prostředky na rozvoj venkova. Jejich rozvoj byl vyvolán právě novými 

finančními možnostmi.“ (Galvasová a kol., 2007, s. 35) 

1.6 Svaz měst a obcí České republiky 

„Jediným sdružením v České republice, které má mezi svými členy jak obce, tak města i 

statutární města a které řeší na celostátní úrovni obecné problémy, a to především 

v legislativní oblasti, je Svaz měst a obcí České republiky.“ (Svaz měst a obcí České 

republiky, 2010, s. 173) 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je dobrovolná, nepolitická a nevládní 

organizace a nechce být konkurentem ostatním sdružením obcí. Zejména usiluje o 

vzájemnou spolupráci všech, co hájí obecné zájmy a neprosazuje zájmy jedné obce na 

úkor druhé.  Hájit společné zájmy a práva obcí je základním cílem svazu. (Svaz měst a 

obcí České republiky, 2010)  

„Svaz spolupracuje na návrzích legislativních opatření formou připomínek k právním 

normám v oblastech týkajících se místní samosprávy, kde je řádným připomínkovým 

místem. Podle principu tzv. dobrého vládnutí má uzavřenou Dohodu o spolupráci 

s vládou České republiky. Dohoda obsahuje základní principy spolupráce jak na 

domácím poli, tak vůči otázkám spjatým s členstvím naší republiky v EU.“  (Svaz měst a 

obcí České republiky, 2010, s. 173-174)  

„Svaz spolupracuje s obdobnými partnerskými svazy v jiných zemích a zároveň zajišťuje 

spolupráci mezi jednotlivými obcemi u nás a v zahraničí. SMO ČR deleguje spolu 

s Asociací krajů zástupce samospráv do Výboru regionů, poradního orgánu EU.“ 

(Galvasová a kol., 2007, s. 40)  

1.7 Euroregiony 

V rámci euroregionů se rozvijí přeshraniční spolupráce obcí a měst. V České republice 

euroregiony fungují jako zájmová sdružení právnických osob nebo jako sdružení 

subjektů. Tato spolupráce vzniká na územích, kde se vyskytuje určitá kulturní a 

hospodářská spojitost vedoucí přes státní hranice. Cílem euroregionů je zlepšování 

životních podmínek místního obyvatelstva se zaměřením na sociální oblasti, kultury, 

hospodářství a infrastruktury. Snaha o odstraňování nerovností a postupné vyrovnávání 

ekonomického i sociálního rozvoje na obou stranách hranice, tato snaha je hlavním 
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motivem vzniklých sdružení. Dnes funguje v České republice 13 euroregionů. Tyto 

euroregiony zahrnují území více než 40 ze 76 okresů např. v Rakousku je euroregionů 9 

a na Slovensku pouze 7. (Galvasová  a kol., 2007) „Jejich členy jsou zejména obce, ale i 

uskupení obcí či podnikatelské a neziskové subjekty. Územní struktura euroregionů je 

však poměrně roztříštěná a jejich funkčnost a rozvojový význam je v některých 

případech diskutabilní.“ (Galvasová a kol., 2007, s. 44)   
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2 Dobrovolný svazek obcí 

Dobrovolný svazek obcí je zakotven v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb., v § 49 tohoto 

zákona se hovoří o právu a účelu založení svazku, dále také o možnosti vytváření 

nového svazku obcí či o vstupu jednotlivých obcí do již existujícího svazku.  

DSO se řídí se stejnou legislativou jako obec. Rozhodování svazku nezáleží pouze na 

nejvyšším orgánu svazku obce, ale také na zastupitelstvech členských obcí. 

Zastupitelstva obcí nemusí vždy souhlasit s rozhodnutím orgánu svazku a to zejména 

v záležitostech, které se týkají uvolňování financování prostředků, např. dofinancování 

dotačních projektů. (Svaz měst a obcí České republiky, 2010)  

Předmětem činnosti svazku mohou být různé úkoly oblasti jako např. sociální péče, 

zdravotnictví, cestovního ruchu atd. (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 50)  

Právnické či fyzické osoby nemohou být členy svazku, členem může být pouze obec. 

Svazky obcí jsou různorodou skupinou i přes řadu společných rysů, liší se jednak 

účelem, intenzitou tak i náplní spolupráce. „Svazek obcí může společně vykonávat pouze 

záležitosti spadající do samostatné působnosti obcí a činnosti pro ochranu prosazování 

společných zájmů obcí.“ (Galvasová a kol., 2007, s. 31) 

Velmi důležité je při realizaci aktivit svazku míra zapojení všech členů (intenzita 

spolupráce), čím více jsou členové aktivní, tím je lepší jejich spolupráce. Svazek obcí 

může mít i svého manažera, ten hraje důležitou roli z hlediska zajištění spolupráce, 

přípravy projektů a získávání dotací.  Svazek obcí může být členem místní akční 

skupiny (MAS). (Galvasová a kol., 2007)     

Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada nebo také shromáždění starostů, členská 

schůze či sněm. Obvykle jí tvoří starostové členských obcí a její funkce je obdobná 

zastupitelstvu v obci. Výkonná rada, správní výbor či představenstvo je na úrovni 

obecní rady.. Malý svazek obcí (2-5 členských obcí) má zřízen čtyřčlenný Výbor 

sdružení, jehož členy jsou starostové členských obcí a zastupitelé. Svazek sedmi obcí 

má jen radu svazku, která je složena ze starostů členských obcí nebo valnou hromadou 

starostů. (Vajdová, Čermák, Illner, 2006)    

„Pod pojmem mikroregion rozumíme dobrovolné svazky obcí (DSO) a měst, ale 

můžeme si pod tímto pojmem představit např. i místní akční skupiny LEADER+ či jiné 

formy spolupráce obcí a měst.“ (Ježek, 2006, s. 2)  
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2.1 Rozvojový dokument 

Strategický rozvojový dokument (SRD) mikroregionu je návrhový dokument, jenž 

napomáhá při řízení a organizačních změnách daného území. Dokument vypovídá o 

skutečném stavu daného území, o jeho přednostech a o možnostech jejího zlepšení. 

Obsahem rozvojového dokumentu je charakteristika slabých a silných stránek v dané 

oblasti, cíle rozvoje, návrhy a doporučení.   

V dokumentu by měly být zejména řešeny oblasti hospodářství – malé a střední 

podnikání, zaměstnanost, doprava, technická infrastruktura, občanská vybavenost atd. 

(Labounková, Půček, Rohrerová a kolektiv, 2007)  

2.2 Manažer mikroregionu 

Předseda mikroregionu, tajemník nebo poradce může být manažerem mikroregionu. 

Důležitou roli hraje zejména ve fázi zpracování strategického rozvojového dokumentu 

(SRD), je prostředníkem mezi zpracovatelem, zadavatelem SRD a veřejností. Činností 

manažera je zajištění kontaktu s veřejností, snaha o její aktivní účasti na tvorbě SRD, 

zajištění zapojení externích specialistů a podnikatelů. Manažer jako výkonná jednotka 

řídí a rozděluje práce na SRD. (Labounková, Půček, Rohrerová a kolektiv, 2007) 

Náplní manažera je administrativní činnost spojená s chodem svazku, organizace či 

řízení jednání svazku, vyhledávání dotačních titulů, z národních i evropských fondů, 

zpracování projektových žádostí a následná realizace těchto projektů. Mikroregion si 

konkrétní náplň manažera určí sám a uvede jí ve svých stanovách.  

2.3 Financování dobrovolného svazku obcí 

Dobrovolný svazek obci (DSO) hospodaří na základě svého ročního rozpočtu, který je 

shodný s rokem kalendářním. Rozpočet je finančním plánem, může být sestaven třemi 

možnými způsoby a to jako vyrovnaný, přebytkový a schodkový. Dále je členěn na 

příjmy a výdaje. Zpravidla se sestavuje rozpočet jako vyrovnaný, to znamená, že příjmy 

i výdaje jsou stanoveny ve stejné výši. Rozpočet přebytkový je takový, kdy příjmy 

převyšují výdaje, tento přebytek vzniklý z hospodaření DSO v běžném roce se převádí 

k použití v následujících letech a lze jej použít ke krytí schodku rozpočtu. Rozpočet 

schodkový je takový, kdy výdaje převyšují příjmy, schodkový rozpočet může být takto 

sestaven jen za předpokladu, že lze schodek pokrýt finančními prostředky např. 

z přebytku minulých let. (Schneiderová, 2010) 
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Členské obce jsou povinné rozpočet zveřejnit na úřadní desce a zároveň jej zveřejnit 

v elektronické podobě umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů před projednáním 

v orgánu DSO, který jej schvaluje podle platných stanov.   

2.3.1 Příjmy rozpočtu 

Příjmová strana rozpočtu obsahuje výši členských příspěvků, finanční prostředky 

účelově určené na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie (EU) 

v případě, že se DSO podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancování 

z rozpočtu EU, dotace od ÚP na pořízení nového pracovního místa, dotace od krajského 

úřadu, mimořádné členské příspěvky a další příjmy spojené s činností DSO. 

(Schneiderová, 2010) 

2.3.2 Výdaje rozpočtu 

Výdajová strana rozpočtu obsahuje výdaje na financování programu nebo projektu 

Evropské unie (EU) v případě, že DSO realizuje akce z těchto programů či projektů, 

mzdové náhrady na případné zaměstnance a další výdaje spojené s činností DSO. 

(Schneiderová, 2010) 

2.3.3 Závěrečný účet DSO 

Závěrečný účet obce se sestavuje po skončení kalendářního roku a souhrnně se do něj 

zpracovávají údaje o ročním hospodaření. Údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů 

rozčleněny podle rozpočtové skladby, dále jsou v závěrečném účtu obsaženy údaje o 

nakládání a hospodaření s majetkem DSO, údaje o použití a tvorbě fondů, vyúčtování 

finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Závěrečný účet DSO musí být zveřejněn na 

úřední desce a i v elektronické podobě po dobu 15ti dnů před jejím projednáním v DSO. 

DSO je povinen požádat o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok. Součástí 

závěrečného účtu je závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření DSO. (Schneiderová, 

2010) 

2.3.4 Financování manažera 

Činnost manažera je financována z členských příspěvků. Na financování se může z části 

podílet úřad práce při vytvoření nového pracovního místa či krajský úřad formou 

účelové dotace. Účelová dotace od krajského úřadu je prospěšná zejména pro 

mikroregiony, jehož členy jsou malé obce. Tyto obce mají omezené rozpočty a jejich 

členské příspěvky sotva pokryjí běžnou činnost mikroregionu. Malé mikroregiony 
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dávají přednost smluvní spolupráci před zaměstnaneckým poměrem manažera. 

(Galvasová a kol., 2007) 

„Ukazuje se, že manažer může být pro svazek neocenitelným přínosem  - zlepšení 

odborného zázemí svazku vede ke zvýšení schopnosti využívat možnosti spolupráce“.  

(Galvasová a kol., 2007, s. 50)  

2.3.5 Fondy Evropské unie  

Hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

představují fondy EU. Evropská unie k rozdělování grantů má tři hlavní fondy. (Řízení 

obcí II, 2008) 

Obr. č. 2: Fondy EU 
   FONDY EVROPSKÉ UNIE 

 

Strukturální fond (SF)    Fond soudržnosti (FS) 

Evropský sociální fond (ESF) 

Zdroj: Řízení obcí II, 2008, s. 51 

Strukturální fondy  

Jsou nástrojem regionální politiky EU. Na základě jasně určených cílů a priorit jsou 

čerpány finanční prostředky se SF, prostředky z tohoto fondu jsou určeny pro „slabé“ 

regiony např. v oblasti venkovské, v oblasti s upadajícím průmyslem. Existují dva SF a 

to Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). (Řízení 

obcí II, 2008) 

Evropský fond pro regionální rozvoj (Europen Regional Development Fund) byl 

založen v roce 1975 a jeho cílem je poskytovat pomoc regionům, které zaostávají, a 

které se střetávají se strukturálními problémy. Z tohoto fondu lze čerpat finanční 

prostředky na výstavbu a obnovu infrastruktury, podporu malých a středních podniků 

prostřednictvím přímých investic nebo poradenských služeb. (Řízení obcí II, 2008) 

Evropský sociální fond (European  Social Fund) byl založen v roce 1960 a jeho cílem 

je podporovat sociální politiku a politiku zaměstnanosti EU. Z tohoto fondu lze čerpat 

finanční prostředky na snižování nezaměstnanosti a rekvalifikace nezaměstnaným, 
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podpora začínajícím OSVČ, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem 

vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování 

kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální 

politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, 

pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru. (Řízení obcí II, 

2008) 

Fond soudržnosti (Cohesion Fund) byl založen v roce 1993 a jeho cílem je pomáhat 

nejméně rozvinutým zemím EU, jejíchž HDP na obyvatele je nižší než 90 % průměru 

EU. Stejně jako u ERDF je z toho fondu podporována dopravní infrastruktura např. 

dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, silniční doprava a ochrana životního 

prostředí. (Řízení obcí II, 2008) 
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3 Mikroregion Pod Chlumem 

V této části bakalářské práce se zaměřím na charakteristiku mikroregionu Pod 

Chlumem, charakteristiku jednotlivých členských obcí, počtu obyvatel.    

3.1 Charakteristika mikroregionu 

Iniciátorem vzniku mikroregionu byl starosta obce Dasnice pan František Dubec, který 

oslovil starosty obcí a navrhnul jim spolupráci. Mikroregion Pod Chlumem byl založen 

18. března 2004 čtyřmi zakládajícími obcemi. Jmenovitě, to byla obce Bukovany, 

Citice, Dasnice a Chlum Svaté Maří. Po roce 2006 došlo k postupnému rozšíření 

mikroregionu o pět členských obcí, a to o obce Kaceřov, Josefov, Krajková, město 

Habartov a městys Svatava. Celkový počet členských obcí v mikroregionu je devět. 

Svazek spojuje obce, které jsou svým katastrálním územím v těsné blízkosti. 

Mikroregionu Pod Chlumem se nachází v Karlovarském kraji. Území regionu je 

kopcovité s lesním porostem. 

Hlavním cílem mikroregionu byla snaha společného řešení problematiky a spolupráce 

členských obcí, prosazování společných zájmů, koordinování celkového rozvoje území 

mikroregionu na základě společné strategie, přímé provádění společných investičních 

akcí a společná propagace mikroregionu v cestovním ruchu. (Mikroregion Pod 

Chlumem, 2007) 

Hlavním důvodem pro jeho založení bylo společné řešení problémů např. v oblasti 

bezpečnosti – obecní policie, která byla v obci Bukovany zřízena OÚ ještě před 

založením mikroregionu a po dohodě se zástupci členských obcí se její působnost 

rozšířila i do členských obcí. Dále i možnost čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU, které jako celek mají větší šanci na úspěšné získání těchto 

finančních prostředků. 
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Obr. č. 3: Mapa členských obcí mikroregionu Pod Chlumem 

 

Zdroj: KÚKK. Krajský úřad Karlovarského kraje [online] [cit 2012-03-12] Dostupné z: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/karlov_kraj/obce_mikro 

3.2 Historie a charakteristika členských obcí mikroregionu 

Dasnice 

Obec Dasnice se nachází v Karlovarském kraji asi osm kilometrů jihozápadně od 

Sokolova v nadmořské výšce 442 metrů nad mořem. Celková rozloha obce je 404 ha. 

(Dasnice, 2012) 

Předpokládaný vznik obce je ve 13. století, přesto se první písemné záznamy o obci 

objevují až koncem 14. století.  V seznamu lén známého hornofalckého rodu lantkrabí 

z Leuchtenbergu jsou zaznamenány první poznatky o obci Tassnicz kolem roku 1360 až 

1379 (tento seznam nebyl datován a je uváděn pouze odhadovaný vznik). Součástí obce 

je Chlumek (v záznamech je uváděn pod názvem Pergleis a dříve byl samostatnou vsí). 

Počátkem 19. století jsou Dasnice součástí politické obce Dolní Rychnov a ztrácí svou 

samostatnost. V roce 1876 jsou Dasnice opět samostatnou obcí. (Dasnice, 2012) 

Těžbou a zpracováním hnědého uhlí, jehož ložiska se nacházela na sever a východ od 

obce, docházelo k rozvoji obce. Díky rostoucí produkci bylo v obci vybudováno 

železniční spojení a tím umožněn vývoz z oblasti. Po 2. světové válce i z obce Dasnice 

došlo k odsunu německých občanů. V letech 1954 bylo vybudováno 16 finských domů 
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se 64 byty pro zaměstnance ČSD, díky této rozsáhlé výstavbě musela ustoupit zástavba 

starší. Vybudováním bytových jednotek došlo k rozvoji obyvatelstva.  V současné době 

jsou tyto bytové jednotky v osobním vlastnictví. V obci je kromě železniční dopravy i 

doprava autobusová. Tento autobusový spoj je v obci od roku 2005 a byl zřízen pro 

lepší dostupnost obyvatel do okolních obcí, kde železniční doprava není. (Mikroregion 

Pod Chlumem, 2007) 

Občanská vybavenost obce:  

� Obecní úřad. 

� Obecní knihovna. 

� Prodejna smíšeného zboží. 

� Policejní stanice. 

� Restaurace se společenským sálem. 

� Hřiště pro nejmenší 

� Sportovní hřiště 

Obr. č. 4: Chráněný objekt, RD čp. 10             Obr. č. 5: Panský špejchar na Chlumku 
 

 

      
          

Zdroj: (Dasnice, 2012) 

 

 

Zdroj: (Dasnice, 2012) 

 

Citice 

Obec Citice a osada Hlavno, která je součástí obce se nacházejí v Karlovarském kraji 

asi čtyři kilometry jihozápadně od Sokolova v nadmořské výšce 420 metrů nad mořem. 

Svou velikostí je obec označována jako středně velká. Celková rozloha obce je 541 ha. 

(Citice, 2012) 
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První záznam o obci je z druhé poloviny 14. století a z počátku 15. století.  Z těchto 

záznamů vyplývá, že Citice patřily do lenních okruhů vysoké říšské šlechty z Horní 

Falce, lantkrabí z Leuchtenbergu stejně jako nedaleká obec Dasnice a šlechtického rodu 

Nothaftů. Tento rod se výrazně podílel na osídlení území německými občany. V obci se 

nachází několik památek: Pomník hornické stávky - památník dělnických bojů z 90. let 

19. století, který se nachází na náměstí v Citicích, pomník padlých z roku 1959 na 

náměstíčku obce a dále také pomník padlým v 1. světové válce v Hlavně z roku 1918. 

(Citice, 2012)  

Po 2. světové válce došlo k odsunutí německých občanů, tím se změnil společenský a 

národnostní obraz obce. Postupem času došlo k vytěžení uhelných zásob v okolí obce a 

úpravou bývalých výsypek se ráz obce a úroveň životního prostředí změnila k lepšímu. 

S přistěhováním nových občanů do obce se rozmohla výstavba nových rodinných 

domů.(Mikroregion Pod Chlumem, 2007)   

Občanská vybavenost obce: 

� Obecní úřad. 

� Obecní knihovna. 

� Mateřská školka. 

� Ordinace praktického lékaře (2).  

� Policejní stanice. 

� Pošta. 

� Sportovní hřiště. 

Chlum Svaté Maří 

Obec Chlum Svaté Maří se nachází v Karlovarském kraji deset kilometrů jihozápadně 

od Sokolova v nadmořské výšce 539 metrů nad mořem. Celková rozloha obce je 471 

ha. (Chlum Svaté Maří, 2012) 

První záznam o obci pochází z roku 1341, předpokládá se, že osídlení místa bylo o 

mnoho let dříve. Pověra k historii obce říká: Podle starého, časově neurčeného podání, 

našel prý řeznický tovaryš milostiný obraz na Chlumském kopci uprostřed lískového 

keře a vzal ho sebou domů.  Když se chtěl druhého dne na obraz podívat, nemohl ho 

nikde najít. Teprve po dlouhém hledání se tovaryš dostal opět k lískovému keři, kam se 
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milostiný obraz nevysvětlitelným způsobem zase vrátil. Tovaryš chápal tuto událost jako 

Boží znamení, ponechal sochu na místě a zřídil nad milostiným obrazem dřevěnou 

stříšku, která ho měla chránit před vlivem povětrnosti. Ale brzy nato upadla socha 

znovu v zapomenutí, až ji potom koncem 13. stol. podruhé objevil tovaryš bednářský. 

Nyní se postavila dřevěná kaple nad milostným obrazem, ke kterému brzy nato již 

putovali věřící. (MARIA KULM, 1994, s. 18) 

Kolem roku 1400 bylo toto místo nahrazeno kamenným kostelem Nanebevzetí Panny 

Marie. Členové řádu Křížovníků s červenou hvězdou založili poblíž kostela osadu a 

starali se o poutníky, kteří do Chlumu přicházeli. (Chlum Svaté Maří, 2012) 

Od 15. stol. dochází ke zvyšování počtu obyvatel a k rozsáhlé výstavbě domů. Z osady 

se stává městečko a z dokumentů vyplývá, že kolem roku 1939 v obci žilo 1389 

obyvatel, což je nejvyšší zaznamenaný počet obyvatel od vzniku obce. Dominantou 

obce je kamenný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Díky této dominantě a poutím, které 

se v obci každoročně pořádají, navštěvuje obec mnoho turistů a obyvatel z okolních 

obcí a měst. (Mikroregion Pod Chlumem, 2007) 

Občanská vybavenost obce: 

� Obecní úřad. 

� Restaurace (3), z toho jedna se společenským sálem. 

� Prodejna smíšeného zboží.                         

� Prodejna masa a uzenin. 

� Sportovní hřiště. 

Obr. č. 6: Kostel Nanebevzetí Panny Marie                   Obr. č. 7: Rozhledna na Drsném vrchu            

Zdroj: (Chlum Svaté Maří, 2012)                                    Zdroj: (Chlum Svaté Maří, 2012) 
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Bukovany 

Obec se nachází v Karlovarském kraji asi sedm kilometrů západně od Sokolova 

v nadmořské výšce 440 metrů nad mořem. Svou velikostí je obec označována jako 

středně velká. Celková rozloha obce je 310 ha. (Bukovany, 2012) 

První záznamy o obci pocházejí z roku 1304. Jsou zde domněnky, že obec byla součástí 

leuchtenberských lánů kolem kynšperského hradu. Kolem roku 1856 vzniká samostatná 

politická obec, která měla 16 osad a jednou z nich byly i Bukovany.  Vznik samostatné 

obce Bukovany je od roku 1879, současně s osadami Kytlice, Dvory a Katzegiebl. 

V roce 1850 bylo na území osady Katzegiebl objeveno uhlí, které mělo dobrou kvalitu a 

krátce poté bylo uhlí těženo. První čeští horníci přišli do obce v roce 1888. (Bukovany, 

2012) 

Osada Bukovany a osada Kytice musely ustoupit těžbě v lomech Gustav II a III a byly 

zlikvidovány. O několik let později tento osud potkal i osadu Dvory. S likvidací této 

osady bylo přijato usnesení o vybudování nové obce s byty, školou a s občanskou 

vybaveností. (Mikroregion Pod Chlumem, 2007) 

Občanská vybavenost obce: 

� Obecní úřad. 

� Obecní knihovna. 

� Základní škola I. – IX. Ročník, školní jídelna. 

� Pošta. 

� Praktický lékař pro děti a dorost. 

� Praktický lékař pro dospělé. 

� Svaz dobrovolných hasičů. 

� Restaurace (3). 

� Obecní policie. 

� Prodejna smíšeného zboží. 

� Prodejna masa a uzenin. 

� Sportovní hřiště.   
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Pro obec Chlum Svaté Maří a Dasnice jsou Bukovany důležité z důvodu občanské 

vybavenosti a to zejména proto, že je v obci Základní a mateřská škola, ordinace 

praktického lékaře a pošta.   

Kaceřov 

Obec Kaceřov a obec Horní Pochlovice, která je součástí obce od roku 1960 se nachází 

v Karlovarském kraji asi dvanáct kilometrům západně od Sokolova v nadmořské výšce 

427 metrů nad mořem. Celková rozloha obce je 572 ha. (Kaceřov, 2012) 

V roce 1312, kdy byly dvory v Kaceřově přisouzeny klášteru ve Valdsassenu se 

objevují první písemné záznamy o obci. Obec vznikla na počátku 13. století, kdy 

docházelo k osídlení Chebska a přilehlých osad německými občany. Barokní zámek 

postaven v roce 1770 byl dominantou obce. V obci se do 19. století pěstoval chmel i 

len, který sloužil jako surovina nejen místním přádelnám ale i pro výrobu lněného oleje. 

Karel Antonín Pergler se oddal vojenské kariéře a Kaceřov prodal koncem 19. století 

svým čtyřem poddaným. Kaceřov do roku 1874 náležel k politické obci Chlum Svaté 

Maří, po roce 1874 se obec osamostatnila. (Kaceřov, 2012) 

Občanská vybavenost obce: 

� Obecní úřad. 

� Prodejna smíšeného zboží (2), z toho jedna v obci Horní Pochlovice. 

� Restaurace (2), z toho jedna se společenským sálem. 

� Sportovní hřiště. 

Obr. č. 8: Barokní zámek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Kace řov, 2012) 
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Josefov 

Obec se nachází v Karlovarském kraji asi sedm kilometrů severozápadně od Sokolova 

v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem. Celková rozloha obce je 833 ha. Obec se 

člení na čtyři místní části: Josefov, Radvanov, Hřebeny a Luh. (Josefov, 2012) 

Historie obce se odvíjí od rodového Hradu Hartenberk (Hartenberg), který byl s největší 

pravděpodobností založen v roce 1196. V roce 1362 bylo panství Hartenbergu předáno 

panství Těmovi z Kodlic, dvořanovi císaře Karla IV., který jej roku 1364 postoupil 

císaři. V 17 století došlo k přestavění hradu na zámek stávajícím majitelem Jindřichem 

Písnice. Bavoři v roce 1621 zámek dobyli a zdevastovali, o několik let později na 

zámku vypukl požár. V roce 1688 byla dokončena oprava zámku. Vesnice Josefov byla 

založena v roce 1833. V obci je několik rodinných domků a v současné době dochází 

k rozvoji obce převážně ve výstavbě nových rodinných domů. (Josefov, 2012) 

Občanská vybavenost obce:    

� Obecní úřad.  

� Obecní knihovna. 

� Dobrovolní hasiči. 

� Sportovní hřiště.  

Obr. č. 9: Letecký snímek na Obec Josefov          Obr. č. 10: Hasičský dům v Josefově 

     

 

 

 

 

    Zdroj: (Josefov, 2012) 

Zdroj: (Josefov, 2012) 

Krajková 

Obec se nachází v Karlovarském kraji asi deset kilometrů severozápadně od Sokolova 

v nadmořské výšce 582 metrů nad mořem. Celková rozloha obce je 3524 ha. Anenská 

Ves, Markvarec, Hrádek, Květná, Libnov, Dolina a Bernov tyto osady patří k obci 

Krajková. (Krajková, 2012) 
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První zmínky o obci jsou z roku 1350, kdy byla součástí panství a hradu Hartenberk. 

Václav Šlink z Lažan a Holíče obec získal v roce 1460 a o dvacet let později obci udělil 

městská práva a daroval pivovar s podmínkou, že se v okolních obcích nesmělo 

šenkovat pivo. V roce 1485 byl obci udělen znak a pečeť. V okolí obce se dolovalo 

olovo a stříbrná ruda, po třicetileté válce těžba zanikla. Obec byla v minulosti 

hornickým městem, její charakter se změnil po ukončení těžby a začala se rozvíjet 

drobná řemeslná výroba. V roce 1807 v obci vypukl požár a vyhořela. Na památku 

tohoto požáru byla v obci vystavěna Kaplička svaté trojice. V těchto letech se začíná 

rozvíjet výroba paličkovaných krajek. Od této činnosti je odvozen název obce 

„Krajková“ a výrobě krajek se v tomto období věnovala pětina obyvatel. Další výrobní 

činností byla počátkem 19. století výroba zrcadel a zrcátek. (Krajková, 2012) 

Občanská vybavenost obce: 

� Obecní úřad. 

� Obecní knihovna. 

� Základní škola I. – IX. ročník, školní jídelna. 

� Mateřská školka. 

� Ordinace praktického lékaře. 

� Sportovní hřiště. 

Městys Svatava 

Městys Svatava se nachází v Karlovarském kraji asi tři kilometry severozápadně od 

Sokolova v nadmořské výšce 407 metrů nad mořem. Celková rozloha obce je 1158 ha. 

(Svatava, 2012) 

První písemný záznam o obci se objevuje v listině krále Václava II. z roku 1391. V této 

listině je záznam o staré poštovní silnici, která vedla přes obec. Občané obce se živili 

vorařstvím a pěstováním chmele. V 18. století zdejší sedláci začali v okolí těžit uhlí.  

Zpočátku se uhlí těžilo jako důležitá surovina pro výrobu kyseliny sírové a až v 18. 

století začali zdejší sedláci v okolí těžit uhlí, nejprve jako důležitou surovinu pro výroby 

kyseliny sírové, později jako surovinu na otop. Z tohoto důvodu se obec zařadila mezi 

obce s těžbou uhlí. Svatava se v roce 1903 stala městysem, ale městský znak jí nebyl 

udělen. V obci byl v letech 1943 zřízen ženský koncentrační tábor. V tomto 

koncentračním táboře bylo umístěno 2.500 žen různých národností. Tyto ženy 
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pracovaly v továrně na letecké přístroje.  V květnu 1945 byl koncentrační tábor 

osvobozen. V roce 1976 byla obec připojena k Sokolovu. Od roku 1990 je Svatava opět 

samostatnou obcí. Parlament ČR dne 01.04.2008 vrátil obci historický titul „Městys 

Svatava“. (Svatava, 2012) 

Občanská vybavenost obce: 

� Úřad městyse. 

� Knihovna. 

� Základní škola I. – IV. ročník, školní jídelna. 

� Pošta. 

� Praktický lékař pro dospělé. 

� Policejní stanice. 

� Restaurace. 

� Sportovní hřiště.   

Město Habartov 

Město se nachází v Karlovarském kraji asi osm kilometrů západně od Sokolova 

v nadmořské výšce 484 metrů nad mořem. Celková rozloha obce je 2117 ha. K 

Habartovu spadají do správy dvě obce, konkrétně je to Horní Částkov a Lítov. 

(Habartov, 2012)  

První zmínka o obci je z roku 1339. Za vlády Jana lucemburského se obec stala lenním 

statkem a jeho vrchním lenním pánem byli saští vévodové. Obec v 15. století patřila 

Perglerům z Perglasu poté Nosticům, kteří habartovský statek prodali za 33 tisíc zlatých 

Jindřichu Mulcovi z Valdova. K hartenberskému panství se Habartov připojil v roce 

1737, od roku 1790 byl samostatným statkem s jedinou vsí. S rozvojem těžby uhlí 

v těsné blízkosti obce, došlo v Habartově k výstavbě domů a ke značnému přírůstku 

obyvatelstva. (Habartov, 2012) 

Občanská vybavenost obce: 

� Městský úřad. 

� Knihovna. 

� Základní škola (4). 
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� Mateřská školka (2). 

� Dům dětí a mládeže. 

� Kulturní středisko. 

� Policie ČR. 

� Pošta. 

� Domov důchodců. 

� Praktický lékař pro dospělé (2). 

� Praktický lékař pro děti a dorost. 

� Prodejna smíšeného zboží. 

� Kino. 

Město Habartov je spádovou oblastí převážně pro obec Josefov a Krajkovou zejména 

z pohledu občanské vybavenosti. V obci Josefov není základní a mateřská škola, 

prodejna smíšeného zboží a ani pošta. 

3.3  Obyvatelstvo Mikroregionu Pod Chlumem 

Do tabulky č. 2 byly použity údaje o počtu obyvatel jednotlivých členských 

obcí mikroregionu Pod Chlumem zjištěných českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na 

internetových stránkách ČSÚ byly zveřejněny dne 31.01.2012 údaje o celkovém počtu 

obyvatel v Karlovarském kraji podle jednotlivých obcí a měst. Tyto údaje byly ČSÚ 

zjištěny na základě sčítání lidu, domů a bytů, které v České republice proběhlo v březnu 

2011. Celkový počet obyvatel je dále rozčleněn do tří věkových kategorií.  

Tab. č. 2: Přehled počtu obyvatel jednotlivých členských obcí 

    
Chlum 
sv. Maří Josefov Dasnice Kaceřov Citice  Krajková  Bukovany Svatava Habartov 

počet 
obyvatel   289 345 352 445 885 901 1626 1694 5169 
0-14 
let     41 52 57 65 144 130 249 284 769 
15-
64 
let     213 242 254 317 625 651 1160 1161 3582 
64 let a 
více   35 51 41 63 116 120 217 249 818 

Zdroj: ČSÚ, zveřejněno 31.01.2012, upraveno autorkou 
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3.4 Organizační struktura mikroregionu 

Stanovy Mikroregionu Pod Chlumem byly schváleny 25.02.2004 při podpisu 

zakladatelské smlouvy. Ve stanovách Mikroregionu se píše o Radě svazku, o členství ve 

svazku, o zániku členství, o majetku a o zdroji příjmů, o právech a povinnostech členů a 

o manažeru svazku.  

Rada svazku 

Rada svazku je nejvyšším orgánem svazku, člen svazku je starosta nebo jeho pověřený 

zástupce z každé členské obce.  Rada svazku je statutárním orgánem a ze svých členů 

volí předsedu a místopředsedu svazku. Členové Rady svazku se scházejí čtyřikrát do 

roka, popřípadě požádá-li písemně o konání mimořádného jednání jakýkoliv člen 

svazku. Při hlasování Rady svazku mají obce po jednom hlasu. Rada svazku je schopná 

se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Rozhoduje-li Rada o 

vyloučení člena, o změně stanov, o zániku svazku, je nutná účast členů v počtu dvou 

třetin všech hlasů.  

Do kompetence Rady svazku patří: rozhodování o přijetí nových členů, schválení 

jednacího řádu, rozhodování o změně stanov, volba a odvolání předsedy a 

místopředsedy, určení manažera a řízení jeho činnosti, schvalování rozpočtu a roční 

uzávěrky svazku, stanovení výše členských podílů, ročních a mimořádných příspěvků, 

rozhodování o vkladu movité a nemovité věci, rozhodování o vyloučení člena či o 

zániku svazku, uzavírání smluv nezbytných pro činnost svazku, schvalování strategické 

dokumentace rozvoje mikroregionu a kontrola jejich realizace, schvalování členství 

v eurostrukturách, či jiných strukturách s mezinárodní působností a navrhování do nich 

své zástupce.     

Předseda svazku 

Předseda svazku zastupuje mikroregion navenek, jedná jménem mikroregionu s třetími 

osobami, podepisuje za něj dokumenty, řídí jednání Rady svazku. V jeho nepřítomnosti 

ho zastupuje místopředseda.   

Kompetence manažera svazku 

Do kompetence manažera svazku patří: vedení účetnictví, evidence a archivace 

písemností svazku, sestavování návrhu účetní uzávěrky a zpracování výroční zprávy, 

realizace rozhodnutí Rady svazku, zajištění svolání a přípravy podkladů pro Radu 
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svazku, podávání informací členům svazku a veřejnosti o činnosti svazku, podání 

zprávy o hospodaření na každém zasedání Rady svazku, manažer má právo účastnit se 

jednání Rady, organizuje výběrová řízení, zajištění auditu na kontrolu hospodaření, 

evidování členských příspěvků a v neposlední řadě zřídit internetovou prezentaci a dbát 

o její aktuální podobu.  

Majetek a zdroje příjmů 

Majetek svazku vzniká členskými podíly, které členové do svazku vloží a hospodaří 

s ním. Členský podíl tvoří součet těchto položek: vstupní podíl, každoroční příspěvky, 

vklad movité a nemovité věci, mimořádný členský příspěvek.  Vstupní podíl je stanoven 

ve výši 15.000 Kč, každoroční příspěvek je stanoven ve výši 5 Kč na jednoho obyvatele 

obce a splatný je k 30.06. příslušného roku na účet svazku, mimořádný příspěvek je 

stanoven dle potřeby. O výši mimořádného členského příspěvku se dohodne Rada, a to 

v případě potřeby profinancování konkrétního záměru. Obce, kterých se tento záměr 

týká, jsou povinné mimořádný příspěvek zaplatit na účet svazku.  

Na zisku či ztrátě se členové svazku podílí v poměru dle velikosti členských podílů.    

O výši členských příspěvků a o tom, zda jsou tyto příspěvky pro svazek dostačující, se 

podrobněji hovoří ve čtvrté kapitole financování mikroregionu. 

3.5 MAS Sokolovsko 

Mikroregion Pod Chlumem je členem MAS o.p.s. Sokolovsko od roku 2006. Vstup do 

MAS o.p.s. Sokolovska je pro mikroregion další příležitostí k získávání finančních 

prostředků pro rozvoj území. Zástupci obcí si členství velmi pochvalují.  

„MAS Sokolovsko o. p. s. byla úspěšně založena dne 21.07.2006 se 17-ti zakladateli z 

řad veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Společnost byla založena za 

účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu 

Sokolovsko.“ (MAS, 2012) 

MAS své aktivity vyvíjí v následujících oblastech: 

• Zprostředkování dotací k rozvoji regionu. 

• Příprava projektů k rozvoji regionu. 

• Metodická pomoc při zpracovávání žádostí o dotace. 

• Propagace regionu u nás i v zahraničí. 



 

32 

• Cestovní ruch. 

• Vzdělávání a informovanost dětí a mládeže. 

• Ochrana životního prostředí. 

• Informační databanka o regionu. 

Obr. č. 11: Mapka obcí v MAS 

 

Zdroj: (MAS. Místní akční skupina Sokolovsko [online] [cit 2012-04-04], Dostupné 

z www: < http://mas-sokolovsko.eu/>) 

3.6 Rozvojové projekty mikroregionu Pod Chlumem 

Zpracování rozvojových projektů a následná realizace je závislá na možnosti 

financování mikroregionu, ale i na možnosti získávání dotací. I přes získání dotací se na 

realizaci projektů musí mikroregion finančně podílet, proto je důležité rozvojové 

projekty dobře vybírat, aby při realizaci nedošlo, ke zjištění, že na projekty nemá 

mikroregion dostatek finančních prostředků, a že nejsou vyhlášeny žádné dotační tituly.  
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Mikroregion Pod Chlumem od svého vzniku tj. od roku 2004 do roku 2011 zpracoval 

pouze dva rozvojové projekty. Prvním rozvojovým projektem mikroregionu byla v roce 

2004 zpracována studie Křížová cesta – napojení Chlumu Svaté Maří na páteřní 

cyklostezku. I přes vynaložené finanční prostředky na zpracování této studie nebyl 

projekt realizován. Druhým rozvojovým projektem mikoregionu bylo pořízení Strategie 

rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard – Libík.  

Hlavním důvodem proč nebyly tyto projekty realizovány, je nedostatek finančních 

prostředků ze strany mikroregionu. 

1. Křížová cesta – napojení Chlumu sv. Maří na páteřní cyklostezku 

Záměrem tohoto projektu je vybudování dnes již neexistující Křížové cesty se 

zaměřením na oblast rozvoje cestovního ruchu, konkrétně na církevní turistiku. 

K opětovnému vybudování Křížové cesty je navázání na dlouholetou tradici křesťanství 

v regionu. Obec Dasnice je úzce spjata s historií poutního místa Chlumu sv. Maří. 

Kaplička na okraji obce Dasnice je údajně posledním pozůstatkem Křížové cesty, což 

není historicky doloženo. Součástí Křížové cesty může být i podle průzkumu, který 

provedl Městský úřad Sokolov Smírčí kříž, ke kterému se neváže žádná pověst. 

(Makovička, 2004)  

„Pouť po Křížové cestě patří k pobožnostem římskokatolické církve. Věřící při ní 

v duchu provázení Spasitele po čtrnácti „zastaveních“, které připomínají Kristovo 

utrpení od odsouzení Pilátem až po jeho pohřbení“. (Makovička, 2004, s. 10) 

Výstavbou Křížové cesty z obce Dasnice do obce Chlum sv. Maří, dojde k přilákání 

nových turistů do mikroregionu, a to nejen tuzemských ale i zahraničních, zejména 

z Německa. (Makovička, 2004)       

Obr. č. 12: Smírčí kříž    

 

 

 

 

 

Zdroj:(Chlum Svaté Maří, 2012 
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Na jednání rady starosta obce Chlumu Svaté Maří pan Hrůza předložil návrh, aby se 

mikroregion pokusil získat finanční prostředky na realizaci tohoto projektu, a to i na 

etapy. Celkové náklady na realizaci se odhadují na 8 milionů korun.   

2. Strategie rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard - 

Libík 

Realizace projektu se zaměřuje na oblast rekultivovaného území po těžbě hnědého uhlí 

v oblasti Sokolovské pánve na území bývalého lomu Medard – Libík.    

„Cílem strategie rozvoje této oblasti je komplexní obnova zdevastovaného území 

dolovou činností a tvorbou nové krajiny, která bude mít přínos ze sociálního, 

ekologického, ekonomického, estetického i technického hlediska.“ (Makovička, 2007, s. 

3) 

Popis trasy 

Jedním velkým okruhem je zpřístupněná oblast mezi městem Habartov a obcí Chlum 

sv. Maří. Dalším okruhem je okruh menší a vychází z ulic města Habartova. Tento 

okruh navazuje na Bodenská jezírka kolem, kterých je vybudována in-line dráha. Z této 

trasy je možné jet po komunikaci směrem na obec Kaceřov nebo na město Habartov. Na 

tomto okruhu je k vidění zajímavá příroda, několik vodních ploch a dominanta obce 

Chlumu sv. Maří kostel Nanebevzetí Panny Marie, toto je hlavní atraktivitou tohoto 

okruhu. Jednotlivé trasy jsou rozděleny do šesti okruhů. 

Obr. č. 13: Mapa všech šesti okruhů 

 

Zdroj: (Mikroregion Pod Chlumem [online] [cit 2012-04-16], Dostupné z www: < 

http://www.medard-cyklo.eu/maps.php>) 
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Na realizaci cyklostezky kolem jezera Medard nemá mikroregion Pod Chlumem 

finanční prostředky. Z tohoto důvodu se projekt nebude realizovat.  

Obec Bukovany by na realizaci projektu musela najít ve svém rozpočtu 1,3 milionů 

korun, k tomu se starosta obce Miroslav Stropek vyjádřil se slovy:“Máme jiné starosti. 

Musíme opravit silnici a zeď na náměstí. Peníze chybí“.  

Podobně se k tomuto projektu staví i starostka městys Svatava Kateřina Telínová. 

Starostce se projekt líbil, ale vyskytly se určité komplikace. Obec by musela za 

pozemky pod trasou platit pronájem.  

Město Habartov žádá o dotaci ve výši 36 milionů korun z fondů EU samostatně. Pokud 

se žádostí město uspěje, začne se realizovat trasa kolem Lítovské výsypky a vodní 

nádrže Boden. Starosta Habartova Ivo Zemek k tomuto sdělil: “Hlavně nám jde o 

napojení naší bodensko-lítovské části na páteřní cyklostezku podél Ohře, aby se k nám 

turisté dostali. Z asfaltu má být prodloužený in-linový okruh až do Lítova k zámečku“ . 

Zdroj: (Cyklostezky kolem jezera Medard nebudou, chybí na ně peníze, 2012)  
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4  Financování mikroregionu 

Tato část bakalářské práce bude zaměřena na analýzu rozpočtu se zaměřením na 

jednotlivé roky, na výši členských příspěvků a na přijaté dotace.  

4.1 Příjmy a výdaje roků 2004 – 2011 

DSO hospodaří na základě svého ročního schváleno rozpočtu. Rozvoj mikroregionu 

Pod Chlumem závisí na finančních možnostech, zejména na úspěšném získávání dotací. 

Porovnávané období je od vzniku mikroregionu do současnosti, tedy za období roků 

2004 – 2011. Budou porovnány příjmy a výdaje v základním členění na základě výkazů 

pro hodnocení plnění rozpočtu za uvedená období viz příloha C. 

Příjmy mikroregionu Pod Chlumem v roce 2004 byly ve výši 168,04 tis. Kč. Součástí 

rozpočtu jsou nedaňové příjmy. Tyto nedaňové příjmy vznikají z neplánovaných 

příjmů, jejich výši nelze předem určit např. úrok z bankovních účtů. Další příjmovou 

položkou v rozpočtu jsou přijaté transfery. Členské příspěvky od obcí a dotace obdržena 

od KÚKK, byly v roce 2004 použity na provoz mikoregionu. 

Výdaje mikroregionu v roce 2004 byly ve výši 144,26 tis. Kč. Běžné výdaje slouží 

k provozním výdajům. Byl nakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek, poradenské 

a právní služby byly ve značné výši. Tato výše byla způsobena počátečním řešením 

ohledně vzniku mikroregionu, kdy jednotlivé kroky ke vzniku mikroregionu bylo nutné 

konzultovat s právním zástupcem, dalším výdajem byla úhrada na ČSÚ s registrací a s 

přidělením identifikačního čísla.   

Tab. č. 3: Příjmy a výdaje roku 2004 

příjmy   tis. Kč výdaje   tis. Kč 
nedaňové 
příjmy úrok z BÚ 1,35 běžné výdaje nákup DDHM 1,49 
přijaté 
transfery 

členské příspěvky od 
obcí 66,69   poradenské a právní služby 138,06 

  dotace od KÚKK 100,00   ostatní běžné výdaje 4,71 

celkem   168,04     144,26 

Zdroj: vlastní zpracování podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2004 

Příjmy mikroregionu Pod Chlumem v roce 2005 byly ve výši 630,20 tis. Kč. Součástí 

rozpočtu jsou nedaňové příjmy. Tyto nedaňové příjmy vznikají z neplánovaných 

příjmů. Další příjmovou položkou v rozpočtu jsou přijaté transfery, kterými jsou 

členské příspěvky za obyvatele a příspěvek za členství, který obce platí při vstupu do 
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mikroregionu. Dotace mohou být poskytnuty jako účelové nebo jako neúčelové. 

Účelové dotace jsou vždy poskytovány na určitý účel. Dotace z norských fondů byla 

poskytnuta na vypracování studie Křížová cesta. 

Výdaje mikroregionu v roce 2005 byly ve výši 625,90 tis. Kč. Běžné výdaje slouží 

k provozním výdajům. V tomto roce byly vyplaceny odměny zástupcům členských 

obcí, výdaj spojený se zpracováním dat a byl proplacen výdaj spojený s vypracováním 

studie Křížové cesty.    

Tab. č. 4: Příjmy a výdaje roku 2005 

příjmy   tis. Kč výdaje   tis. Kč 
nedaňové 
příjmy úrok z BÚ -0,98 běžné výdaje osobní výdaje - odměny 58,00 
přijaté 
transfery 

členské příspěvky od 
obcí 239,19   služby za zpracování dat 11,40 

  dotace norské fondy 391,99   
vypracování studie Křížová 
cesta 553,66 

        ostatní běžné výdaje 2,84 

celkem   630,20     625,90 

Zdroj: vlastní zpracování podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2005 

Příjmy mikroregionu Pod Chlumem v roce 2006 byly ve výši 189,86 tis. Kč. Součástí 

rozpočtu jsou nedaňové příjmy a přijaté transfery, kterými jsou členské příspěvky od 

obcí a přijatá dotace z norských fondů na doplacení studie Křížová cesta. 

Výdaje mikroregionu v roce 2006 byly ve výši 175,95 tis. Kč. Běžné výdaje slouží 

k provozním výdajům a v 2006 byly výdaje spojené se zpracováním dat, poskytnutá 

záloha členské obci a zaplacen příspěvek za členství v MAS Sokolovsko. 

Tab. č. 5: Příjmy a výdaje roku 2006 

příjmy   tis. Kč výdaje   tis. Kč 
nedaňové 
příjmy úrok z BÚ 0,02 běžné výdaje služby za zpracování dat 9,60 
přijaté 
transfery 

členské příspěvky od 
obcí 96,68   poskytnuté zálohy  200,00 

  dotace norské fondy 93,16   
dotace neziskovým 
organizacím 30,00 

        ostatní běžné výdaje -63,65 

celkem   189,86     175,95 

Zdroj: vlastní zpracování podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2006 

Příjmy mikroregionu Pod Chlumem v roce 2007 byly ve výši 373,20 tis. Kč. Součástí 

rozpočtu jsou nedaňové příjmy a přijaté transfery, těmito transfery jsou přijaté členské 

příspěvky od obcí, přijatá dotace z KÚKK, která byla poskytnuta na pořízení studie 
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Integrovaného komunitního centra (IKC) jehož pořizovatelem byl právě KÚKK a 

dotace od KÚKK na zhotovení publikace propagující mikroregion Pod Chlumem.  

Výdaje mikroregionu v roce 2007 byly ve výši 371,26 tis. Kč. Běžné výdaje slouží 

k provozním výdajům a v roce 2007 byly výdaje spojené se zpracováním dat, výdaje na 

pořízení studie IKC. Na úhradě studie IKC se podílely i okolní obce. Jmenovitě to byla 

obec Rovná, Vintířov, Krajková, Dolní Rychnov, Lomnice a město Kynšperk nad Ohří, 

Krásno, Březová a Kraslice.  

Tab. č. 6: Příjmy a výdaje roku 2007 

příjmy   tis. Kč výdaje   tis. Kč 
nedaňové 
příjmy úrok z BÚ 0,02 běžné výdaje služby za zpracování dat 9,60 
přijaté 
transfery 

členské příspěvky od 
obcí 58,18   pořízení studie - IKC 280,00 

  dotace od KÚKK 245,00   nákup ostatních služeb 72,60 

  
příspěvek od 
okolních obcí 70,00   ostatní běžné výdaje 9,06 

celkem   373,20     371,26 

Zdroj: vlastní zpracování podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2007 

Příjmy mikroregionu Pod Chlumem v roce 2008 byly ve výši 45,54 tis. Kč. Součástí 

rozpočtu jsou nedaňové příjmy a přijaté transfery, těmito transfery jsou přijaté členské 

příspěvky od obcí.  

Výdaje mikroregionu v roce 2008 byly ve výši 55,57 tis. Kč. V roce 2008 byly výdaje 

spojené se zpracováním dat a zaplacen příspěvek za členství v MAS Sokolovsko. 

Tab. č. 7: Příjmy a výdaje roku 2008 

příjmy   tis. Kč výdaje   tis. Kč 
nedaňové 
příjmy úrok z BÚ 0,01 běžné výdaje služby za zpracování dat 14,40 
přijaté 
transfery 

členské příspěvky od 
obcí 45,53   

dotace neziskovým 
organizacím 30,00 

        ostatní běžné výdaje 11,17 

celkem   45,54     55,57 

Zdroj: vlastní zpracování podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2008 

Příjmy mikroregionu Pod Chlumem v roce 2009 byly ve výši 105,05 tis. Kč. Součástí 

rozpočtu jsou nedaňové příjmy a přijaté transfery, těmito transfery jsou přijaté členské 

příspěvky od obcí.  

Výdaje mikroregionu v roce 2009 byly ve výši 110,43 tis. Kč. V roce 2009 byly výdaje 

spojené se zpracováním dat a výdaje spojené s běžnou činností mikroregionu.  
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Tab. č. 8: Příjmy a výdaje roku 2009 

příjmy   tis. Kč výdaje   tis. Kč 
nedaňové 
příjmy úrok z BÚ 0,01 běžné výdaje služby za zpracování dat 21,00 
přijaté 
transfery 

členské příspěvky od 
obcí 105,04   nákup ostatních služeb 80,00 

        ostatní běžné výdaje 9,43 

celkem   105,05     110,43 

Zdroj: vlastní zpracování podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2009 

Příjmy mikroregionu Pod Chlumem v roce 2010 byly ve výši 420,11 tis. Kč. Součástí 

rozpočtu jsou nedaňové příjmy a přijaté transfery, těmito transfery jsou přijaté členské 

příspěvky od obcí, neinvestiční dary a přijatá dotace od KÚKK na činnost manažera.  

Výdaje mikroregionu v roce 2010 byly ve výši 2183,25 tis. Kč. V roce 2010 byly 

výdaje spojené s běžnou činností mikroregionu např. se zpracováním dat, s výdajem na 

mzdu manažera včetně zákonného pojištění. Kapitálové výdaje, které slouží k 

financování dlouhodobých, běžně se neopakujících výdajů, zejména investičních.  

Tab. č. 9: Příjmy a výdaje roku 2010 

příjmy   tis. Kč výdaje   tis. Kč 
nedaňové 
příjmy úrok z BÚ 11,83 běžné výdaje služby za zpracování dat 21,60 

  
přijaté neinvestiční 
dary 78,30   nákup ostatních služeb 178,80 

přijaté 
transfery 

členské příspěvky od 
obcí 59,98   mzda manažera+SP+ZP 362,81 

  dotace od KÚKK 270,00   
vrácená dotace - městu 
Habartov 164,00 

        ostatní běžné výdaje 16,08 

      
Kapitálové 
výdaje 

Pořízení studie – strategie 
rozvoje stezek a tras pro 
volnočasové aktivity 
v prostoru Medard - Libík 1439,96 

celkem   420,11     2183,25 

Zdroj: vlastní zpracování podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2010 

Příjmy mikroregionu Pod Chlumem v roce 2011 byly ve výši 2426,11 tis. Kč. Součástí 

rozpočtu jsou nedaňové příjmy a přijaté transfery, těmito transfery jsou přijaté členské 

příspěvky od obcí, neinvestiční dary, přijatá dotace od KÚKK na činnost manažera a 

poskytnuta účelová dotace od regionální rady na pořízení studie – strategie rozvoje 

stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard – Libík, která byla v roce 2010 

zpracována.   
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Výdaje mikroregionu v roce 2011 byly ve výši 1101,75 tis. Kč. V roce 2011 byly 

výdaje spojené s běžnou činností mikroregionu např. se zpracováním dat, s výdajem na 

mzdu manažera včetně zákonného pojištění. Kapitálové výdaje, které slouží k 

financování dlouhodobých, běžně se neopakujících výdajů, zejména investičních.  

Tab. č. 10: Příjmy a výdaje roku 2011 

příjmy   tis. Kč výdaje   tis. Kč 
nedaňové 
příjmy úrok z BÚ 0,16 běžné výdaje služby za zpracování dat 21,60 

  
přijaté neinvestiční 
dary 70,00   mzda manažera+SP+ZP 377,65 

přijaté 
transfery 

členské příspěvky od 
obcí 189,35   nákup DDHM 8,84 

  dotace od KÚKK 272,00   ostatní běžné výdaje 17,16 

  
dotace od regionální 
rady 1894,59   

vrácení dotace - městu 
Habartov -147,00 

      
Kapitálové 
výdaje 

Pořízení studie – strategie 
rozvoje stezek a tras pro 
volnočasové aktivity 
v prostoru Medard - Libík 823,50 

celkem   2426,10     1101,75 

Zdroj: vlastní zpracování podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M 2010 

4.2 Zhodnocení finanční situace 

Z rozborů jednotlivých let vyplývá, že od počátku vzniku se mikroregionu podařilo 

úspěšně získat několik dotací, které jsou důležité pro chod a rozvoj mikroregionu.  

Již v roce 2005 mikroregion úspěšně získal dotaci z národních fondů na pořízení studie 

Křížová cesta, celkové náklady na pořízení této studie byly ve výši 553,56 tis. Kč.   

V roce 2006 se mikroregion Pod Chlumem připojil ke sdružení MAS Sokolovska a stal 

se jeho členem, za toto členství mikroregion platí roční poplatek ve výši 30 tis. Kč. 

Rok 2007 byl mikroregion úspěšný v získání finančních prostředků. Dotace od 

Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK) ve výši 210 tis. Kč na úhradu studie 

Integrovaného komunitního centra (IKC), jehož pořizovatelem byl právě KÚKK. 

Celkové náklady na studii IKC byly ve výši 280 tis. Kč. Dále dotace od KÚKK na 

zhotovení publikace propagující mikroregion Pod Chlumem.   

V roce 2010 získal mikroregion dotaci od KÚKK na činnost manažera, kdy celkové 

výdaje na mzdu manažera včetně zákonného pojištění byla ve výši 362,80 tis. Kč. Dále 

byla v tomto roce vrácena krátkodobá půjčka Habartovu, která byla mikroregionu 

poskytnuta z rozpočtu města. V roce 2010 byla proplacena záloha na pořízení studie – 



 

41 

strategie rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard – Libík ve 

výši 1439,96 tis. Kč. Tato studie byla v roce 2011 doplacena. Celková výše nákladů 

kolem pořízení a stavebních povolení na pořízení studie – strategie rozvoje stezek a tras 

pro volnočasové aktivity v prostoru Medard – Libík, byla ve výši 2263,46 tis. Kč a 

získaná dotace, kterou mikroregion obdržel v roce 2011 ve výši 1894,59 tis. Kč od 

regionální rady, od KÚKK byla získána dotace na činnost manažera ve výši 272 tis. Kč, 

kdy celkové náklady na mzdu manažera včetně zákonného pojištění byla ve výši 377,65 

tis. Kč.  

V letech 2004 - 2007 mikroregion hospodařil s přebytkem. V roce 2008 a 2009 

mikroregion hospodařil s mírným schodkem. V roce 2010 mikroregion hospodařil se 

schodkem ve výši 681,64 tis. Kč. Důvodem tohoto schodku bylo pořízení studie – 

strategie rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard – Libík. 

V roce 2011 mikroregion hospodařil s přebytkem 1324,35 tis. Kč. Přebytkem byla 

pokryta ztráta z minulých let. 
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5 Vlastní šetření 
Primární informace o stavu spolupráce v mikroregionu byly získávány dvěma způsoby - 

rozhovory s hlavními aktéry spolupráce a dotazníkovým šetřením obyvatel Chlumu 

Svaté Maří.  

5.1 Rozhovor se zástupci členských obcí mikroregionu Pod Chlumem 

V březnu 2012, byly provedeny rozhovory s respondenty na základě předem 

připravených otázek viz příloha A. Před zahájením sběru dat byly telefonicky 

kontaktováni zástupci obcí, manažer mikroregionu, účetní, předseda DSO a zároveň 

domluven konkrétní čas osobní návštěvy. Osobní rozhovor s respondenty byl zvolen 

z toho důvodu, že osobní rozhovor má mnoho výhod a to zejména ve zpětné vazbě, 

navíc v přímém kontaktu s respondentem můžeme vypozorovat jeho chování, zda 

odpovídá s nadšením, s rozpaky, lhostejně či vyhýbavě atd. 

Pro rozhovor byly zvoleny otázky otevřené, které v odpovědi respondenta nějak 

neomezovali a každému umožnili vyjádřit se vlastními slovy. Výhodou otevřených 

otázek je, že přinášejí mnoho cenných informací, motivují respondenta říci svůj názor, 

neboť není ničím omezován.  

Rozhovor s respondenty probíhal v uvolněné atmosféře a byl ponechán prostor i pro 

doplňující otázky a některé otázky byly zase vynechány. Pro zástupce jednotlivých 

členských obcí bylo nutno zvolené otázky lehce upravit a to se zaměřením na konkrétní 

situaci v obci.  

Všechny uskutečněné rozhovory s respondenty byly přínosné a byly získány informace 

o spolupráci členských obcí i o samotném dění v mikroregionu a to i nad rámec 

dotazníku. 

Respondenti 

Přímý rozhovor byl uskutečněn jmenovitě s těmito respondenty: 

� Ing. Josef Zeman, účetní DSO od jeho založení do současnosti 

� Marie Zumrová, bývalá starostka obce Bukovany (ve funkci starostky při 

založení mikroregionu) v současné době předsedkyně DSO 

� Karla Uhlíková, zaměstnankyně OÚ Josefov, pověřena starostou k zastupování 

v rámci mikroregionu 
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� Petr Nejedlý, bývalý starosta obce Chlum sv. Maří (ve funkci starosty při 

založení mikroregionu) 

� Miroslav Hrůza, současný starosta obce Chlum sv. Maří 

� Miroslav Stropek, starosta obce Bukovany 

� Ladislava Dubcová, starostka obce Dasnice 

� Mgr. Tomáš Správka, manažer mikroregionu 

Z důvodu časové tísně jsem byla třemi zástupci obcí požádána o zaslání dotazníku na 

emailovou adresu. Jmenovitě to byli: 

� Josef Sháněl, starosta obce Citice 

� Mgr. Kateřina Telínová, starostka městys Svatava 

� Ivo Zemek, starosta města Habartov 

Pro respondenty bylo připraveno celkem 16 otázek, které byly rozděleny do tří částí. 

První část byla zaměřena na základní informace o založení mikroregionu, jaké byly 

důvody jeho založení a jaké důvody vedly obce k připojení se do mikroregionu Pod 

Chlumem, jaká byla jejich očekávání a zda se jejich očekávání naplnila. Druhá část byla 

zaměřena na spolupráci členských obcí, na hodnocení mikroregionu ze strany 

respondentů, co zástupci členských obcí považují za největší přínos a jaké má členství 

v mikroregionu výhody a nevýhody pro jejich obec. Třetí část byla zaměřena na 

financování, funkci manažera, zda byl pro mikroregion přínosem či nikoliv.  

Závěreční zhodnocení rozhovorů  

Členství v mikroregionu respondenti hodnotí pozitivně zejména v možnostech čerpání 

finančních prostředků, řešení společných problémů a v dobré spolupráci se zástupci 

obcí. Očekávání od členství v mikroregionu bylo zpočátku naplněno a to zejména 

v komunikaci a v počáteční spolupráci mezi sebou. V současné době došlo k odchýlení 

směru mikroregionu od účelu jeho založení. Díky budování cyklostezky v okolí Medard 

dochází k zatraktivnění města Habartov pro vyznavače cykloturistiky.   

Zpočátku vzniku mikroregionu si obce pochvalovaly vzájemnou spolupráci členských 

obcí v komunikaci mezi sebou. Komunikace mezi členskými obcemi se částečně 

zhoršila při rozšíření mikroregionu o další členské obce, dále bylo dalším důvodem 

zhoršení komunikace a spolupráce mezi členskými obcemi volby do zastupitelstev obcí, 
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kdy po volbách došlo ke změně některých starostů a tím pádem došlo ke změně názorů 

nového zastupitelstva při jednání členských obcí. 

Vztah obce k mikroregionu starostka obce Dasnice a starosta obce Chlum Svaté Maří, 

zhodnotili takto: „Z  počátku byl vztah k mikroregionu velice kladný. V současné době je 

pro obec členství v mikroregionu zátěží jak po finanční stránce, tak i z hlediska 

administrativy“ (Hrůza, Dubcová, 2012) 

S tímto názorem souhlasila i starostka městys Svatava a vztah k mikroregionu 

zhodnotila jako zátěž, a to zejména po finanční stránce. Starosta obce Kaceřov, 

Bukovany a města Habartov zhodnotily vztah jako kladný. 

Pozitivním přínosem pro mikroregion je možnost čerpání finančních prostředků, řešení 

společných problémů, dobrá spolupráce se zástupci obcí. Členství přináší i určitá 

negativa. Zástupci malých členských obcí si myslí, že negativním přínosem pro 

mikroregion bylo připojení města Habartov, a to zejména z toho důvodu, že město 

Habartov je městem a veškerá dění v mikroregionu se za poslední tři roky soustřeďuje 

pouze na něj v rámci cyklostezky a cyklotras v okolí jezera Medard. Velkým přínosem 

pro mikroregion bylo zapojení se do MAS Sokolovska, kdy se prostřednictvím tohoto 

sdružení daří získávat finanční prostředky pro jednotlivé členské obce a dochází 

k postupnému rozšíření infrastruktury, např. obec Chlum Svaté. Maří – oprava kapličky 

na Zeleném vrchu, Dasnice – oprava střechy na budově OÚ, Bukovany – oprava střechy 

hasičské zbrojnice SDH, město Habartov – vybudování muzea a knihovny v budově 1. 

české národní školy na Kluči. 

Velkým problémem mikroregionu je nedostatek finančních prostředků. Krátce po 

vzniku mikroregionu bylo za získané finanční prostředky nakoupeno technické 

programové vybavení pro zakládající členské obce, vybavení na společenské akce 

(stany, lavice), které si obce mezi sebou při pořádání akci půjčují, kdy tímto nákupem 

došlo k úsporám rozpočtu v jednotlivých obcích.  

Na činnosti a funkci manažera odpovídali respondenti vyhýbavě, zejména v otázkách 

zda byl manažer pro mikroregion přínosem či nikoliv. Pro zástupce malých členských 

obcí nebyla činnost manažera pro jejich obec přínosem. Manažer po dobu jeho působení 

v mikroregionu nepředložil zástupcům členských obcí žádný návrh k rozvoji jejich 

obce. Manažer byl pro malé členské obce spíše chápán jako zaměstnanec města 

Habartova, kdy veškerá práce manažera byla zaměřena na přípravu projektu 
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cyklostezky v okolí Medard – Libík. Následně po té, co byla zhotovena strategická 

studie cyklostezky v okolí Medard – Libík a činnost manažera byla v mikroregionu 

ukončena, se malé obce dočkaly aktivní činnosti ze strany manažera. Manažer jménem 

své firmy obeslal obce s návrhy na rozvoj jejich obce s tím, že by při získání finančních 

prostředků nebyl manažerem mikroregionu, ale obec by zastupoval jménem své firmy. 

Toto však zástupci členských obcí odmítli.  

Respondenti se shodují, že v mikroregionu chybí vůdčí osobnost, která by měla zájem o 

mikroregion jako o celek, měla by se zlepšit komunikace a spolupráce mezi členskými 

obcemi a to v rámci celého mikroregionu např. v oblasti kulturních aktivit – zapojení 

všech členských obcí do turnajů o pohár mikroregionu.  

Starostové si pokládají otázku, co bude dál s mikroregionem, zda ukončit členství a 

vystoupit z mikroregionu či nikoliv. Tři členské obce uvažují o ukončení členství 

v mikroregionu. Důvodem těchto otázek je, že při závěrečném vyúčtování dotace na 

strategii rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard – Libík byly 

zjištěny chyby a nedostatky a nebyly uznány náklady v celkové výši, ale pouze jejich 

část. Rozdíl mezi těmito náklady a přijatou dotací byl rozpočítán mezi členské obce na 

základě počtu obyvatel. S tímto řešením zastupitelstva obcí nesouhlasila z toho důvodu, 

že by došlo k dalšímu zatížení už tak napnutého rozpočtu jejich obcí.  

5.2 Dotazníkové šetření v obci Chlum Svaté Maří 

Dotazníkové šetření bylo provedeno v březnu 2012 v obci Chlum Svaté Maří, viz 

příloha B. Autorka si obec Chlum Svaté Maří vybrala z toho důvodu, že v obci žije a 

myslí si, že informovanost místních obyvatel ze strany obce je nedostačující a dala by se 

v mnohém zlepšit. Otázky v dotazníku byly zaměřeny na informovanost místních 

obyvatel o činnosti obce a na činnost mikroregionu. Bylo osloveno celkem 50 

respondentů a jejich volba byla realizována náhodným výběrem, neboť tento druh 

výběru je považován za adekvátní. Z celkového počtu oslovených respondentů se 

dotazníkového šetření zúčastnilo 43 respondentů, 7 oslovených respondentů se odmítlo 

zúčastnit z důvodu, že v obci žijí krátkou dobu (3 roky) a neví o dění a činnosti obce. 

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Chlum Svaté Maří 

Z dotazníkového šetření provedeného v obci Chlum Svaté Maří vyplývá, že místní 

občané nejsou dostatečně informováni o činnosti obce a o činnosti mikroregionu. 

Z celkového počtu oslovených respondentů pouze 17 z nich vědělo, že obec je 
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členem mikroregionu Pod Chlumem a jaká je jeho úloha. Že je členství 

v mikroregionu pro obec výhodné si myslí pouze 10 osob z celkového počtu 

oslovených, a to zejména z důvodů spolupráce mezi členskými obcemi. Dále 

z tohoto šetření vyplývá, že místní obyvatelé nejsou informováni o rozvojových 

projektech, které se v obci realizují. Myslí si, že projekty, které obec realizovala 

v roce 2010 a v roce 2011 např. rekonstrukce kapličky na Zeleném Vrchu a 

výstavba kanalizace v obci byla vybudována v rámci mikroregionu, tyto projekty 

však byly realizovány na základě přijetí dotací, o které obec žádala ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Dále respondenti v dotazníkovém 

šetření uvedli, že se v obci žádné projekty v rámci mikroregionu nerealizovaly a 

jejich přáním je, aby se v obci vybudovalo dětské hřiště, na jehož výstavbu byla 

v roce 2011 sepsána petice.  

Dostatečné informovanosti se docílí dvěma způsoby, a to zaprvé informovanost ze 

strany obce k občanům a za druhé zpětné vazby informovanost od občanů k zástupcům 

obce. Bohužel se zde setkáváme se skutečností, že stále více lidí nejeví o dění v obci 

zájem, což lze vidět i na veřejné schůzi zastupitelstva obce (ZO), které se v obci koná 

dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Je skoro pravidlem, že se veřejného 

zasedání ZO zúčastní pouze dva až pět místních obyvatel.  

Informovanost obyvatel by se dala zlepšit místním tiskem, ve kterém by byli místní 

občané informováni o dění a činnosti obce a mikroregionu.       
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6 Návrhy na zlepšení spolupráce obcí a navržení efektivního 
řešení  

Provedené rozhovory se zástupci členských obcí byly pro mou práci velmi důležité. 

Uskutečněné rozhovory mi pomohly blíže se seznámit se současným stavem 

mikroregionu, s jeho fungováním a nalezením vhodného řešení pro zefektivnění 

spolupráce mezi obcemi.  

Nalezení společného zájmu 

Každá členská obec má své cíle a různé možnosti. Je velmi obtížné najít společný cíl, a 

proto je důležité před jakoukoliv činností mikroregionu takové cíle určit. K určení 

těchto cílů a k následnému naplnění je důležitá účast všech zástupců na jednání 

mikroregionu a společná komunikace. Komunikace mezi členskými obcemi je kladná, 

ale i zde jsou určité rezervy.  

Zapojení veřejnosti 

Pro efektivní rozvoj mikroregionu je důležité zapojení širší veřejnosti. Pro zástupce 

členských obcí by měla být důležitá zpětná vazba. Aktivním zapojením širší veřejnosti 

do dění a činnosti obce by mělo přispět k rozvoji v dané oblasti. Je důležité, aby občané 

mohli vyjádřit svá přání, aby mohli říci, co by chtěli v obci zlepšit nebo jaký rozvojový 

projekt v obci realizovat, aby došlo k uspokojení potřeb všech místních obyvatel. 

Strategický rozvojový dokument (SRD) 

Členské obce by se měly zaměřit na vytvoření nového SRD a následně na realizaci 

jednotlivých bodů, i v tomto případě je důležitá aktivní účast všech členských obcí při 

vytváření tohoto dokumentu, aby při následné realizaci projektů docházelo k rozvoji ve 

všech obcí. Dále je nutné při plánování SRD zohlednit výši rozpočtu mikroregionu a 

možnosti financování.  

Z důvodu finančního omezení a náročnosti některých projektů bych navrhovala zaměřit 

se na menší a méně nákladné projekty, např. výstavbu dětského hřiště s herními prvky 

pro nejmenší nebo výstavbu víceúčelového hřiště pro mládež, výstavbu domova pro 

seniory ve spádové oblasti (pro obec Chlum Svaté. Maří, Dasnice, Citice je spádová 

oblast obec Bukovany).  
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Myslím si, že tyto projekty nejsou tak finančně nákladné jako je např. projekt, ve 

kterém se mikroregion angažuje. Celkové náklady na výstavbu cyklostezky v okolí 

Medard se odhadují na téměř 70 milionů korun, kdy již byly proplaceny náklady ve výši 

2 milionů korun na pořízení projektové dokumentace a stavební povolení.   

Vedení mikroregionu 

Manažer by měl fungovat jako vůdčí osobnost a měl by být prospěšný pro rozvoj 

mikroregionu. Jeho zkušenosti by měly napomáhat při vytvoření SRD a následnému 

získání dotačních titulů. Podle platných stanov mikroregionu Pod Chlumem patří do 

kompetence manažera: vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a zpracování 

výroční zprávy, tuto činnost však vykonává účetní mikroregionu. 

Pro správné a efektivní fungování mikroregionu bych doporučovala přijetí nového 

manažera. Ve stanovách mikroregionu je potřeba se zaměřit na konkrétní náplň jeho 

činnosti.  

Hlavní náplní nového manažera v mikroregionu by bylo např. průběžné vyhledávání 

nových rozvojových projektů s možností využití dotačních titulů, přijímání návrhů od 

všech členských obcí a následné předložení předsednictvu k projednání s analýzou zda 

je návrh reálný či nikoliv, zajištění finančních prostředků, vypracování strategického 

rozvoje a zajištění aktualizace těchto dokumentů, koordinace spolupráce členských obcí 

a navazování nových kontaktů.  

Propagace mikroregionu 

Propagace mikroregionu je velmi důležitým faktorem. Nabízí se více možností jak dát 

veřejnosti vědět o činnosti mikroregionu. 

Na webových stránkách mikroregionu Pod Chlumem jsou zveřejněny základní 

informace členských obcí s kontakty a informace o tom s jakým cílem byl mikroregion 

založen. Stránky se zaměřují pouze na projekt cyklostezky Medard – Libík. 

Na webové stránky by bylo vhodné umístit plány do budoucna a směr jakým se bude 

rozvoj mikroregionu ubírat. Dále by stálo za úvahu zveřejnit zde informace o úspěšném 

získání dotací. 

Je velmi důležité dbát na to, aby stránky byly průběžně aktualizovány a doplňovány 

potřebné informace o aktuálním dění. Ze své zkušenosti vím, že webové stránky 

nefungují tak jak by měly. Při telefonním rozhovoru s manažerem o získání informací 
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na činnost mikoregionu jsem byla odkázána na webové stránky i přes to, že jsem 

manažera upozornila, že stránky nefungují (nešly zobrazit).     

Konkrétně v obci Chlum Svaté Maří, by se informovanost obyvatel o dění a činnosti 

mikroregionu dala zlepšit vydáváním místního zpravodaje, který byl by doručen do 

poštovní schránky každého domu. Tento zpravodaj by obec vydávala čtvrtletně, aby 

nedocházelo k zatížení místního rozpočtu. 

Ve zpravodaji by se zveřejňovaly informace o investičních plánech obce se zaměřením 

na obecní rozvoj a o činnosti obce při získávání dotací či o plánovaných kulturních 

akcích. Další část zpravodaje by informovala místní obyvatelstvo o činnosti a o 

budoucích plánech mikroregionu Pod Chlumem.  

Vydáním tohoto zpravodaje obec docílí dvojího efektu. Občan bude informován 

prostřednictvím jednoho výtisku nejen o činnosti obce, ale i o činnosti mikroregionu.  

V obci Chlum Svaté Maří je cca 130 rodinných domů vč. rekreačních chat. Vzhledem 

k tomu, že v některých rodinných domech žije více jak jedna rodina je potřeba množství 

výtisků lehce navýšit. Na každé čtvrtletí je potřeba 150 výtisků. Zbylé výtisky mohou 

sloužit na další potřebu obce. Na internetové stránky obce je možné tyto výtisky 

zveřejňovat. V tabulce č. 11 je výpočet nákladů na čtvrtletí a rovněž cena za rok.   

Tab. č. 11: Výpočet nákladů 
seznam jednotlivých 
položek 

množství za 
čtvrtletí 

množství 
za rok 

cena za 
jednotku 

náklady za 
čtvrtletí 

náklady 
za rok 

papír A4 150 ks 600 ks  0,80 Kč 120 Kč 480 Kč 

spotřeba toneru   1/4 ks      1 ks 1 500 Kč 375 Kč 1 500 Kč 

Celkové náklady čtvrtletí       495 Kč   

Celkové náklady roční          1 980 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 

Do nákladů není zahrnuta mzda na redaktora a náklady za roznášku, dá se předpokládat, 

že redaktorem zpravodaje by byl starosta obce, popřípadě člen zastupitelstva a roznášku 

po obci by zajistili pracovníci úřadu, kteří pečují o vzhled a pořádek v obci.  

V předloženém návrhu je velikost místního tisku ve formátu A4 s oboustranným tiskem.  

Dalším způsobem jak zajistit informovanost o činnosti mikroregionu je vydáním 

brožury. V roce 2007 mikroregion Pod Chlumem vydal brožuru, jejímž obsahem byl 

popis členských obcí. Vzhledem k tomu, že od vydání uplynulo několik let, bylo by 

vhodné vydat brožuru novou, kde by byla informace o členských obcích, stručný popis 
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činnosti od posledního vydání brožury a seznámení veřejnosti dalších o plánech do 

budoucna. Širší veřejnost o činnosti mikroregionu Pod Chlumem lze informovat také 

prostřednictvím regionálního denního tisku.  
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7 Závěr  

Pro správné fungování činnosti mikroregionu je potřeba se zaměřit na všechny členské 

obce, k tomu je zapotřebí spolupráce a snaha všech zástupců členských obcí. 

Z uskutečněných rozhovorů vyplývá, že ne všichni zástupci členských obcí se na 

činnosti mikoregionu aktivně podílejí. Některé členské obce se nezúčastňují akcí, které 

mikroregion každoročně pořádá, a tak se není čemu divit, že místní občané nejsou 

dostatečně informováni o činnosti obce a o tom, že je obec členem mikroregionu. 

Dále z rozhovorů se zástupci členských obcí vyplývá, že obce mezi sebou komunikují 

dobře, ale i zde jsou určité rezervy. Komunikace by se měla zlepšit zejména u nově 

připojených členských obcí.  

Pro správné fungování mikroregionu je důležitý vhodný výběr manažera. Manažer by se 

měl snažit, aby docházelo k rozvoji obcí a k vývoji mikroregionu do budoucna např. 

vhodný výběr rozvojových projektů a následné zajištění finančních prostředků. Dalším 

aspektem pro správné fungování je vhodná volba předsedy nebo osoby, která by měla o 

mikroregion zájem jako o celek. 

Z dotazníkového šetření v obci Chlum Svaté Maří bylo zjištěno, že místní občané 

nejsou dostatečně informováni o činnosti obce. Dostatečná informovanost místních 

obyvatel by se zlepšila vydáváním místního tisku. Občané se k činnosti obce staví laxně 

a nejeví zájem se aktivně zapojit do dění obce. Zapojením místních obyvatel do dění o 

činnosti obce by mělo přispět k rozvoji dané lokality. Je důležité, aby občané mohli říci, 

co by chtěli v obci zlepšit nebo jaký rozvojový projekt v obci realizovat, aby došlo 

k uspokojení potřeb všech místních obyvatel. 

Dobrým krokem, který mikroregion učinil, bylo zapojení mikroregionu do MAS 

Sokolovska, kdy se prostřednictvím tohoto sdružení daří získávat finanční prostředky 

pro rozvoj členských obcí. 

Z rozborů jednotlivých let vyplývá, že se od počátku vzniku mikroregionu daří při 

získávání dotací, které jsou důležité pro chod a rozvoj mikroregionu. Mikroregion by se 

měl zaměřit na rozvojové projekty, které nejsou pro mikroregion finančně nákladné, a 

jejich následná realizace je možná. Nedostatek finančních prostředků je velkou zátěží 

pro rozvoj mikroregionu.  
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Práce na téma „Rozvoj obcí a spolupráce obcí v Mikroregionu Pod Chlumem“ se 

zabývá spoluprácí a rozvojem členských obcí v mikroregionu následnému doporučení 

jak zlepšit informovanost obyvatel o činnosti a navržení efektivního řešení spolupráce a 

rozvoje v budoucích letech.   
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Příloha A: Otázky k osobnímu rozhovoru se zástupci členských obcí 

1. Kdo byl iniciátorem založení mikroregionu Pod Chlumem? 

2. Co bylo důvodem založení mikroregionu Pod Chlumem? 

3. Co očekáváte od členství v mikroregionu a bylo Vaše očekávání naplněno? 

4. Popište spolupráci členských obcí v mikroregionu? 

5. V čem si myslíte, že by se dala spolupráce mezi členskými obcemi zlepšit?   

6. Jaký je vztah Vaší obce k mikroregionu? 

7. Uvažujete v současné době o zvětšení mikroregionu nebo si myslíte, že je  

velikost mikroregionu dostačující? 

8. Jaké pozitiva či negativa přináší Vaší obci členství v mikroregionu? 

9. Myslíte si, že výše členského příspěvku je pro mikroregion adekvátní? 

10. Je mikroregion úspěšný v získávání dotací? 

11. Byly realizovány rozvojové projekty ze strategického plánu mikroregionu? 

12. Jaké jsou další rozvojové plány mikroregionu? Uvažujete o menších projektech 

(např. vybudování dětského hřiště v obci, domov pro seniory ve spádové obci)  

13. Byla Vaše obce spokojená s činností manažera? 

14. Myslíte si, že byl manažer pro mikroregion přínosem či nikoliv? 

15. Mikroregion je členem MAS Sokolovsko jaké v tom vidíte výhody či nevýhody 

pro Vaší obec? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha B: Dotazníkové šetření v obci Chlum Svaté Maří 

1. Je obec Chlum Svaté Maří členem nějakého mikroreginu? 

Pokud ANO/ tak jakého 
 
NE 
 
2. Víte co znamená pojem „Mikroregion“ a jaká je jeho úloha? 
 
ANO/ stručný popis 
 
NE 
 
3. Myslíte si, že je pro obec výhodné být členem mikroregionu? 
 
ANO    NE 
 
4. Víte, jestli se v obci realizoval nějaký projekt v rámci mikroregionu? 
 
ANO/jaký 
 
NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha C: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Fin 2-12 M, 2004 - 2011 

 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstrakt 

 

ZOUFALKOVÁ, M. Rozvoj obcí a spolupráce obcí v Mikroregionu Pod Chlumem. 

Bakalářská práce. Cheb: Fakulta ekonomická ZČU v Chebu, s. 59, 2012 

 

Klíčová slova: spolupráce obcí, mikroregion, financování, manažer, regionální rozvoj  

 

Předložená práce je zaměřena na současný stav mikroregionu, na jeho spolupráci a 

následný rozvoj. V úvodu je charakterizován mikroregion Pod Chlumem a popis 

jednotlivých členských obcí. Teoretická část práce se zaměřuje na různé formy 

spolupráce a možnosti financování. V praktické části jsou analyzovány rozbory 

hospodaření mikroregionu od jeho vzniku po současnost. Příjmy a výdaje rozpočtu jsou 

porovnávány v základním členění. V další části následuje rozbor dotazníkového šetření 

se zástupci členských obcí a rozbor místního šetření ve formě dotazníku, které bylo 

provedeno v obci Chlum sv. Maří se zaměřením na informovanost místních obyvatel o 

činnosti mikroregionu. 

Další kapitola je zaměřena na návrhy pro zefektivnění spolupráce, možné návrhy na 

zlepšení informovanosti obyvatel o činnosti mikroregionu a navržení plánu do 

budoucna. Závěrem je celá práce zhodnocena.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

ZOUFALKOVÁ, M. Partnership and development of municipalities in the small region 

Pod Chlumem. Bachelor thesis. Cheb: Faculty of Economics of University of West 

Bohemia in Cheb, 59 pages, 2012 

 

Key words: development of municipalities, mikro-region, fading, manager, regional 

development 

 

The thesis is focusing on the current state of the microregion, its cooperation and 

subsequent development. In the opening part, the microregion Pod Chlumem is 

characterized and individual municipalities are described. The theoretical part deals 

with different kinds of cooperation and financing possibilities. The practical part 

analyzes the economic results of the microregion since its establishment till the present 

time. Income and expenditures are compared in the basic framework. The next part 

contains an analysis of a questionnaire survey among the representatives of individual 

municipalities and an analysis of a local survey performed in the form of a 

questionnaire, which was done in Chlum sv.Maří, focusing on the level of information 

among local people about the microregion activities. 

The follofing chapter focuses on the proposals aiming to make cooperation more 

effective, possible proposals on improving how the residents are informed of the 

microregion activities and also a plan for the future. The concluding chapter evaluates 

the whole thesis. 

 


