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Úvod 
 
Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS ORLICKO (SSO) vznikl jako výstup projektu „MAS jako 

nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem tohoto projektu je Sdružení místních 

samospráv ČR. Projekt byl spolufinancován spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost.  

 
Na sběru dat a přípravě dokumentu SSO se podíleli zejména starostové z území MAS ORLICKO, ale 

také další zástupci obcí – místostarostové, zastupitelé, občané. Mimoto byli zapojeni do dotazování 

také někteří místní podnikatelé a neziskové organizace. Jak je již z názvu materiálu patrné, řeší 

spolupráci obcí na platformě MAS. Primárně ve zvolených tématech – regionální školství, doprava a 

dopravní obslužnost a protipovodňová opatření. Zabývá se ale také dalšími oblastmi možné 

kooperace.  

 

Téma spolupráce není samostatnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

ORLICKO, z.s. (SCLLD). Na základě provedených šetření a v rámci závěrů projektu však bylo 

zapracováno mnoho podnětů přímo do SCLLD a přispělo tak k jejímu celkovému zkvalitnění.  

 

Strategie spolupráce obcí spolu s Paktem o spolupráci a partnerství na půdorysu MAS byly 

projednány zástupci obcí z území MAS ORLICKO na druhém kulatém stole 22. září 2015 a následně 

schváleny Radou MAS ORLICKO na řádném zasedání 24. září 2015 (viz výpis z usnesení rady na konci 

tohoto dokumentu).  
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1. Karta MAS 
 

Název MAS: MAS ORLICKO, z.s. 

Kraj: Pardubický 

Datum vzniku:  30. 5. 2006 

Adresa sídla: Divišova 669, 564 01 Žamberk 

Adresa kanceláře: Divišova 669, 564 01 Žamberk 

IČO:  27034186 

Kontakty: telefon do kanceláře 465 611 150 

e-mail MAS manager@mas.orlicko.cz 

web MAS http://mas.orlicko.cz/ 

ID datové schránky 328e35a 

Kontakty na 
hlavního manažera 
MAS: 

Ing. Ivana Vanická, tel.: 465 611 153, mail: manager@mas.orlicko.cz 

Jméno a kontakt na 
statutárního 
zástupce: 

Ing. Oldřich Žďárský, tel.: 465 637 385, mail: zdarsky@ziva.cz 

Počet 
partnerů/členů v 
MAS: 

veřejná správa (V): 11 

podnikatelská sféra (P):  27 

neziskový sektor (N): 11 

Základní popis 
organizace:  

Místní akční skupina ORLICKO, z.s. (dále jen „MAS“) je neziskovou 
organizací (spolkem), jejímiž členy jsou zástupci obcí, měst, městysů, 
neziskových organizací, svazků obcí nebo podnikající fyzické nebo právnické 
osoby, mající v regionu trvalé bydliště, sídlo nebo zde aktivně působí. 
Spolek byl založen za účelem podpory komplexního trvalého rozvoje území 
MAS s důrazem na spolupráci výše zmíněných subjektů.  
 
MAS byla založena v roce 2006 na území totožném s územím mikroregionu 
Sdružení obcí Orlicko (založeno 1992). MAS vznikla jako přirozeně se 
vyvíjející buňka, navazující na existující síť vztahů a spolupráce na úrovni 
mikroregionu a rozšířila platformu diskusního pole o dalším rozvoji regionu 
Orlicka, zapojením dalších subjektů (občanů, podnikatelů, spolků) 
spolupracujících na principu partnerství. 
 
Od roku 2006 realizovala MAS program LEADER ČR 2007 (2 500 000 Kč), 
Strategický plán Leader „Žijeme a chceme žít v pohraničí“ (60 000 000 Kč 
v období let 2009 – 2013) a další aktivity a projekty na podporu rozvoje 
regionu (podpora neziskových organizací – NeziskovkyOrlicka.cz, 
konzultační podpora pro NNO, zastřešení projektů místních aktérů v oblasti 
cestovního ruchu, sociálních služeb, vzdělávání, atd.). K dalšímu rozšíření 
této platformy došlo v roce 2012, kdy se územní působnost MAS rozšířila 
na území 57 měst, městysů a obcí s více než 85 000 obyvateli.  
 
V roce 2013 schválila valná hromada MAS záměr připravit a následně 
realizovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO, 
která bude připravena v souladu se sociálními, ekonomickými a 
environmentálními potřebami území. 

mailto:manager@mas.orlicko.cz
mailto:manager@mas.orlicko.cz
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Priority integrované 
strategie 
(ISRÚ/SCLLD) 

 
Klíčová oblast 1: Lidé a občanská společnost 
Klíčová oblast 2: Podnikatelský sektor a trh práce 
Klíčová oblast 3: Investiční rozvoj území 
Klíčová oblast 4: Krajina a příroda 
 

Seznam obcí: 
 

název obce kód obce příslušnost do ORP 

Brandýs nad Orlicí 579947 Ústí nad Orlicí 

Bystřec 579971 Žamberk 

Čenkovice 579998 Lanškroun 

Červená Voda 580015 Králíky 

Česká Rybná 580023 Žamberk 

Česká Třebová 580031 Česká Třebová 

České Libchavy 580058 Ústí nad Orlicí 

České Petrovice 580066 Žamberk 

Dlouhá Třebová 548014 Ústí nad Orlicí 

Dlouhoňovice 548031 Žamberk 

Dolní Čermná 580112 Lanškroun 

Dolní Dobrouč 580121 Ústí nad Orlicí 

Dolní Morava 580163 Králíky 

Hejnice 580228 Žamberk 

Helvíkovice 548049 Žamberk 

Hnátnice 580261 Ústí nad Orlicí 

Horní Čermná 580279 Lanškroun 

Horní Heřmanice 580295 Lanškroun 

Horní Třešňovec 580333 Lanškroun 

Jablonné nad Orlicí 580376 Žamberk 

Jamné nad Orlicí 580392 Žamberk 

Jehnědí 580414 Ústí nad Orlicí 

Kameničná 580422 Žamberk 

Klášterec nad Orlicí 580431 Žamberk 

Králíky 580481 Králíky 

Kunvald 580503 Žamberk 

Letohrad 580538 Žamberk 

Libchavy 580147 Ústí nad Orlicí 

Lichkov 580571 Králíky 

Líšnice 580589 Žamberk 

Lukavice 580627 Žamberk 

Mistrovice 580643 Žamberk 

Mladkov 580651 Králíky 

Nekoř 580686 Žamberk 

Orličky 580724 Žamberk 

Pastviny 580759 Žamberk 

Petrovice 580767 Lanškroun 

Písečná 580775 Žamberk 

Přívrat 580821 Česká Třebová 

Rybník 547905 Česká Třebová 
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Řetová 580872 Ústí nad Orlicí 

Řetůvka 580881 Ústí nad Orlicí 

Semanín 555240 Česká Třebová 

Sobkovice 547964 Žamberk 

Sopotnice 580961 Ústí nad Orlicí 

Studené 580996 Žamberk 

Sudislav nad Orlicí 581003 Ústí nad Orlicí 

Šedivec 581038 Žamberk 

Těchonín 581054 Žamberk 

Třebovice 581071 Česká Třebová 

Ústí nad Orlicí 579891 Ústí nad Orlicí 

Verměřovice 581119 Žamberk 

Voděrady 581143 Ústí nad Orlicí 

Výprachtice 581178 Lanškroun 

Záchlumí 581208 Žamberk 

Žamberk 581259 Žamberk 

Žampach 581267 Žamberk 
 

Seznam 
dobrovolných 
svazků obcí 
v regionu MAS: 

A) 
Název DSO: Sdružení obcí Orlicko 
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): 
Bystřec, Červená Voda, Česká Rybná, České Petrovice, Čenkovice, 
Dlouhoňovice, Dolní Morava, Hejnice, Helvíkovice, Jablonné nad Orlicí, 
Jamné nad Orlicí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Kunvald, 
Letohrad, Líšnice, Lichkov, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Pastviny, 
Písečná, Sobkovice, Studené, Šedivec, Těchonín, Záchlumí, Žamberk 
Rok vzniku: 1992 
Stručný popis činnosti: 
Předmětem činnosti je realizace záměrů Strategického plánu rozvoje 
Orlicka; podpora rozvoje cestovního ruchu a turistiky jako hlavního směru 
ekonomického a sociálního rozvoje území svazku; řešení systému veřejné 
dopravy k zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území; řešení otázek k 
zachování udržitelnosti způsobu života v obcích svazku; přeshraniční 
spolupráce s územně samosprávnými celky a jejich svazky v Polsku; 
společný postup při řešení zaměstnanosti v zájmovém území svazku; 
společný postup při řešení úkolů v oblasti zdravotnictví; řešení úkolů 
ochrany životního prostředí; společné řešení úkolů v oblasti informatiky a 
propagace; poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a regionálního 
rozvoje; společný postup při výstavbě infrastruktury v území svazku; 
pořádání konferencí, seminářů, školení; řešení komplexního systému 
dopravní obslužnosti. 

 B) 
Název DSO: Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko 
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): 
Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní 
Dobrouč, Hnátnice, Hrádek, Jehnědí, Libchavy, Němčice, Orlické Podhůří, 
Přívrat, Rybník, Řetová, Řetůvka, Semanín, Sloupnice, Sopotnice, Sudislav 
nad Orlicí, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Voděrady, Žampach 
Rok vzniku: 2000 
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Stručný popis činnosti:  
Realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje  regionu svazku 
obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, 
kvality života, ochrany životního  prostředí, rozvoje cestovního ruchu, 
propagace regionu a  vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, 
schválených orgány svazku obcí a další činnosti dle § 50 odst. 1 zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou 
činnost a může pořizovat a vlastnit majetek. 

 C) 
Název DSO: Svazek obcí Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou branou 
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): 
České Petrovice, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Pastviny 
Rok vzniku: 1999 
Stručný popis činnosti: 
Předmětem činnosti svazku je zejména spolupráce členských obcí svazku 
v oblastech ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, rozvoje 
infrastruktury, dopravní obslužnosti, sociální politiky a územního plánu. 

 D) 
Název DSO: Mikroregion Severo-Lanškrounsko 
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): 
Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, 
Petrovice, Verměřovice, Výprachtice 
Rok vzniku: 2013 
Stručný popis činnosti:  
Svazek je společenstvím obcí založeným za účelem koordinace, ochrany a 
prosazování společných zájmů a rozvoje regionu. Předmětem činnosti DSO 
je zejména koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu, společné 
vystupování a jednání ve vztahu ke státním fondům, orgánům státní správy, 
územní samosprávy, ministerstvům, podnikatelským a neziskovým 
subjektům, ostatním mezinárodním fondům a programům případně dalším 
orgánům, institucím a subjektům. Společný postup hodlají obce uplatňovat 
také v oblasti odpadového hospodářství, školství, dopravní obslužnosti, 
životního prostředí, informatiky a propagace, cestovního ruchu a využití 
volného času případně v dalších oblastech, na kterých se shodne valná 
hromada svazku. 

 E) 
Název DSO: Pod Bukovou horou 
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): 
Dolní Čermná, Horní Čermná 
Rok vzniku: 2002 
Stručný popis činnosti:  
Předmětem činnosti svazku je společné provozování kanalizace a ČOV na 
svém území. 

 F) 
Název DSO: Svazek města a obcí Ústí nad Orlicí 
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): 
Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová, České Libchavy, Sopotnice, Hrádek, 
Jehnědí, Sudislav, Oucmanice, Voděrady 
Rok vzniku: 1994 
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Stručný popis činnosti:  
Předmětem činnosti je zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních 
vod (§ 14 odst. 1 písm. i) zákona o obcích). V rámci tohoto základního 
předmětu činnosti bude svazek obhospodařovat společný majetek určený v 
privatizačním projektu s.p. Vodovody a kanalizace Jablonné n. Orlicí pro 
společnou nadobecní činnost pro jeho odevzdání do vlastnictví svazku. 

 G) 
Název DSO: Svazek obcí Tichá Orlice 
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): 
Jamné nad Orlicí, Těchonín, Sobkovice 
Rok vzniku: 2000 
Stručný popis činnosti:  
Předmětem činnosti je koordinace společných zájmů, postupů a činností k 
dosažení potřebného rozsahu plynofikace regionu. 

 H) 
Název DSO: Lanškrounsko 
Seznam obcí v DSO (všechny – i mimo MAS): 
Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Damníkov, Krasíkov, Lanškroun, 
Lubník, Luková, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, 
Výprachtice, Žichlínek 
Rok vzniku: 2001 
Stručný popis činnosti:  
Předmětem činnosti je řešení systému veřejné dopravy k zajištění dopravní 
obslužnosti v zájmovém území obcí členů svazku; společný postup při 
řešení zaměstnanosti v zájmovém území svazku; společný postup při řešení 
úkolů v oblasti zdravotnictví; společný postup při řešení otázek rozvoje v 
oblasti cestovního ruchu a využití volného času; společný postup při 
shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného 
zpracování, využití nebo zneškodnění; řešení úkolů ochrany životního 
prostředí; společné řešení úkolů v oblasti informatiky a propagace; 
poradenská a finanční pomoc členům svazku. 
Poznámka: 
Z území MAS ORLICKO jsou členy tohoto DSO pouze obce Petrovice a 
Výprachtice. Obce původního mikroregionu Lanškrounsko (všechny ostatní 
ve výčtu výše) založily stejnojmennou MAS a nejsou tedy členy MAS 
ORLICKO.  
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Obr. 1: MAS ORLICKO v kontextu ORP

 

Obr. 2: MAS ORLICKO v kontextu DSO
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2. Potenciál spolupráce obcí na platformě MAS 

2.1. Popis dosavadní spolupráce obcí včetně konkrétních příkladů 

2.1.1. Obecný popis situace v oblasti spolupráce 

Od svého vzniku je MAS ORLICKO významnou platformou a podhoubím pro širokou spolupráci 

aktérů zainteresovaných v místním rozvoji a komunitním životě na svém území. Můžeme říci, že 

spolupráce probíhá přirozeně a vyvíjí se dle aktuálních potřeb jednotlivých obcí či svazků. Mnohdy 

také reaguje na možnosti dotačních programů, ať již krajských, národních či evropských. V mnoha 

případech je totiž účelné začít spolupracovat, sdružit síly i prostředky. Nejedná se přitom pouze o 

prostředky finanční, cenné jsou také sdílené zkušenosti či know-how projektových pracovníků obcí či 

MAS. Vedle projektem vymezenou skupinu čtyř témat (mimo oblast zaměstnanosti), lze v území 

vysledovat spolupráci minimálně v dalších čtyřech oblastech – ustavení spolupráce v oblasti 

společných agend a některých činnosti v rámci DSO Mikroregionu Severo-Lanškrounsko, oblast 

cestovního ruchu a marketingu, budování společné vodohospodářské infrastruktury či sdruženého 

nákupu zboží nebo služeb. Nejčastěji bývají iniciátory spolupráce dobrovolné svazky obcí působící 

v území, pracovníci neziskových organizací či zaměstnanci MAS.  

 

2.1.2. Dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech 

Na základě diskusí se starosty, dosavadních zkušeností s animací v území, realizaci Strategického 

plánu LEADER a nakonec také rozhodnutí Rady MAS byla pro řešení v rámci projektu zvolena 

následující témata k podrobnějšímu rozpracování: 

 Téma číslo 2 – Regionální školství 

 Téma číslo 1 – Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení 

 Téma číslo 4 – Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

 

Důležité podněty pak vzešly z plnění dílčích úkolů projektu SMS – EchÚ a z diskuse starostů na 

kulatém stolu č. 1 (pořádán na dvě části v Českých Libchavách a Letohradě). Podrobnější popis 

konkrétních příkladů a zkušeností v oblasti spolupráce uvádíme v tabulce níže: 

Tab. 1: Příklady dobré praxe spolupráce obcí v regionu MAS ORLICKO 

A) Odpadové hospodářství 

 
1) Ukázkovým projektem spolupráce v regionu MAS ORLICKO je akce s názvem „Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko - nakládání s bioodpady“. Do realizace tohoto projektu byly zapojeny obce 
Bystřec, Dolní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Petrovice a Výprachtice. Celkové 
výdaje dosáhly bezmála 4,5 mil. Kč, přičemž rozhodující část nákladů byla pokryta dotací 
z Operačního programu Životní prostředí. Realizace proběhla v roce 2014. Náplní bylo pořízení 
domácích kompostérů a pěti kusů drtičů větví. 
 

2) Cílem projektu „Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Žamberku a okolním 
regionu“ bylo vybudovat infrastrukturu a systém separace bioodpadu, zvýšit podíl separace 
bioodpadu a mimo jiné tak splnit legislativní požadavky na omezení množství BRKO ukládaného 
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na skládky. V rámci projektu byly nakoupeny kontejnery a nádoby na separaci bioodpadu a byla 
pořízena svozová a mechanizační technika. Do společného projektu se zapojily obce Kunvald a 
Dlouhoňovice a město Žamberk. Celkové výdaje dosáhly bezmála 3,8 mil. Kč, přičemž rozhodující 
část nákladů byla pokryta dotací z Operačního programu Životní prostředí, zbytek pak připadl na 
město Žamberk.  

 
3) V rámci projektu Modernizace a rozšíření systému sběru separovaného odpadu ve svazku obcí 

Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou branou došlo k nákupu nádob na tříděný odpad 
v zúčastněných obcích a pořízení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Do společné 
akce se zapojily všechny členské obce svazku Pastviny, Klášterec nad Orlicí, České Petrovice a 
Kunvald. Celkové výdaje dosáhly zhruba 1 mil. Kč, přičemž rozhodující část nákladů byla pokryta 
dotací z Operačního programu Životní prostředí, zbytek pak připadl na sdružené prostředky 
z jednotlivých obcí do projektu zapojených.  

 
4) Jako další úspěšně realizovaný projekt lze uvést akci s názvem „Kompostéry pro obce Regionu 

Orlicko-Třebovsko“, v jejímž rámci došlo k nákupu domácích kompostérů v zapojených obcích 
Regionu Orlicko-Třebovsko (výčet viz níže). Projekt řeší spolupráci obcí na likvidaci biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu a položil tak základ budoucí užší kooperace v oblasti 
odpadového hospodářství. Do projektu byla zapojena sídla Ústí nad Orlicí, Libchavy, Řetůvka, 
Řetová, Třebovice, Brandýs nad Orlicí, Sudislav nad Orlicí a Sloupnice, Orlické Podhůří, Němčice 
(mimo území MAS ORLICKO). Celkové výdaje dosáhly bezmála 6,5 mil. Kč, přičemž rozhodující 
část nákladů byla pokryta dotací z Operačního programu Životní prostředí, zbytek pak připadl na 
prostředky svazku obcí.  

 
 

B) Školství 

 
1) Zajímavým příkladem spolupráce obcí v území byl projekt s názvem „Škola hrou v kraji 

Komenského“. Tento byl spolufinancován z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a jeho celkové výdaje dosáhly zhruba 2,3 mil. Kč. Příprava projektu 
probíhala již od roku 2010, samotná realizace pak mezi lety 2012 – 2014. Projekt byl zaměřen na 
zvýšení kvality ve vzdělávání poskytovaným školami v Regionu Orlicko – Třebovsko. Žadatelem o 
dotaci byl svazek obcí Regionu Orlicko – Třebovsko. Dvě základní školy ZŠ a MŠ Orlické Podhůří 
(není členem MAS) a ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice a Gymnázium Česká Třebová byly v 
pozici partnerů projektu. Cílem bylo inovovat výuku prostřednictvím nově vytvořených výukových 
materiálů zaměřených na přírodovědné obory, které doposud nebyly na školách používány nebo 
pouze okrajově. V rámci projektu byly vytvořeny 4 produkty zahrnující 10 vzdělávacích programů 
vedoucí ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, v souladu s tradičním vnímáním odkazu J. A. 
Komenského. 
 

2) Níže uvádíme několik příkladů sdílení kapacit základního školství. Jedním z nich je spolupráce 
obcí Výprachtice, Horní Heřmanice a Čenkovice. Obec Výprachtice provozuje kompletní základní 
školu. Obec není schopna vytížit plně kapacitu druhého stupně. Na základě smlouvy o vytvoření 
společného školského obvodu dojíždí na místní školu také děti z obcí Čenkovice (žáci prvního i 
druhého stupně) a Horní Heřmanice (druhý stupeň). Na druhý stupeň dojíždění děti ze sousedních 
Rodičům dojíždějících dětí poskytuje obec Výprachtice příspěvek formou daru na dopravu dětí 
s cílem motivace umístění dětí v místní škole a jejího udržení v obci.  
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3) Dalším funkčním příkladem je sdílení kapacit druhého stupně základní školy v Horní Čermné 

s obcí Bystřec. Obec Horní Čermná provozuje kompletní základní školu. Stejně jako v podobných 
zařízeních v regionu není zcela naplněna kapacita zařízení, zejména na druhém stupni. 
Částečným řešením je spolupráce se sousední obcí (smlouva o zřízení společného školského 
obvodu), kdy na druhý stupeň dojíždění děti ze sousední obce Bystřec. Obec Bystřec poskytuje ZŠ 
Horní Čermná v nepravidelných intervalech peněžité dary, které škola využívá na nákup učebních 
pomůcek, které slouží pro výuku dětí z obou obcí.  
 

4) Rovněž městys Dolní Čermná má pro své potřeby plně nevyužitou kapacitu místní ZŠ. Proto Dolní 
Čermná sdílí kapacitu své ZŠ s obcemi Petrovice a Verměřovice. Spolupráce spočívá ve 
vzájemné dohodě obcí na sdílení kapacit základního školství vytvořením společného školského 
obvodu zahrnující výše zmíněné obce. Do budoucna chtějí obce řešit společné pořízení 
regionálních učebních pomůcek. Tento příklad spolupráce neklade nároky na obecní rozpočty.  

 
5) Jedním z dalších příkladů spolupráce v regionálním školství je sdílení kapacit ZŠ Brandýs nad 

Labem s obcí Orlické Podhůří. Spolupráce spočívá ve vzájemné dohodě obcí na sdílení kapacit 
základního školství. Vyšší nároky jsou kladeny na dopravní obslužnost vzhledem k počtu místních 
částí. Do budoucna nutno řešit také v souvislosti se spádovostí do Ústí nad Orlicí, kam mnoho 
rodičů své děti do ZŠ dopravuje individuálně. Tento příklad spolupráce neklade nároky na 
rozpočty obcí.  

 
 

C) Zaměstnanost 

 
Omezené možnosti ovlivňování lokální zaměstnanosti jsou důvodem zatím málo intenzívní 
spolupráce v této oblasti. Obce mohou zajistit přípravu podnikatelských ploch, spolupracovat na 
zkvalitňování výuky ve školách a společně s krajem také koordinovat zlepšení dopravní obslužnosti 
území nebo se podílet na vzniku podnikatelských inkubátorů. MAS může zajistit technickou pomoc při 
přípravě žádostí o dotace, poskytovat konzultace začínajícím podnikatelům, zastřešit partnerské 
projekty a převzít roli koordinátora v území a tím zlepšit absorpční kapacitu území. 
V této oblasti disponuje MAS ORLICKO praktickými příklady pouze v rámci využívání pracovníků 
z Úřadu práce v režimu veřejně prospěšných prací. Každá obec řeší však tuto problematiku 
separátně. 

 
 

D) Doprava 

 
1) Cyklistická stezka Žamberk - Lukavice – Letohrad řeší propojení měst Žamberk a Letohrad přes 

obec Lukavice z hlediska zvýšení bezpečnosti  cyklistické dopravy a zároveň přispívá ke zvýšení 
nabídky pro cykloturisty v regionu Sdružení obcí Orlicko. Celková délka stezky je 4 850 m a z větší 
části má šířku 2 m. Cyklostezka  byla postavena v letech 2019-2010 jako investice Sdružení obcí 
Orlicko za přispění měst Letohrad a Žamberk, obce Lukavice, SFDI ČR  a ROP NUTS II 
Severovýchod. Celková náklady akce přesáhly 35 mil. Kč. 
 

2) Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky vycházejí hvězdicovitě z Ústí nad Orlicí do 
Letohradu, České Třebové a Chocně a jsou přednostně určeny pro nemotorovou dopravu. Stezky 
mají úhrnnou délku cca 40 km. Investorem, majitelem, provozovatelem a správcem cyklostezek 
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je Region Orlicko-Třebovsko (ROT). Běžná údržba je zajištěna smluvně externě odbornými 
organizacemi služeb. Součástí cyklostezek jsou doplňkové objekty jako dopravní značení, lávky, 
odvodňovací systémy, altány, odpadkové koše, sedací soupravy, mapovnice a infosystémy, 
billboardy, odpočívky, dětská hřiště, vegetační úpravy, opěrné zdi, zábradlí, veřejné osvětlení, 
veřejná parkoviště. Tyto stezky údolími vznikly v letech 2006 – 2010 se spolufinancováním 
z Evropských fondů (SROP a ROP Severovýchod), SFDI, Pardubického kraje a deseti partnerských 
měst a obcí; vynaložené prostředky byly 150 mil. Kč.  

 
3) Realizací cyklostezky Králíky – Červená Voda došlo k bezpečnému propojení obou sídel a 

odklonění cyklistické dopravy a pěších z velmi frekventované komunikace I/43. Nová cyklostezka 
se také stala páteřní cyklistickou komunikací turistického regionu Králicka, když významně 
přispívá k cyklistickému spojení území pohoří Králického Sněžníku a nejjižnější části Orlických hor 
- Bukovohorské hornatiny. Celková délka cyklostezky Červená Voda – Králíky je 3 960  m a z větší 
části má šířku 2,5 m. Při realizaci a plánování akce spolupracovaly dvě sousední sídla Červená 
Voda a Králíky. Stavba byla dokončena v roce 2012. Finančně se na investici podílí město Králíky, 
obec Červená Voda a SFDI ČR, náklady akce přesáhly 20 mil. Kč.  

 
4) V MAS ORLICKO probíhá také spolupráce mezi obcemi a provozovateli veřejné dopravy, neboť 

spoje a jejich návaznost vždy nevyhovují potřebám občanů. Obce mají možnost připomínkovat 
vedení a četnost spojů v rámci IREDO – Integrovaná regionální doprava na území 
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Obce jsou rovněž zapojeny do provozování systému 
cyklobusů a skibusů v Oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku.  

 
 

E) Protipovodňová opatření 

 
1) V letech 2011 - 2013 byla pro obce Sdružení obcí Orlicko (32 obcí z 57 v území MAS) vypracována 

„Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“. Dokument byl 
spolufinancován dotací z Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady byly zhruba 
5,8 mil. Kč. Území MAS ORLICKO je dotčeno třemi hlavními vodními toky s evidovaným stupněm 
ohrožení povodní (Tichá Orlice, Divoká Orlice, Třebovka). Studie analyzuje území v rámci dílčích 
povodí (Tichá Orlice, Divoká Orlice a Morava) z hlediska hydrologických poměrů a rizika povodní. 
Navrhuje také řešení krizových míst prostřednictvím přírodě blízkých protipovodňových opatření. 
Zejména se jedná o opatření režimová, biologická a biotechnická, ale také technická opatření. 
 

2) Další úspěšně realizovanou společnou komunální aktivitou v této oblasti byl projekt s názvem 
„Protipovodňová opatření pro svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko“. V rámci tohoto 
projektu spolupracovalo pět z osmi sdružených v mikroregionu Severo-Lanškrounsko (Bystřec, 
Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice, Verměřovice). Realizace projektu začala v roce 2014 a 
bude dokončena v květnu 2015. Předmětem realizace je digitalizace povodňových plánů 
dotčených obcí a vybudování varovného a vyrozumívacího systému v těchto obcích. Celkové 
náklady projektu byly zhruba ve výši 8,5 mil. Kč. 
 

3) Obce z ORP Králíky (Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov a Mladkov) se zapojily do 
společné realizace projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě 
varovného a vyrozumívacího systému pro území ORP Králíky“. Předmětem realizace byla 
digitalizace povodňových plánů dotčených obcí a vybudování varovného a vyrozumívacího 
systému v těchto obcích. Zapojené obce z ORP Králíky prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, 
které spoluprací na přípravě projektu deklarují ochotu podílet se společně na ochraně obyvatel a 
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majetku na svém území v krizových situacích, které zejména povodně představují. Celkové 
náklady přesáhly 6 mil. Kč. Prostředky vložilo město Králíky a spolufinancování proběhlo 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.  

 

F) Všeobecná správa 

 
1) Sdílené poradenství a vybraná administrativa v rámci mikroregionu Severo-Lanškrounsko - 

manažerka mikroregionu společně s koordinátorkou činností úřadu městyse Dolní Čermná 
(právní vzdělání) řeší společnou poradenskou a administrativní činnost – účast na školeních 
(legislativa, účetnictví, dotace) a společnou tvorbu obecních dokumentů (např. obecní vyhlášky). 
Manažerka mikroregionu zprostředkovává informace ze školení, kterých je účastna dalším 
starostům (zejména malých obcí). Zapojeny jsou všechny obce svazku – Bystřec, Dolní Čermná, 
Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Petrovice, Verměřovice, Výprachtice. 
Sdruženými prostředky svazku v rámci platu manažerky mikroregionu.  

 

G) Cestovní ruch a marketing cestovního ruchu 

 
1) Lyžařská běžecká oblast Buková hora – Suchý vrch je společným produktem Sdružení obcí 

Orlicko, jehož je toto sdružení od roku 2001 také provozovatelem vrch. V tomto roce byla 
pořízena první rolba na úpravu lyžařských stop. Součástí produktu je i provoz objektu 
informačního a sociálního zázemí na Červenovodském sedle, které je jedním z hlavních 
nástupních míst do lyžařských stop. Strojově je udržováno zhruba 65 km stop. Produkt Lyžařská 
běžecká oblast Buková hora – Suchý vrch využívá každou zimní sezónu  více jak 70 -90 tis. 
běžkařů a patří k nejúspěšnějším turistickým produktům jak v území Orlických hor, tak na území 
celého Pardubického kraje. Na informačních centrech v regionu je také k dispozici  skládačka 
s mapou a dalšími informacemi o nabídce upravovaných lyžařských běžeckých stop. Do přípravy 
a realizace akce se zapojily města Žamberk, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Králíky a mimo území 
MAS Lanškroun a Štíty a obce Čenkovice, Červená Voda, České Petrovice, Jamné nad Orlicí, 
Mladkov, Lichkov, Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko (později rozdělen na 
Lanškrounsko a Severo-Lanškrounsko, které je členem MAS ORLICKO). Provozní náklady jsou 
hrazeny ze zdrojů zapojených DSO a obcí, pořízení rolby s náklady 2 mil. Kč pak spolufinancovalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy venkova, příprava společných projektů 
metodou LEADER.  
 

2) Provozování cyklobusů a skibusů - v oblasti Orlických hor funguje provoz tzv. cyklobusů (v letním 
období) a skibusů (v zimním období). Provoz je zajištěn regionálními autobusovými dopravci a je 
zaštítěn Euroregionem Glacensis. Zapojené obce přispívají dopravcům na ztráty z provozování 
autodopravy a euroregionu Glacensis pak na propagaci. Jsou zapojeny Sdružení obcí Orlicko, DSO 
Lanškrounsko (mimo území MAS). Finanční zdroje zajišťují Euroregion Glacensis, DSO 
Lanškrounsko a Orlicko, Pardubický kraj, Královéhoradecký kraj, další obce a města v regionu. 
Kompletní informace o projektu http://www.euro-glacensis.cz/cyklobusy-orlickych-hor-
201355460.html  

 
3) Objekt informačního a sociálního zázemí Lyžařské běžecké oblasti Buková hora - Suchý vrch -  

v rámci realizace projektu došlo k výstavbě turistického informačního centra v oblasti 
Červenovodského sedla s komplexním turistickým zázemím. Je to výchozí místo pěších, 
cyklistických a běžkařských tras. Do přípravy a realizace akce se zapojilo Sdružení obcí Orlicko, 
Jablonné nad Orlicí, Králíky, Čenkovice, Červená Voda, České Petrovice, Jamné nad Orlicí, 
Mladkov, Lichkov. Tyto zapojené subjekty zajišťují také provoz objektu. Náklady na realizaci 

http://www.euro-glacensis.cz/cyklobusy-orlickych-hor-201355460.html
http://www.euro-glacensis.cz/cyklobusy-orlickych-hor-201355460.html
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zhruba 8,5 mil. Kč, spolufinancováno ROP Severovýchod společně se Sdružením obcí Orlicko.  
 
4) Běžkování Králický Sněžník – Snieznik-Góry Bialskie – tento projekt je zaměřen na vznik nového 

produktu v oblasti cestovního ruchu, kterým je rozšíření nabídky aktivit zimní sezony o lyžařskou 
turistiku po obou stranách hranice. Obsahově se projekt týká zlepšení, rozšíření a modernizace 
lyžařské turistické infrastruktury vč. propagace tohoto produktu v příhraniční oblasti 
Pardubického kraje a Powiatu Klodzko - konkrétně v oblasti Králického Sněžníku a masívu Jeřábu 
na jedné straně hranice a  v oblasti Masywu Snieznika a Gor Bialskich na straně druhé. V rámci 
realizace projektu dochází k rozvoji nabídky kvalitně strojově upravovaných lyžařských běžeckých 
tras v celkové délce 115 km. Nedílnou součástí tohoto projektu je rovněž cílená propagace 
lyžařských tras formou společného tištěného materiálu-brožury ve formě průvodce - ve čtyřech 
jazykových mutacích (CZ-PL-AJ-NJ). Spoluprací navázalo Sdružení obcí Orlicko se svými partnery, 
kterými jsou Staré Město pod Sněžníkem a Gmina Stronie Śląskie. Realizace projektu proběhla 
v letech 2013 – 2015 za přispění prostředků z Programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, na 
nákup dvou roleb přispěly obce Červená Voda a Dolní Morava, podílí se také Sdružení obcí 
Orlicko. Celkové náklady projektu přesáhly 12 mil. Kč.  
 

5) Na celém území Orlicka se nachází několik set drobných památek, převážně sakrálního 
charakteru, jako výsledek lidové tvorby zejména původních obyvatel Orlicka. Jde o různé křížky, 
sochy, kapličky, zvoničky apod. Mnohé památky se v území zachovaly z devatenáctého století a 
zejména po odsunu původního obyvatelstva a po éře socialismu, došlo k zásadnímu zhoršení 
jejich stavu. Protože jsou tyto památky  významnou součástí krajiny a života v regionu Orlicka, je 
nutné postupně tyto objekty restaurovat, tak aby se staly opět plnohodnotnou součástí Orlicka. 
Projekt „Malé památky Orlicka“ má významný dopad  na posílení image krajiny a jeho realizace 
přispívá ke zvýšení kulturního vědomí obyvatelstva Orlicka a zejména jeho mládeže. 
Projekt je postupně realizován Sdružením obcí Orlicko ve spolupráci s jeho členskými obcemi a za 
finanční podpory Pardubického kraje již od roku 2003. Obce pomáhají zejména v oblasti 
identifikace nejohroženějších památek, přípravy projektové dokumentace a spolufinancování 
dílčích projektů. K roku 2013 již bylo v regionu Orlicka opraveno a zachráněno 63 malých, 
převážně sakrálních památek. Finanční náklady na tyto opravy již dosáhly bezmála 7 mil Kč. 
 

6) Informační systém Králické pevnostní oblasti - Realizací projektu dochází k posílení 
sounáležitosti obou sousedních partnerů Sdružení obcí Orlicko a Sdružení Gmin Ziemi Klodzkiej a 
to prostřednictvím spolupráce v rozvoji cestovního ruchu. K rozvoji přeshraničního cestovního 
ruchu dochází v tomto konkrétním případě formou zkvalitnění informačního systému o jednom 
z hlavních produktů cestovního ruchu Pardubického kraje, kterým bezesporu Králická pevnostní 
oblast je a to umístěním výstupů projektu, kterým je 23 ks infotabulí o Králické pevnostní oblasti 
v bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskem a s územím partnera projektu, tedy území Gmin 
Ziemi Klodzkiej. Do projektu se zapojily obce Těchonín, Králíky, Červená Voda, Dolní Morava  ze 
Sdružení obcí Orlicko. Projekt byl spolufinancován Euroregionem Glacensis prostřednictvím 
Programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko a sdružením obcí Orlicko. Celkové náklady 860 tis. 
Kč. 

 
7) Vyznačení lyžařských tras Andrlův Chlum – Kozlov - v roce 2011 proběhlo v režii DSO Sdružení 

obcí Orlicko (ROT) vyznačení lyžařských běžeckých tras na hřebeni Andrlův chlum – Kozlov jako 
společná akce DSO Region Orlicko-Třebovsko. Celkové náklady akce nepřesáhly 100 tis. Kč a 
jednalo se společně vynaložené prostředky ROT. DSO přispívá také na údržbu tras, kterou fyzicky 
provádí SKI klub Česká Třebová. 

 



  
 
 

 

 

16 

 
8) Společné propagační materiály Regionu Orlicko-Třebovsko - DSO ROT vydává průběžně vlastní 

propagační materiály – mapy, letáky – zaměřené zejména na pěší turistiku a cyklistiku. Rovněž 
jsou vydávány kalendáře svazku obcí. Zdrojem financování jsou prostředky ROT a sponzorské 
dary.  

 
9) Marketingová studie cestovního ruchu Regionu obcí pod Zemskou branou - předmětem 

projektu byla jediná aktivita - zpracování marketingové studie rozvoje cestovního ruchu. Jednalo 
se o společnou akci obcí sdružených v DSO Region obcí pod Zemskou branou. Náklady projektu 
450 tis. Kč, spolufinancováno DSO a prostředky Společného regionálního operačního programu.  

 

H) Společné nákupy služeb a zboží 

 
1) Celkem 29 obcí a měst mikroregionů Orlicko a Lanškrounsko se sdružilo k nákupu elektřiny na 

energetické burze. Nákupy byly realizovány na Českomoravské komoditní burze Kladno. 
Samosprávy spojily své roční spotřeby energií, aby zlepšily šance na dosažení lepších cen. 
Výsledkem je meziroční úspora nákladů v průměru o 21 procent, což znamená snížení cen 
energetických vstupů v posledním čtvrtletí letošního roku a v celém roce 2014 o 2,7 milionu 
korun. Nezávisle na tomto nákupu loni stejným způsobem pořídila elektřinu i dvojice měst 
Lanškroun a Jablonné nad Orlicí, které tím snížily náklady meziročně o 1 milion korun. Spojením 
všech těchto samospráv ke společnému nákupu nyní vzniklo podle Fialy uskupení 4 měst 
(Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí a Žamberk), dvou městysů (Kunvald a Dolní Čermná) a 
23 obcí (z toho 14 z Orlicka a 10 z Lanškrounska) s celkovým objemem cca 10.000 
megawatthodin elektřiny. 
 

2) Od roku 2012 realizuje společný nákup elektřiny a plynu formou veřejné aukce také Region 
Orlicko-Třebovsko, kde došlo k celkové úspoře nákladů zhruba 30%.  

 
3) Zde proběhl také skupinový nákup softwarových nástrojů ASPI a GIS (GO obce). Tento dobrovolný 

svazek také realizuje společnou platbu autorských poplatků Ochrannému svazu autorskému. 

 

CH) Vybudování a provoz vodohospodářské infrastruktury 

 
1) DSO Pod Bukovou horou byl nositelem velkého vodohospodářského projektu „Kanalizace a ČOV 

Horní a Dolní Čermná“, jehož realizace proběhla v těchto obcích v letech 2007 - 2012. Došlo 
k vybudování splaškové kanalizace – jedná se o kombinaci gravitační kanalizace s tlakovou 
v obou sídlech a společné čistírny odpadních vod v Dolní Čermné. Obě obce se podíleli na náročné 
projektové přípravě projektu a samotné realizaci. Kanalizaci a ČOV také provozuje společně pro 
obě obce svazek obcí Pod Bukovou horou, jehož členem v průběhu času zůstaly pouze tyto dvě 
obce a náplní jeho činnosti je provozování této vodohospodářské infrastruktury. Celkové náklady 
projektu přesáhly 160 mil. Kč. Mimo rozpočtů obce Horní Čermná a městyse Dolní Čermná byl 
projekt z větší části spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.   
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2.2. Lidský, finanční a organizační potenciál pro řešení a rozvoj spolupráce obcí 

 

2.2.1. Lidské zdroje 

 
a) Kapacita MAS 

 
Tab. 2: Personální kapacita pracovníků MAS ORLICKO 

Jméno a příjmení Pozice Stručný popis činnosti 

Ing. Ivana Vanická 
manažerka MAS, vedoucí 
pracovníku pro přípravu SCLLD 

managerka /vedoucí 
zaměstnanec pro realizaci 
SCLLD; supervizor realizace 
programového rámce OP Z 

Ing. Lukáš Bednář projektový manažer 

vedoucí zaměstnanec pro 
realizaci programového rámce 
IROP; management projektů 
realizovaných v rámci 
programového rámce IROP -  
opatření v oblasti 3 

Ing. Tomáš Vacenovský projektový manažer 

stáž v rámci projektu SMS, 
v budoucnu předpokládaný 
zaměstnanec pro realizaci 
programového rámce PRV; 
management projektů MAS 
realizovaných v rámci 
programového rámce PRV 

Ing. Alice Brožková asistentka pro přípravu SCLLD 

management projektů – 
programový rámec IROP  
(1.3.1., 1.3.4., 1.3.7., 1.4.1., 
3.1.3) a technická pomoc 
školám (animace) 

Libuše Plíhalová 
zaměstnanec kanceláře MAS 
ORLICKO 

vedení kanceláře MAS – správa, 
PR, komunikace 

Zdroj: MAS ORLICKO 

 
Za dobu své existence se MAS stala širokou komunikační platformou nejen pro obce, ale také ostatní 
subjekty na svém území. Komunikaci v zásadě můžeme rozdělit na úroveň formální a neformální. Ve 
formální rovině probíhá komunikace se starosty prostřednictvím jejich členství v MAS, respektive 
účastí na valných hromadách. Členy MAS jsou jednotlivé svazky obcí, valných hromad se tedy 
zúčastňují zejména předsedové výše zmíněných svazků. Účast je samozřejmě umožněna všem 
zájemcům z řad starostů. Některá důležitá témata jsou komunikovány starostům pracovníky MAS 
přímo na svazkových valných hromadách. Zástupci komunální sféry jsou také členy Rady MAS. 
Jednání Rady probíhá nepravidelně dle potřeby několikrát ročně. Aktuální informace z Rady pak 
starostové neformální cestou předávají dále ostatním kolegům v regionu.  
 
Pravidelnou informační aktivitou je také vydávání tištěného zpravodaje MAS v půlroční frekvenci (v 
poslední době z finančních důvodů pouze v elektronické podobě). Za klíčový informační kanál 
považujeme webové stránky MAS, kde jsou zveřejňovány všechny podstatné aktuální informace 
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z dění v MAS, zprávy z realizovaných projektů, zpravodaje v elektronické podobě apod. Připojujeme 
se k pravidelným setkáním starostů organizovaným na úrovni jednotlivých ORP.  
 
Klíčovou oblastí vzájemné komunikace zástupců obcí a MAS je tvorba strategie komunitně vedené 
místního rozvoje MAS pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Mnozí ze starostů jsou zastoupeni 
v pracovních skupinách pro tvorbu SCLLD, pro získávání analytických dat byla realizována dotazníková 
šetření a starostové jsou průběžně o stavu tvorby dokumentu informováni na valných hromadách 
MAS a svazků obcí, kterými jsou členy.  
 
Na neformální rovině komunikace samozřejmě probíhá prostřednictvím osobních setkání se starosty. 
Dle potřeby se tato uskutečňují na vyžádání starostů ad hoc přímo na obecních nebo městských 
úřadech nebo také v sídle kanceláře MAS v Žamberku ve vymezených konzultačních hodinách resp. 
dle potřeby také po předchozí dohodě. 
 
V obecné rovině lze konstatovat, že komunikace je funkční a dle možností se pracovníci MAS snaží 
vycházet vstříc potřebám a časovým možnostem jednotlivých starostů. Stav, který v oblasti vzájemné 
komunikace panuje, je výsledkem nastavených procesů v minulých letech. Samozřejmě do budoucna 
bychom rádi prohloubili vnímání MAS jako komunikační báze nejen v oblasti čerpání dotací nebo 
naplňování SCLLD, ale v široké oblasti komunálních témat jako jsou aktuální legislativa, problematika 
nakládání s odpady, protipovodňová opatření, péče o památky, problémy a výzvy ve školství apod. 
 
Schéma 1: Struktura a fungování MAS ORLICKO 

 
Zdroj: MAS ORLICKO 
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b) Kapacita DSO 

 
Tab. 3: Personální kapacita zástupců vybraných dobrovolných svazků obcí v území MAS ORLICKO 

Organizace Jméno Pozice 

DSO Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala (město Letohrad) předseda svazku 

DSO Sdružení obcí Orlicko Ing. Josef Paďour (městys Kunvald) místopředseda svazku 

DSO Sdružení obcí Orlicko RNDr. Antonín Fiala manažer svazku 

DSO Sdružení obcí Orlicko Simona Dudková administrativa 

DSO Region Orlicko-Třebovsko Petr Hájek (město Ústí nad Orlicí) předseda svazku 

DSO Region Orlicko-Třebovsko Dobromil Keprt (město Česká Třebová) místopředseda svazku 

DSO Region Orlicko-Třebovsko RNDr. Renata Šedová manažerka svazku 

DSO Region Orlicko-Třebovsko Pavel Neumeister manažer svazku 

DSO Mikroregion Severo-
Lanškrounsko 

Petr Helekal (městys Dolní Čermná) předseda svazku 

DSO Mikroregion Severo-
Lanškrounsko 

Bc. Lenka Bártlová manažerka svazku 

Zdroj: vlastní šetření  

 
 

c) Kapacita administrativy obcí 
 
Tab. 4: Personální kapacity obecních a městských úřadů v území MAS ORLICKO 

Obec Starosta Místostarosta 
Zaměstnanci – 
administrativa 

Zaměstnanci - 
ostatní 

Brandýs nad Orlicí uvolněný neuvolněný 2 2 

Bystřec uvolněný neuvolněný 1 1 

Čenkovice uvolněný neuvolněný 1 1 

Červená Voda uvolněný neuvolněný 3 10 

Česká Rybná uvolněný neuvolněný 1 1 

Česká Třebová uvolněný 2 x uvolněný 30 54 

České Libchavy uvolněný neuvolněný 1 1 

České Petrovice neuvolněný neuvolněný 1 0 

Dlouhá Třebová uvolněný neuvolněný 2 1 

Dlouhoňovice uvolněný neuvolněný 1 1 

Dolní Čermná uvolněný neuvolněný 5 2 

Dolní Dobrouč uvolněný neuvolněný 4 5 

Dolní Morava uvolněný neuvolněný 1 1 

Hejnice neuvolněný neuvolněný 2 0 

Helvíkovice uvolněný neuvolněný 1 3 

Hnátnice uvolněný neuvolněný 1 1 

Horní Čermná uvolněný neuvolněný 2 2 

Horní Heřmanice uvolněný neuvolněný 1 1 

Horní Třešňovec uvolněný neuvolněný 1 1 

Jablonné nad Orlicí uvolněný neuvolněný 2 24 

Jamné nad Orlicí uvolněný neuvolněný 1 1 

Jehnědí neuvolněný neuvolněný 1 0 

Kameničná neuvolněný neuvolněný 1 0 
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Klášterec nad Orlicí uvolněný neuvolněný 2 1 

Králíky uvolněný uvolněný 11 35 

Kunvald uvolněný neuvolněný 1 4 

Letohrad uvolněný 2 x neuvolněný 3 21 

Libchavy uvolněný neuvolněný 2 1 

Lichkov uvolněný neuvolněný 1 1 

Líšnice uvolněný neuvolněný 1 1 

Lukavice uvolněný neuvolněný 1 1 

Mistrovice uvolněný neuvolněný 1 2 

Mladkov uvolněný neuvolněný 1 1 

Nekoř uvolněný neuvolněný 1 1 

Orličky uvolněný neuvolněný 1 1 

Pastviny uvolněný neuvolněný 1 1 

Petrovice uvolněný neuvolněný 1 1 

Písečná neuvolněný neuvolněný 2 2 

Přívrat neuvolněný neuvolněný 1 1 

Rybník uvolněný neuvolněný 0 1 

Řetová uvolněný neuvolněný 1 1 

Řetůvka neuvolněný neuvolněný 1 1 

Semanín neuvolněný neuvolněný 2 1 

Sobkovice neuvolněný neuvolněný 0 0 

Sopotnice uvolněný neuvolněný 2 1 

Studené neuvolněný neuvolněný 1 0 

Sudislav nad Orlicí neuvolněný neuvolněný 0 0 

Šedivec neuvolněný neuvolněný 0 0 

Těchonín uvolněný neuvolněný 1 1 

Třebovice uvolněný neuvolněný 2 1 

Ústí nad Orlicí uvolněný 
1 x uvolněný 
2 x neuvolněný 

40          45 

Verměřovice uvolněný neuvolněný 0 1 

Voděrady neuvolněný neuvolněný 1 0 

Výprachtice uvolněný neuvolněný 2 2 

Záchlumí uvolněný neuvolněný 1 1 

Žamberk uvolněný uvolněný 26,5 55 

Žampach neuvolněný neuvolněný 0 0 

Zdroj: vlastní šetření 
 

d) Kapacita městského úřadu III. typu  
 
Tab. 5: Personální kapacity ORP v členění na samosprávu a státní správu  

Obec s rozšířenou 
působností 

Počet pracovníků - 
samospráva 

Počet pracovníků – 
státní správa 

Česká Třebová 30 54 

Králíky 11 35 

Lanškroun 22 41 

Ústí nad Orlicí 40 45 

Žamberk 26,5 55 
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Zdroj: vlastní šetření 
 

e) Kapacita příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a městy související se spolupráci 
obcí (např. typu: ředitel technických služeb města pro možnost spolupráce s venkovskými 
obcemi v oblasti nakládání s odpady, pracovník Infocentra apod.) 

 
Tab. 6: Personální kapacita příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a městy 

Organizace Jméno Pozice 

EKO BI S.R.O. Česká Třebová Ing. Miroslav Cink jednatel 

Turistické informační centrum Česká 
Třebová 

Barbora Soukupová pracovník infocentra 

Informační centrum SKI SNĚŽNÍK Dolní 
Morava 

Lucie Krupičková pracovník infocentra 

Komunální služby s.r.o. Jablonné nad Orlicí Jan Janoušek jednatel 

Turistické a kulturní infocentrum Jablonné 
nad Orlicí 

Libor Kačírek  pracovník infocentra 

Služby města Králíky s.r.o. Robert Jílek jednatel 

Turistické informační centrum Evropský 
dům Králíky 

Miroslav Beran pracovník infocentra 

TIC československého opevnění - Vojenské 
muzeum Králky 

Martin Večeř pracovník infocentra 

Městské muzeum Králíky – Informační 
centrum Králíky 

Lukáš Král pracovník infocentra 

Turistické infocentrum Letohrad Marcela Šulcová pracovník infocentra 

Informační středisko obce Lichkov Mgr. Roman Richtr pracovník infocentra 

Turistické informační centrum Pastvinská 
přehrada 

Mgr. Emílie Dolečková vedoucí infocentra 

Turistické informační centrum města Ústí 
nad Orlicí a ČD 

Alena Kunvalská pracovník infocentra 

Turistické informační centrum a 
internetový klub Žampach 

Kristýna Hanzelková, 
DiS. 

pracovník infocentra 

Turistické informační středisko Žamberk Eva Skulbaševská vedoucí infocentra 

TS Žamberk s.r.o. Ivan Vrkoč jednatel 

Zdroj: vlastní šetření 

 
 

f) Kapacita projektových pracovníků škol (např. ředitel + projektový manažer) 
 
Tab. 7: Personální kapacita zástupců základních škol 

Základní škola Ředitel / ředitelka 

Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí Mgr. Miloslav Dušek 

Základní škola a mateřská škola Bystřec Mgr. Eva Maňková 

Základní škola a mateřská škola Červená Voda Mgr. Zdeňka Fojtíková 

Základní škola Česká Rybná Mgr. Marta Košťálová 

Základní škola Habrmanova Česká Třebová PaedDr. Zbyněk Slavík 

Základní škola Nádražní Česká Třebová Mgr. Radim Kolář 

Základní škola Ústecká Česká Třebová Mgr. Stanislav Beneš 

Základní škola praktická Česká Třebová Mgr. Iva Fikejsová 
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Základní škola a Mateřská škola České Libchavy Mgr. Iva Kalvachová 

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Třebová Jana Esserová 

Základní škola Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí Mgr. Jitka Beranová 

Základní škola Dolní Dobrouč Mgr. Zdeňka Krejčová 

Základní škola Hnátnice Ladislava Vítková 

Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí Mgr. Drahuše Tkačíková 

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad 
Orlicí 

Mgr. Markéta Kaňková 

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad 
Orlicí 

Mgr. Jiřina Kosová 

Základní škola Jablonné nad Orlicí Mgr. Luděk Schnaubert 

Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí Mgr. Marie Rubešová 

Základní škola a Mateřská škola Jehnědí Mgr. Ivana Myšáková 

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí Mgr. Jaroslav Preissler 

Gymnázium a základní škola Králíky Mgr. Vlastimil Kubíček 

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Mgr. Zdeněk Nesvadba 

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald Mgr. Zdenka Jurčanová 

Základní škola Letohrad, Komenského Mgr. Pavla Skácelíková 

Základní škola Letohrad, U Dvora Mgr. Hana Kotlářová 

Základní škola a mateřská škola Libchavy Mgr. Marie Linhartová 

Základní škola a mateřská škola Lichkov Mgr. Pavla Polanská 

Základní škola a Mateřská škola Líšnice Mgr. Eva Luxová 

Základní škola a mateřská škola Lukavice Mgr. Ivana Hubálková 

Základní škola a mateřská škola Mistrovice Mgr. Iva Vernerová 

Základní škola a Mateřská škola Mladkov Mgr. Soňa Filipová 

Základní škola Nekoř PaedDr. Petr Bouška 

Základní škola a Mateřská škola Orličky Mgr. Iveta Hocková 

Základní škola a Mateřská škola Písečná Květoslava Stejskalová 

Základní škola Rybník Mgr. Miloš Beran 

Základní škola a Mateřská škola Řetová Mgr. Hana Fučíková 

Základní škola Semanín Mgr. Lucie Kocůrková 

Základní škola Sopotnice Mgr. Josef Kopecký 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN Lenka Kreuselová 

Základní škola Třebovice Mgr. Alena Pachlová 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 PaedDr. Eva Faltysová 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Jana Langerová 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Mgr. Ivo Dvořák 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Mgr. Pavel Svatoš 

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Orlicí Mgr. Hana Kapounová 

Základní škola a Mateřská škola Verměřovice Zora Dvořáková 

Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice,  
okres Ústí nad Orlicí 

Mgr. Hana Chládková 

Základní škola Bohousová Jaroslava Stančíková 

Základní škola Žamberk, 28. října PaedDr. Hana Nosálová 

Základní škola Žamberk, Nádražní Mgr. Roman Pospíšil 

Zdroj: http://www.zakladniskoly.com/  

 
  

http://www.zakladniskoly.com/
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g) Kapacita organizací veřejné správy 
 
Cílená spolupráce s organizacemi veřejné správy není realizována. Kontakty mezi obcemi, MAS a 
orgány státní správy v území probíhají v rámci realizace daných agend a aktuálních problémů 
konkrétních obcí. S některými úřady v území spolupracujeme také v rámci tvorby SCLLD formou 
zapojení do dotazníkových šetření či přizvání k diskusi v rámci pracovní skupin k dílčím tématům.  
 

h) Kapacita poradenských agentur v regionu zaměřených na podporu obcí 
 
Tab. 8: Personální kapacita poradenských agentur a organizací 

Organizace Zástupce Pozice  

OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí RNDr. Renata Šedová 
jednatelka, managerka DSO Region Orlicko-
Třebovsko 

Redea Žamberk s.r.o. RNDr. Antonín Fiala jednatel, manager DSO Sdružení obcí Orlicko 

Ing. Josef Franc Ing. Josef Franc poradce v oblasti evropských dotací - Letohrad 

Zdroj: vlastní šetření 
 
 

2.2.2. Finanční zdroje 

 
a) Bilance financování obcí 

 
Tab. 9: Bilance financování obcí (rok 2013, bilance 2000 – 2013) 

Obec Příjmy 2013 Výdaje 2013 Bilance 2013 Bilance 2000-2013 

Brandýs nad Orlicí 18 804 424 16 273 267 2 531 157 -3 339 833 

Bystřec 13 102 701 12 220 987 881 714 3 267 684 

Čenkovice 3 920 869 3 458 312 462 557 1 401 577 

Červená Voda 78 579 796 74 804 677 3 775 119 -24 868 001 

Česká Rybná 5 020 902 3 515 544 1 505 358 4 570 278 

Česká Třebová 216 989 050 193 802 565 23 186 485 -85 778 935 

České Libchavy 33 283 129 10 119 365 23 163 764 54 510 404 

České Petrovice 3 055 823 2 797 117 258 706 -702 884 

Dlouhá Třebová 14 974 826 9 553 872 5 420 954 -1 253 136 

Dlouhoňovice 9 038 735 5 385 717 3 653 018 3 394 018 

Dolní Čermná 20 396 048 19 689 602 706 446 -5 066 964 

Dolní Dobrouč 36 540 262 28 715 663 7 824 599 -29 237 491 

Dolní Morava 8 147 041 13 716 010 -5 568 969 5 342 201 

Hejnice 2 813 628 1 897 171 916 457 5 055 847 

Helvíkovice 7 063 522 7 347 632 -284 110 -15 354 510 

Hnátnice 9 907 555 8 149 773 1 757 782 1 444 492 

Horní Čermná 18 172 877 15 710 609 2 462 268 -9 413 932 

Horní Heřmanice 7 234 118 6 375 532 858 586 -5 839 024 

Horní Třešňovec 7 891 034 6 340 817 1 550 217 12 833 447 

Jablonné nad Orlicí 51 468 010 47 388 958 4 079 052 12 731 522 

Jamné nad Orlicí 8 058 702 11 854 371 -3 795 669 834 791 

Jehnědí 4 230 038 3 474 101 755 937 -1 262 873 

Kameničná 3 522 829 2 879 855 642 974 -729 576 

Klášterec nad Orlicí 15 824 509 13 370 465 2 454 044 -1 466 366 
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Králíky 89 565 867 81 678 533 7 887 334 -13 564 786 

Kunvald 12 666 020 10 090 810 2 575 210 2 863 350 

Letohrad 113 913 900 95 565 229 18 348 671 -3 040 449 

Libchavy 22 353 071 16 916 516 5 436 555 -8 344 295 

Lichkov 12 013 570 137 731 432 -1 717 862 -13 455 072 

Líšnice 15 600 893 16 287 623 -686 730 -4 798 000 

Lukavice 12 523 574 12 731 468 -207 894 -6 423 924 

Mistrovice 7 884 670 10 237 460 -2 352 790 -387 410 

Mladkov 13 458 416 15 395 309 -1 936 893 -7 261 733 

Nekoř 10 221 408 6 097 675 4 123 733 6 860 233 

Orličky 4 084 373 3 616 850 467 523 2 794 643 

Pastviny 5 531 416 11 352 341 -5 820 925 -10 304 525 

Petrovice 4 676 730 2 505 460 2 171 270 5 568 680 

Písečná 8 884 231 8 709 388 174 843 1 144 853 

Přívrat 5 546 296 4 907 666 638 630 -2 421 780 

Rybník 10 640 435 20 970 856 -10 330 421 -16 174 780 

Řetová 9 328 210 7 486 587 1 841 623 952 293 

Řetůvka 3 522 696 3 059 917 462 779 1 135 739 

Semanín 10 321 526 8 560 522 1 761 004 -12 837 226 

Sobkovice 3 947 678 3 936 013 11 665 -25 775 

Sopotnice 12 037 173 10 168 293 1 868 880 78 180 

Studené 2 003 110 1 532 576 470 534 483 614 

Sudislav nad Orlicí 1 973 095 1 886 337 86 758 83 558 

Šedivec 2 847 724 2 806 445 41 279 -17 381 

Těchonín 13 629 583 12 562 493 1 067 090 897 160 

Třebovice 21 667 021 22 556 656 -889 635 8 530 135 

Ústí nad Orlicí 241 848 307 241 932 252 -83 945 -139 882 845 

Verměřovice 8 012 244 5 547 220 2 465 024 719 044 

Voděrady 4 223 848 4 174 684 49 164 5 178 984 

Výprachtice 16 176 563 13 104 800 3 071 763 3 057 553 

Záchlumí 8 733 114 8 105 221 627 893 2 018 403 

Žamberk 135 203 143 109 007 800 26 195 343 -2 503 957 

Žampach 5 947 486 3 342 059 2 605 427 5 138 487 

Celkem MAS 
ORLICKO 

1 449 027 819 1 433 406 473 139 621 346 -272 866 293 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz 

 
 

b) Podíl dotací na celkových příjmech obcí 
 

Tab. 10: Podíl dotací na celkových příjmech obcí za léta 2013-2014 a bilance za toto období 
Obec 2013 2014 Bilance dotací 

 Celkové příjmy z toho dotace Celkové příjmy z toho dotace +/- 

Brandýs nad Orlicí 18 804 424 1 896 538 21 150 000 2 950 000 1 053 462 

Bystřec 13 102 701 1 047 061 19 345 000 5 810 000 4 762 939 

Čenkovice 3 920 869 287 105 4 797 000 953 000 665 895 

Červená Voda 78 579 796 36 540 506 56 671 000 9 780 000 -26 760 506 

Česká Rybná 5 020 902 869 531 4 896 000 240 000 -629 531 

Česká Třebová 216 989 050 21 504 292 233 480 000 31 832 000 10 327 708 

http://www.rozpocetobce.cz/
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České Libchavy 33 283 129 1 991 057 46 484 000 17 543 000 15 551 943 

České Petrovice 3 055 823 857 935 2 334 000 201 000 -656 935 

Dlouhá Třebová 14 974 826 342 500 19 607 000 3 684 000 3 341 500 

Dlouhoňovice 9 038 735 180 653 8 693 000 184 000 3 347 

Dolní Čermná 20 396 048 2 007 602 25 058 000 4 889 000 2 881 398 

Dolní Dobrouč 36 540 262 1 957 038 53 848 000 17 511 000 15 553 962 

Dolní Morava 8 147 041 728 763 13 101 000 1 427 000 698 237 

Hejnice 2 813 628 356 920 2 798 000 410 000 53 080 

Helvíkovice 7 063 522 633 116 9 054 000 2 701 000 2 067 884 

Hnátnice 9 907 555 903 799 34 817 000 25 281 000 24 377 201 

Horní Čermná 18 172 877 3 695 683 19 428 000 5 366 000 1 670 317 

Horní Heřmanice 7 234 118 553 505 9 548 000 2 357 000 1 803 495 

Horní Třešňovec 7 891 034 299 341 10 520 000 2 609 000 2 309 659 

Jablonné nad Orlicí 51 468 010 5 480 873 55 325 000 6 628 000 1 147 127 

Jamné nad Orlicí 8 058 702 273 500 12 324 000 2 929 000 2 655 500 

Jehnědí 4 230 038 325 929 4 619 000 357 000 31 071 

Kameničná 3 522 829 196 861 4 039 000 206 000 9 139 

Klášterec nad Orlicí 15 824 509 806 160 17 776 000 623 000 -183 160 

Králíky 89 565 867 21 011 891 97 271 000 28 000 -20 983 891 

Kunvald 12 666 020 1 608 220 13 185 000 1 459 000 -149 220 

Letohrad 113 913 900 25 392 460 120 418 000 27 450 000 2 057 540 

Libchavy 22 353 071 1 313 459 25 346 000 1 134 000 -179 459 

Lichkov 12 013 570 5 657 732 7 545 000 823 000 -4 834 732 

Líšnice 15 600 893 7 618 890 9 744 000 928 000 -6 690 890 

Lukavice 12 523 574 733 819 15 052 000 2 311 000 1 577 181 

Mistrovice 7 884 670 985 348 9 961 000 1 975 000 989 652 

Mladkov 13 458 416 6 230 298 7 788 000 600 000 -5 630 298 

Nekoř 10 221 408 510 689 11 556 000 875 000 364 311 

Orličky 4 084 373 226 241 4 387 000 138 000 -88 241 

Pastviny 5 531 416 713 195 10 283 000 5 233 000 4 519 805 

Petrovice 4 676 730 109 090 4 153 000 348 000 238 910 

Písečná 8 884 231 487 989 10 383 000 836 000 348 011 

Přívrat 5 546 296 1 135 004 6 124 000 1 206 000 70 996 

Rybník 10 640 435 324 442 14 884 000 1 210 000 885 558 

Řetová 9 328 210 1 669 959 15 771 000 7 660 000 5 990 041 

Řetůvka 3 522 696 923 898 3 196 000 357 000 -566 898 

Semanín 10 321 526 1 604 985 13 673 000 5 644 000 4 039 015 

Sobkovice 3 947 678 1 395 495 3 509 000 689 000 -706 495 

Sopotnice 12 037 173 1 386 702 19 544 000 6 606 000 5 219 298 

Studené 2 003 110 186 805 2 294 000 194 000 7 195 

Sudislav nad Orlicí 1 973 095 189 125 2 040 000 200 000 10 875 

Šedivec 2 847 724 949 193 2 069 000 92 000 -857 193 

Těchonín 13 629 583 2 327 418 13 115 000 1 038 000 -1 289 418 

Třebovice 21 667 021 3 676 736 18 555 000 183 000 -3 493 736 

Ústí nad Orlicí 241 848 307 47 109 307 270 695 000 70 048 000 22 938 693 

Verměřovice 8 012 244 318 700 9 266 000 294 000 -24 700 

Voděrady 4 223 848 300 084 4 617 000 325 000 24 916 

Výprachtice 16 176 563 5 365 781 15 970 000 4 352 000 -1 013 781 

Záchlumí 8 733 114 475 138 10 603 000 1 403 000 927 862 

Žamberk 135 203 143 35 555 225 129 687 000 30 930 000 -4 625 225 

Žampach 5 947 486 275 458 3 510 000 174 000 -101 458 

Celkem MAS ORLICKO 1 449 027 819 261 505 044 1 595 906 000 323 214 000 61 708 956 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/  
 
 
 
 

http://monitor.statnipokladna.cz/
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c) Finanční zdroje MAS 
 
Tab. 11: Základní finanční a statistické ukazatele MAS ORLICKO, z.s. za léta 2012 - 2014 

MAS ORLICKO, z.s. 
Rok 

2012 2013 2014 

Celkové výdaje za rok (tis. Kč) 2 287 2 249 3 612 

z toho:  

provozní 1 460 816 1 989 

na platy včetně povinných pojistných odvodů 
zaměstnanců MAS 

1 337 1 491 1 683 

ostatní 52 31 41 

Celkové příjmy (tis. Kč) 2 354 2 219 3 520 

z toho:  

přijaté dotace 2 064 1 818 3 119 

členské příspěvky 0 0 0 

dary 116 105 74 

ostatní 124 241 285 

Počet podpořených projektů 32 39 0 

Počet podpořených osob - součet za všechny projekty 6 260 3 720 0 

Počet pracovních úvazků zaměstnanců MAS 3,3 3,5 3 

Počet obyvatel MAS 37 519 87 182 87 144 

Počet obcí zapojených do MAS 31 57 57 

Rozloha území MAS (km2) 444,37 778,61 778,61 

Zdroj: MAS ORLICKO 

 
d) Finanční zdroje DSO 

 
Tab. 12: Základní finanční ukazatele DSO Sdružení obcí Orlicko za léta 2012 - 2014 

DSO Sdružení obcí Orlicko 
Rok 

2012 2013 2014 

Celkové výdaje za rok (tis. Kč) 24 322 9 056 8 979 

z toho:  

provozní 735 836 797 

na platy včetně povinných pojistných odvodů 
zaměstnanců DSO 

0 0 0 

ostatní 23 587 8 220 8 301 

Celkové příjmy (tis. Kč) 14 791 11 031 16 336 

z toho: 

přijaté dotace 10 355 4 328 10 858 

členské příspěvky 930 931 927 

dary 0 0 0 

ostatní 3 506 4 892 4 548 

Zdroj: Sdružení obcí ORLICKO 
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Tab. 13: Základní finanční ukazatele DSO Region Orlicko-Třebovsko za léta 2012 - 2014 

DSO Region Orlicko-Třebovsko 
Rok 

2012 2013 2014 

Celkové výdaje za rok (tis. Kč) 4 183 7 965 6 044 

z toho: 

provozní 393 534 430 

na platy včetně povinných pojistných odvodů 
zaměstnanců DSO 

0 0 0 

ostatní 3 659 7 430 5 614 

Celkové příjmy (tis. Kč) 7 300 8 173 9 161 

z toho: 

přijaté dotace 5 950 6 399 8 081 

členské příspěvky 963 965 962 

dary 0 498 0 

ostatní 387 311 118 

Zdroj: Region Orlicko-Třebovsko 
 

Tab. 14: Základní finanční ukazatele DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za léta 2012 - 2014 

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 
Rok 

2012* 2013 2014 

Celkové výdaje za rok (tis. Kč) x 195 385 

z toho:  

provozní x 120 147 

na platy včetně povinných pojistných odvodů 
zaměstnanců DSO 

x 70 72 

ostatní x 5 2 

Celkové příjmy (tis. Kč) x 196 385 

z toho: 

přijaté dotace x 0 0 

členské příspěvky x 194 200 

dary x 0 0 

ostatní x 1 21 

*Mikroregion Severo-Lanškrounsko v roce 2012 ještě neexistoval.  
Zdroj: Mikroregion Severo-Lanškrounsko 
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e) Dotace do podnikatelského a neziskového sektoru za období 2007-2013 
 
Tab. 15: Vybrané dotace EU v letech 2007 – 2013 u podnikatelské a neziskové sféry 

Obec 
Podnikatelské subjekty 

Neziskové 
organizace 

PRV LEADER ROP Severovýchod OPPI PRV LEADER 

Brandýs nad Orlicí 0 0 750 000 0 

Bystřec 616 077 0 109 237 000 148 999 

Čenkovice 0 6 958 754 0 0 

Červená Voda 1 471 103 60 154 691 37 167 000 658 350 

Česká Rybná 0 0 0 142 966 

Česká Třebová 0 0 133 391 000 0 

České Libchavy 0 0 0 0 

České Petrovice 0 0 0 297 905 

Dlouhá Třebová 0 0 0 0 

Dlouhoňovice 204 780 0 6 936 000 760 236 

Dolní Čermná 0 0 2 366 000 0 

Dolní Dobrouč 0 0 316 184 000 0 

Dolní Morava 272 040 263 415 492 0 0 

Hejnice 180 000 0 0 0 

Helvíkovice 129 950 0 0 0 

Hnátnice 0 0 0 0 

Horní Čermná 0 0 0 0 

Horní Heřmanice 0 0 0 0 

Horní Třešňovec 0 0 0 0 

Jablonné nad Orlicí 1 475 680 0 39 721 000 845 619 

Jamné nad Orlicí 1 085 302 0 0 419 294 

Jehnědí 0 0 0 0 

Kameničná 500 000 0 0 123 351 

Klášterec nad Orlicí 721 305 0 0 441 985 

Králíky 2 010 895 0 0 574 387 

Kunvald 1 094 980 0 3 379 000 180 958 

Letohrad 378 950 66 031 745 79 421 000 2 069 838 

Libchavy 0 0 67 398 000 0 

Lichkov 249 829 0 0 283 307 

Líšnice 392 224 0 0 598 049 

Lukavice 179 839 0 0 719 177 

Mistrovice 298 800 0 0 299 889 

Mladkov 0 0 0 0 

Nekoř 381 600 0 15 180 000 516 075 

Orličky 244 500 0 1 800 000 142 731 

Pastviny 247 950 0 0 148 212 

Petrovice 0 0 0 0 

Píšečná 175 000 0 0 568 257 

Přívrat 0 0 0 0 

Rybník 0 0 200 000 0 

Řetová 0 0 0 0 
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Řetůvka 0 0 0 0 

Semanín 0 0 3 005 000 0 

Sobkovice 0 0 0 0 

Sopotnice 0 0 520 000 0 

Studené 0 0 0 0 

Sudislav nad Orlicí 0 0 0 0 

Šedivec 0 0 0 0 

Těchonín 0 0 0 107 100 

Třebovice 0 0 0 0 

Ústí nad Orlicí 0 7 857 503 184 498 000 0 

Verměřovice 0 0 0 0 

Voděrady 0 0 0 0 

Výprachtice 0 13 580 443 0 0 

Záchlumí 0 0 0 0 

Žamberk 1 165 261 0 50 993 000 1 599 923 

Žampach 0 0 0 0 

Celkem MAS 
ORLICKO 

13 476 065 417 998 627 1 096 456 000 11 646 608 

Zdroj: vlastní šetření, MAS ORLICKO, http://www.rada-severovychod.cz/, http://www.czechinvest.org/  
 
Saldo výdajů obcí a měst v území MAS ORLICKO je mezi lety 2000 – 2013 záporné. Celková bilance za 

poslední hodnocený rok je však kladná (bezmála 140 mil. Kč) – tab. 8. Za poslední 2 uzavřená účetní 

období (2013 a 2014) je dle tabulky 9 patrný mírný nárůst celkových příjmů obcí v území a také 

zvyšující se podíl dotací na celkových příjmech obcí z 18% v roce 2013 na 20% v roce 2014. 

V absolutní hodnotě vzrost objem dotací na příjmech obcí a měst o více než 60 mil. Kč. Nárůst 

dotačních příjmů souvisí s koncem programovacího období 2007 – 2013, kdy se podařilo obcím 

dokončit větší množství projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů.  

U příjmů a výdajů samotné MAS ORLICKO je v posledních letech zaznamenán vzestupný trend. 

Skutečnost souvisí s rozšířením území MAS a šíří poskytovaných činností. Rovněž tak se zapojením 

MAS do projektů spolupráce a administrací většího počtu projektů v rámci Strategického plánu 

LEADER 2007 – 2013 (tabulka 10). Dobrovolné svazky obcí mají strukturu výdajů a příjmů závislou na 

jejich účasti v dotačních programech (zejména ROP Severovýchod, OPŽP) a jejich výše je proměnlivá 

(tabulky 11 – 13).  

Tabulka č. 14 pak udává přehled o čerpání dotačních prostředků podnikatelskými a neziskovými 

subjekty v území. Z uvedených dat vyplývá vysoká aktivita podnikatelů v čerpání prostředků 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (více než 1 mld. Kč) a ROP 

Severovýchod (přes 400 mil. Kč). Tabulka udává rovněž údaje z čerpání prostředků Strategického 

plánu LEADER 2007 – 2013 u těchto subjektů (data za původní území pokrývající Sdružení obcí Orlicko 

bez Regionu Orlicko-Třebovsko a Mikroregionu Severo-Lanškrounsko).  

Obecně lze konstatovat poměrně velkou úspěšnost subjektů v území při čerpání dotací z EU, což 

dokládá jejich vysokou absorpční kapacitu. Za jeden z klíčových důvodů považujeme animační a 

poradenské aktivity MAS a nastavenou kvalitní úroveň spolupráce v minulých letech.  

http://www.rada-severovychod.cz/
http://www.czechinvest.org/
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2.2.3. Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS 

 
Schéma 2: Spolupráce obcí ve struktuře SCLLD MAS ORLICKO 

 
 

3. Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS 

 

3.1. Obecný popis potřeb 
 
Při každodenní komunikaci se starosty obcí můžeme zobecnit několik problematických oblastí, které 

je trápí. Zvláště pro malé obce s neuvolněnými starosty je velmi citelný setrvalý vzestup 

administrativy, jež je ze strany různých centrálních orgánů státní správy na obecní samosprávu 

kladen. U větších obcí a měst samozřejmě toto téma také rezonuje, ale vzhledem k vlastnímu 

úřednickému aparátu nepociťují větší sídla tuto skutečnost jako klíčovou pro chod úřadu. Menší obce 

si z finančních důvodů nemohou dovolit zaměstnávat vlastní pracovníky, mnohdy nemají z rozpočtu 

prostředky ani na plat samotného starosty.  

 

Pracovníci MAS pomáhají v rámci své působnosti situaci zvláště u malých obcí částečně zmírňovat. Při 

přípravě SCLLD, účastí na pracovních skupinách nebo na valných hromadách DSO dochází k výměně 

zkušeností. MAS by v budoucím období ráda prohloubila animační a metodickou pomoc obcím. 

Předpokládáme pravidelnou informovanost o dotačních možnostech pro obce, v případě 

dostatečných personálních a finančních kapacit mohou pracovníci MAS zajišťovat také agendy 
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spojené s přípravou individuálních dotačních projektů, organizací zadávacích řízení nebo dotačním 

managementem. Vše však bude záviset na nastavených pravidlech pro fungování MAS.  

 

3.2. Potřeby spolupráce dle témat 

3.2.1. Regionální školství 

Z pohledu starostů obcí i občanů představuje udržení základní a mateřské školy prvořadou prioritu 

každé obce. Z tohoto důvodu je téma silně akcentováno v připravované strategii CLLD. Absorpční 

kapacita škol pro čerpání dotačních prostředků je poměrně nízká (zvláště u malotřídních škol). Za 

silné stránky považujeme zájem škol o nové trendy, vzdělávání a možnosti dalšího rozvoje a existenci 

několika středisek volného času. MAS se může stát propojující platformou pro komunikaci mezi 

obcemi, školami, krajem, podniky a NNO a také pomoci při čerpání dotací. MAS je také schopna 

spravovat databázi možných praxí a stáží na svém území, nabízet služby dobrovolnických organizací a 

zastřešovat společné projekty (společný nákup služeb, zajištění výuky, praxe). Spoluprací obcí lze 

nalézt přijatelné kompromisy pro udržení a smysluplný rozvoj kapacit regionálního školství. 

V oblasti školství lze v našem regionu vysledovat podobné trendy jako ve zbytku České republiky. 

Především se jedná o nesoulad kapacit všech stupňů škol (od mateřských po střední) s počty žáků, 

kteří vzdělávací zařízení reálně navštěvují nebo navštěvovat mohou. Spolupráce obcí jako zřizovatelů 

škol na prvních dvou stupních vzdělávací soustavy probíhá dnes de facto jako reakce na demografické 

a socioekonomické změny. Reálně to znamená dojížďku zejména do druhých stupňů základních škol 

z menších obcí do měst respektive větších obcí s úplnou základní školou. Menší obce poskytují 

například účelový finanční příspěvek na pomůcky těm školám, kam jezdí za výukou jejich žáci. 

Domníváme se, že značný prostor skýtá rozšíření intenzity spolupráce s úřady obcí s rozšířenou 

působností. MAS ORLICKO aktivně komunikuje se zástupci škol a je připravena spolupracovat také na 

přípravě tzv. místních akčních plánů (MAP) na svém území. V úrovni sekundárního vzdělávání bude 

pak klíčovou roli hrát spolupráce místních škol a firem s cílem zvýšení zájmu o studium technických a 

řemeslných oborů. Zaměstnavatelé totiž již delší čas pociťují významný nedostatek pracovníků 

některých profesí. 

3.2.2. Protipovodňová opatření 

V roce 2013 byla pro obce Sdružení Orlicko (32 obcí z 57 v území MAS) vypracována Studie 

proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. Na tuto studii by 

v následujícím období měla navázat realizace konkrétních biotechnických, technických a režimových 

opatření. Cílem je vypracování podobné studie také pro zbytek území MAS. Uvádění konkrétních 

opatření do praxe souvisí také s prováděním komplexních pozemkových úprav a ochotou 

jednotlivých vlastníků půdy vydat souhlas s provedením prací. Zatím bylo realizováno 16 KPÚ, tedy 

zhruba ve čtvrtině obcí. V kompetenci obecních úřadů je rovněž krizové řízení a informování občanů. 

Toto je zajišťováno v obcích různě – zasíláním SMS zpráv, místním rozhlasem, megafony na 

hasičském zásahovém vozidle apod.  

Další úspěšně realizovanou společnou komunální aktivitou v této oblasti byl projekt s názvem 

„Protipovodňová opatření pro svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko“. V rámci tohoto 

projektu spolupracovalo šest z osmi sdružených v mikroregionu Severo-Lanškrounsko (Bystřec, Dolní 

Čermná, Horní Čermná, Petrovice, Verměřovice a Výprachtice). Realizace projektu začala v roce 2014 
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a bude dokončena v květnu 2015. Předmětem realizace je digitalizace povodňových plánů dotčených 

obcí a vybudování varovného a vyrozumívacího systému v těchto obcích.  

 

Některé obce již mají zkušenosti s řešením krizových povodňových situací např. v roce 1997. Pro 

uspokojivé zlepšení situace je bezpodmínečně nutné řešit problematiku komplexně na celém území 

resp. v dílčích povodích. MAS může hrát koordinační roli při aktivizaci místních aktérů (obce, 

zemědělci, vlastníci lesů, subjekty a obyvatelé v záplavových územích), uskutečňovat vzdělávání a 

osvětu. Má ambici stát se moderátorem široké společenské diskuse na toto téma a pomáhat 

zajišťovat přípravu strategických protipovodňových dokumentů a žádostí o dotace na realizaci 

konkrétních opatření. Problematika řešení ochrany obcí a majetku před povodněmi je natolik 

komplexní, že ani bez široké spolupráce všech dotčených aktérů na území řešit nelze. Uvádění 

konkrétních opatření do praxe souvisí mimo jiné i s prováděním komplexních pozemkových úprav a 

ochotou jednotlivých vlastníků půdy vydat souhlas s provedením prací. Zatím bylo realizováno 16 

KPÚ, tedy zhruba ve čtvrtině obcí. V kompetenci obecních úřadů je rovněž krizové řízení a 

informování občanů. Toto je zajišťováno v obcích různě – zasíláním SMS zpráv, místním rozhlasem, 

megafony na hasičském zásahovém vozidle apod.  

3.2.3. Doprava a dopravní obslužnost 

Sektor dopravy a dopravní obslužnosti hraje v běžném životě obcí velmi důležitou roli. Dosavadní 

spolupráce probíhala zejména v oblasti cyklistické dopravy, kdy nositeli projektových záměrů byly 

především mikroregiony. Na území Sdružení obcí Orlicko bylo vyznačeno zhruba 400 km cyklotras 

zejména s rekreační funkcí. Byly zde však vybudovány také samostatné cyklostezky oddělené od 

automobilové dopravy primárně s dopravní funkcí sloužící obyvatelům za dojížďkou do zaměstnání a 

do škol (například cyklostezky Žamberk – Letohrad a Červená Voda – Králíky). V území Regionu 

Orlicko-Třebovsko probíhá také systematické budování cyklostezek zaměřených zejména do oblasti 

cestovního ruchu – projekt „Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku“ (cyklostezky údolím Tiché Orlice a 

Třebovky). V MAS ORLICKO dále probíhá spolupráce mezi obcemi a provozovateli veřejné dopravy, 

neboť spoje a jejich návaznost vždy nevyhovují potřebám občanů. Obce mají možnost připomínkovat 

vedení a četnost spojů v rámci IREDO. Obce jsou rovněž zapojeny do provozování systému cyklobusů 

a skibusů v Oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku.  

 

Opravy a budování komunikací patří mezi hlavní priority pro dvě třetiny obcí území MAS. Nutné je 

řešení problematiky negativních vlivů dopravy na obyvatele – bezpečnost, hluk, prach. Tato oblast se 

nabízí ke komplexnímu řešení zejména v problematických místech – úseky páteřní komunikace I/11, 

silnice druhých tříd, okolí škol a dopravních terminálů, plánovaný přivaděč na R35. MAS může hrát 

důležitou roli při analýze problémových míst a hledání řešení v podobě přípravy financování projektů. 

Silnou stránkou regionu je poměrně hustá síť cyklostezek a cyklotras. Existují plány na doplnění sítě, 

aktualizaci značení, budování doprovodné infrastruktury, napojení stezek do Polska. Tyto záměry je 

rovněž nutné mezi obcemi koordinovat. Klíčovým motivačním prvkem pro používání kol je napojení 

na veřejnou integrovanou dopravu, (místa pro bezpečné uložení kol a další zázemí). V území se již 

rozvíjí spolupráce mezi obcemi a provozovateli veřejné dopravy, neboť spoje a jejich návaznost vždy 

nevyhovují potřebám občanů. MAS může být prostředníkem pro vyjednávání úprav a optimalizaci 

integrovaného dopravního systému s krajským úřadem a rovněž zprostředkovávat kontakty na okolní 
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regiony (zvláště Olomoucký kraj). Bude vhodné rovněž koordinovat efektivní plánování a výstavbu 

záchytných parkovišť P+R, B+R a K+R. Poptávka je po větších osobních automobilech ve vlastnictví 

obcí tzv. na zavolání nahrazujících chybějící spoje. Vozy je možné využít i pro potřeby obcí a sdílet je 

navzájem.  

 

 
3.3. Potřeby spolupráce obcí v dalších oblastech 
 

3.3.1. Administrativa obcí 

 
Vzrůstající požadavky na výkon státní správy a samosprávy jsou významnou zátěží pro menší obce. 

Zvláště je to patrné v nejmenších obcích, kde je starosta neuvolněný a nedisponuje vlastním 

byrokratickým aparátem. Již dne lze vysledovat snahu o spolupráci zejména na úrovni DSO – tvorba 

vzorů dokumentů, sdílení zkušeností, vzájemná informovanost. Domníváme se, že vzhledem 

k velikosti území MAS, personálním a finančním kapacitám kanceláře není dost dobře možné přebírat 

agendy, které spadají do kompetence obcí. Dobrovolné svazky obcí mají zpravidla svého placeného 

manažera, který je schopen většinu společných činností zaštítit. Úlohu pracovníků kanceláře MAS tak 

vidíme zejména v roli poradní, metodické a poradenské. Reálně lze nastavit systém informování o 

aktuálních dotačních příležitostech a novinkách v oblasti státní správy, pokud je o nich kancelář MAS 

informována. S ohledem na budoucí kapacity kanceláře je možné předpokládat nabídku placených 

poradenských služeb v oblasti řízení projektů. Některé obce projevují zájem také o zajištění 

společných právních služeb, to je však závislé na finančních zdrojích, jež by musely být rozděleny dle 

poměrného klíče mezi jednotlivé obce.  

 
3.3.2. Cestovní ruch 
 
V oblasti cestovního ruchu disponuje region, na kterém MAS ORLICKO působí značnými zkušenostmi. 

V kapitole je 2.1. detailněji popsán výčet realizovaných projektů. Obecně lze konstatovat, že se 

zpravidla jednalo o projekty zaměřené na společné budování infrastruktury cestovního ruchu, 

společný marketing a tvorba propagačních materiálů nebo provoz informačních center či další 

společné infrastruktury. Projekty byly vesměs realizovány jako společné akce svazků obcí. Další 

záměry v této oblasti svazky také připravují. Úlohou kanceláře MAS je poskytnout potřebná 

analytická data, která byla shromážděna v rámci realizace Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 či 

při přípravě SCLLD pro nové programovací období EU. Oblast cestovního ruchu je v současném 

období oproti předchozímu poněkud méně dotačně pokryta. I tak může MAS zprostředkovávat 

informace o relevantních dotačních titulech (Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, 

národní dotační zdroje), hledat kontakty na případné partnery do projektů nebo zprostředkovávat 

vzájemné styky obcí či svazků s destinačními agenturami či dalšími zúčastněnými aktéry v tomto 

sektoru (místní podnikatelé, úřady apod.).  

 
Obě výše zmíněné oblasti potřeb jsou v návrhové části zahrnuty do opatření navrhovaných v rámci 

implementace strategických cílů 1 – 3.    
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4. Návrhová část strategie spolupráce obcí 

 

4.1. Stanovení cílů (vize) v oblasti spolupráce obcí 

Strategický cíl:  
Na území MAS ORLICKO je realizována kvalitní a efektivní spolupráce obcí a MAS 
 
Strategického cíle bude dosahováno prostřednictvím plnění specifických cílů: 

 1: Posílit diskusi a intervence zaměřené na problematiku regionálního školství  

 2: Zlepšit vybavenost regionu pro rozvoj lokální cyklodopravy a zvýšit bezpečnost dopravy 

 3: Posílit informovanost o problematice protipovodňových opatření 

4.2. Stanovení opatření v oblasti spolupráce obcí 

 
Tab. 16: Přehled opatření spolupráce obcí na území MAS ORLICKO 

Číslo 
opatření 

Název opatření Forma spolupráce 
/ šablona 

Specifický cíl 1: 
Posílit diskusi a intervence zaměřené na problematiku regionálního školství 

1.1. 
Nastartovat a prohloubit procesy k aktivní spolupráci 
aktérů vzdělávání v území 

 

Aktivita 1.1.1. Realizace agendy místních akčních plánů vzdělávání_1 2C 
Aktivita 1.1.2. Realizace agendy místních akčních plánů vzdělávání_2 1A 

Aktivita 1.1.3. 
Monitoring a vyhodnocování potřeb pro prohlubování spolupráce 
škol a firem a poskytovat adekvátní fundrising 

1C 

1.2. 
Realizovat opatření k efektivnímu řešení vzdělávání 
s těžištěm v regionálním kontextu 

 

Aktivita 1.2.1. 
Monitoring a vyhodnocování potřeb pro efektivní řešení vzdělávání 
s těžištěm v regionálním kontextu a poskytovat adekvátní 
fundrising 

1C 

Aktivita 1.2.2. 
Realizace zastřešení společných projektů v souladu s výsledky 
projednání jejich konkrétní podoby 

2C 

Specifický cíl 2: 
Zlepšit vybavenost regionu pro rozvoj lokální cyklodopravy a zvýšit bezpečnost dopravy 

2.1. Podpořit absorpční kapacitu pro rozvoj cyklistické dopravy  

Aktivita 2.1.1. 
Realizace společného projektu vybavenosti regionu doprovodnou 
infrastrukturou pro cyklodopravu 

2C 

2.2. 
Zlepšit informovanost o možnostech realizace 
bezpečnostních opatření v dopravě 

 

Aktivita 2.2.1. Animační aktivity spojené se zvyšováním bezpečnosti v dopravě 1 

Specifický cíl 3:  
Posílit informovanost o problematice protipovodňových opatření 
3.1. Realizovat osvětu v oblasti ochrany před povodněmi  
Aktivita 3.1.1. Animační aktivity v oblasti ochrany proti povodním 1 
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Šablony spolupráce - typologie:  
 
1/ Animace prostřednictvím zaměstnance MAS  
Animace (nebo také oživování území) znamená především vlastní iniciativu MAS prostřednictvím k 
tomu určeného zaměstnance. Pro účely této metodiky se jedná především o animaci směrem k 
prohloubení spolupráce obcí.  
 
1A/ MAS jako iniciátor setkání a nových aktivit  
Např. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb a plánovaní nových společných projektů, řešení 
dopravní obslužnosti obcí v MAS  
 
1B/ MAS jako realizátor projektů  
Např. projekty na vytvoření pracovních míst pro osoby ohrožené nezaměstnaností (absolventi, osoby 
po skončení rodičovské dovolené, osoby starší 50ti let, zdravotně postižení), projekt na komunitní 
školu apod.  
 
1C/ Vyhledávání dotačních možností dle požadavků v území – fundraising  
Vyhledávání odpovídajících zdrojů financování na základě zjištěných potřeb a také informování o 
aktuálních výzvách např. ve zpravodaji nebo na webových stránkách.  
Např. 7 obcí požaduje řešení povodňových událostí - animátor průběžně sleduje dotační možnosti a v 
okamžiku kdy je vyhlášená odpovídající výzva, začne pracovat na přípravě projektu.  
 
1D/ Koordinace společných aktivit  
Animátor má přehled o připravovaných i probíhajících aktivitách v území a snaží se je navzájem 
koordinovat.  
Např. Zaměstnanec zjistí, že dvě sousedící obce mají každá záměr na realizaci Domova pro seniory. 
Jeho úkolem je sezvat zástupce obou obcí a domluvit se na společném postupu.  
 
1E/ Vzdělávání a osvěta  
MAS zajišťuje nejrůznější školení a vzdělávání na základě požadavků jednotlivých obcí nebo zjištěných 
potřeb.  
Např. školení řidičů referentských vozidel, školení BOZP, nakládání s odpady.  
 
2/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy a jiných služeb pro malé obce  
Servis znamená poskytování služeb. Může se jednat o služby související se zajištěním veřejné správy, 
ale i o služby jako např. zpracování studií, projektů, žádosti o dotace apod.  
2A) Služby zajištění veřejné správy – informování o zákonných povinnostech, asistence při 
zpracování výkazů vůči vyšším orgánům veřejné správy na základě zákonných povinností (odpady, 
vodovody a kanalizace, ČSÚ apod.)  
Např. pro obce s neuvolněnými starosty  
 
2B/ Společné právní služby pro veřejnou správu - zpracování a konzultace smluv zprostředkování 
právních služeb (vybrat si specializovaného právníka zajištěného MAS za rozumné ceny), 
 
2C/ Dotační servis  
Služby zajištění především projektového cyklu (tvorba projektů, projektové řízení, výběrová řízení, 
apod.) na základě ceníku služeb a individuálních dohod.  
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2D/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance MAS - MAS jako 
zaměstnavatel nabídne služby účetní. Obce to budou financovat prostřednictvím MAS. Bude to 
záruka udržitelnosti vs. individuální smlouvy s různou garancí délky služby.  
Např. 1 účetní pro 3-4 obce. Komentář: nyní pracují 3 účetní na částečný úvazek.  
 
2E/ Další služby pro obyvatele v regionu MAS  
Jedná se o další jiné služby, které mohou být poskytovány jak za úhradu, tak bezplatně.  
Např. služby pro zajištění kulturních a společenských akcí - půjčování stanů a pódií.  
 
3/ Poradenství MAS samosprávám  
Poradenství znamená poskytnutí odpovídajících informací v různých oblastech především v dotační. 
Jedná se o pasívní poradenství na základě dotazů (na rozdíl od servisu). MAS má stanoveny 
konzultační hodiny a telefonní a emailový kontakt pro zájemce.  
 
4/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS  
MAS zajistí Individuální dohody mezi obcemi a skupinami obcí resp. soustavu dohod - MAS funguje 
jako zprostředkovatel a administrátor aktivit v území. V případě dotačních projektů není MAS sama 
žadatelem.  
Např. výstavba liniové cyklostezky v X obcích. Zavedení prvků bezpečnosti dopravy ve skupině obcí 
apod.  
 
5/ Svazek obcí s působností na území celé MAS  
Vznik nové organizace s právní subjektivitou zastřešující veřejnou správu v regionu na základě 
vlastního plánování v regionu MAS.  
Např. od 
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5. Akční plán spolupráce 

 
 
Tab. 17: Akční plán spolupráce v území MAS ORLICKO na léta 2015 – 2016 (s výhledem do roku 2018) 

Oblast 
2015 2016 Výhled 2017 - 2018 

Aktivita Finance Zodpovídá Aktivita Finance Zodpovídá Aktivita Finance Zodpovídá 

SC 1 - opatření 1.1.  
 
Aktivita 1.1.1. 
Realizace agendy 
místních akčních 
plánů vzdělávání_1 

příprava žádosti 

o dotaci na 

MAP ve 

spolupráci 

s ORP Žamberk, 

Králíky a Ústí 

nad Orlicí, 

rozšíření 

stávajícího 

partnerství 

MAS pro otázky 

vzdělávání 

v souladu 

s požadavky 

výzvy 

bez nároku Ivana Vanická realizace 
projektu dle 
metodiky 
stanovené 
výzvou 

dle příslušné 
alokace výzvy 
(3 – 6 mil. Kč 
/ MAP) 

Ivana Vanická / 
zaměstnanci 
projektu dle 
kvalifikace 

realizace 
projektu dle 
metodiky 
stanovené 
výzvou 

dle příslušné 
alokace výzvy 
(3 – 6 mil. Kč / 
MAP) 

Ivana Vanická / 
zaměstnanci 
projektu dle 
kvalifikace 

SC 1 - opatření 1.1.  
 
Aktivita 1.1.2. 
Realizace agendy 
místních akčních 
plánů vzdělávání_2 

zapojení do 
přípravy žádosti 
o dotaci na 
MAP ve 
spolupráci 
s ORP 
Lanškroun 

bez nároku Ivana Vanická zapojení do 
realizace 
projektu 

bez nároku, 
odměna 
v úvazku dle 
míry zapojení 

Ivana Vanická, 
zaměstnanci 
projektu dle 
kvalifikace 

zapojení do 
realizace 
projektu 

bez nároku, 
odměna 
v úvazku dle 
míry zapojení 

Ivana Vanická, 
zaměstnanci 
projektu dle 
kvalifikace 

SC 1 - opatření 1.1.  
 
Aktivita 1.1.3. 

účast na 
platformách 
zaměřených na 
vyhodnocování 

bez nároku 
(v rámci 
rozpočtu 
animace MAS 

Ivana Vanická 
/ Alice 
Brožková 

účast na 
platformách 
zaměřených 
na 

bez nároku 
(v rámci 
rozpočtu 
animace MAS 

Ivana Vanická / 
Alice Brožková 

účast na 
platformách 
zaměřených 
na 

bez nároku 
(v rámci 
rozpočtu 
animace MAS 

Ivana Vanická / 
Alice Brožková 
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Monitoring a 
vyhodnocování 
potřeb pro 
prohlubování 
spolupráce škol a 
firem a poskytovat 
adekvátní fundrising 

potřeb 
spolupráce škol 
a firem v území 
a fundrising 

ORLICKO) vyhodnocová
ní potřeb 
spolupráce 
škol a firem 
v území a 
fundrising 

ORLICKO) vyhodnocován
í potřeb 
spolupráce 
škol a firem 
v území a 
fundrising 

ORLICKO) 

SC 1 - opatření 1.2. 
 
Aktivita 1.2.1. 
Monitoring a 
vyhodnocování 
potřeb pro efektivní 
řešení vzdělávání 
s těžištěm 
v regionálním 
kontextu a 
poskytovat adekvátní 
fundrising 

účast na 
platformách 
zaměřených na 
vyhodnocování 
potřeb pro 
efektivní řešení 
vzdělávání 
s těžištěm 
v regionálním 
kontextu a 
poskytování 
adekvátního 
fundrisingu 

bez nároku 
(v rámci 
rozpočtu 
animace MAS 
ORLICKO) 

Ivana Vanická 
/ Alice 
Brožková 

      

SC 1 - opatření 1.2. 
 
Aktivita 1.2.2. 
Realizace zastřešení 
společných projektů 
v souladu s výsledky 
projednání jejich 
konkrétní podoby 

   zastřešení a 
realizace 
projektu 

v rámci 
rozpočtu 
projektu a 
jeho 
příslušného 
financování 

bude stanoveno    

SC 2 - opatření 2.1.  
 
Aktivita 2.1.1. 
Realizace společného 
projektu vybavenosti 
regionu doprovodnou 
infrastrukturou pro 

zpracování 
projektu 
zlepšení 
vybavenosti 
regionu 
doprovodnou 
infrastrukturou 
(animace)   

dle rozpočtu 
projektu 

Lukáš Bednář zapojení do 
realizace 
projektu 

dle rozpočtu 
projektu 
(Programový 
rámec CLLD 
IROP nebo 
individuální 
projekt IROP) 

Lukáš Bednář fyzická 
realizace 
(zapojení do 
realizace 
projektu) 

dle rozpočtu 
projektu 

Lukáš Bednář 
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cyklodopravu 

SC 2 - opatření 2.2.  
 
Aktivita 2.2.1. 
Animační aktivity 
spojené se 
zvyšováním 
bezpečnosti v 
dopravě 

animace MAS – 
poskytování 
informací o 
možnostech 
bezpečnosti 
v dopravě 
(legislativa, 
zdroje), 
zprostředkován
í kontaktů s 
ORP 

bez nároku Lukáš Bednář animace MAS 
– poskytování 
informací o 
možnostech 
bezpečnosti 
v dopravě 
(legislativa, 
zdroje), 
zprostředková
ní kontaktů s 
ORP 

bez nároku Lukáš Bednář animace MAS 
– poskytování 
informací o 
možnostech 
bezpečnosti 
v dopravě 
(legislativa, 
zdroje), 
zprostředková
ní kontaktů s 
ORP 

bez nároku Lukáš Bednář 

SC 3 - opatření 3.1.  
 
Aktivita 3.1.1. 
Animační aktivity 
v oblasti ochrany 
proti povodním 

Informační a 
animační 
aktivity 
v oblasti 
ochrany proti 
povodním 
(legislativa, 
dotační zdroje, 
zprostředkován
í kontaktů) 

bez nároku Tomáš 
Vacenovský 

Informační a 
animační 
aktivity 
v oblasti 
ochrany proti 
povodním 
(legislativa, 
dotační 
zdroje, 
zprostředková
ní kontaktů) 

bez nároku Tomáš 
Vacenovský 

Informační a 
animační 
aktivity 
v oblasti 
ochrany proti 
povodním 
(legislativa, 
dotační 
zdroje, 
zprostředková
ní kontaktů) 

bez nároku Tomáš 
Vacenovský 
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6. Implementace spolupráce obcí na platformě MAS 

 

6.1. Sledování a vyhodnocování výstupů strategie spolupráce obcí 

 
Tab. 18: Sledování a vyhodnocování výstupů SSO v území MAS ORLICKO na léta 2015 – 2016 (s výhledem do roku 2018) 

Oblast 2015 2016 Výhled 2017 - 2018 

Aktivita Výstupy Splněno 
ano/ne 

Aktivita Výstupy Splněno 
ano/ne 

Aktivita Výstupy Splněno 
ano/ne 

SC 1 - opatření 1.1.  
 
Aktivita 1.1.1. 
Realizace agendy 
místních akčních 
plánů vzdělávání_1 

příprava žádosti o 
dotaci na MAP ve 
spolupráci s ORP 
Žamberk, Králíky 
a Ústí nad Orlicí, 
rozšíření 
stávajícího 
partnerství MAS 
pro otázky 
vzdělávání 
v souladu 
s požadavky 
výzvy 

žádosti o 
dotace na 
jednotlivé 
MAP 

 realizace 
projektu dle 
metodiky 
stanovené 
výzvou 

dle aktivit 
navržených v 
MAP 

 realizace 
projektu dle 
metodiky 
stanovené 
výzvou 

dle aktivit 
navržených v 
MAP 

 

SC 1 - opatření 1.1.  
 
Aktivita 1.1.2. 
Realizace agendy 
místních akčních 
plánů vzdělávání_2 

zapojení do 
přípravy žádosti o 
dotaci na MAP ve 
spolupráci s ORP 
Lanškroun 

žádost o 
dotaci na 
jednotlivé 
MAP 

 zapojení do 
realizace 
projektu 

dle aktivit 
navržených v 
MAP 

 zapojení do 
realizace 
projektu 

dle aktivit 
navržených v 
MAP 

 

SC 1 - opatření 1.1.  
 

účast na 
platformách 

poskytované 
poradenské 

 účast na 
platformách 

poskytované 
poradenské 

 účast na 
platformách 

poskytované 
poradenské 
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Aktivita 1.1.3. 
Monitoring a 
vyhodnocování 
potřeb pro 
prohlubování 
spolupráce škol a 
firem a poskytovat 
adekvátní fundrising 

zaměřených na 
vyhodnocování 
potřeb 
spolupráce škol a 
firem v území a 
fundrising 

služby zaměřených 
na 
vyhodnocová
ní potřeb 
spolupráce 
škol a firem 
v území a 
fundrising 

služby zaměřených 
na 
vyhodnocován
í potřeb 
spolupráce 
škol a firem 
v území a 
fundrising 

služby 

SC 1 - opatření 1.2. 
 
Aktivita 1.2.1. 
Monitoring a 
vyhodnocování 
potřeb pro efektivní 
řešení vzdělávání 
s těžištěm 
v regionálním 
kontextu a 
poskytovat adekvátní 
fundrising 

účast na 
platformách 
zaměřených na 
vyhodnocování 
potřeb pro 
efektivní řešení 
vzdělávání 
s těžištěm 
v regionálním 
kontextu a 
poskytování 
adekvátního 
fundrisingu 

poskytované 
poradenské 
služby 

       

SC 1 - opatření 1.2. 
 
Aktivita 1.2.2. 
Realizace zastřešení 
společných projektů 
v souladu s výsledky 
projednání jejich 
konkrétní podoby 

   zastřešení a 
realizace 
projektu 

dle aktivit 
navržených 
projektem 

    

SC 2 - opatření 2.1.  
 
Aktivita 2.1.1. 
Realizace společného 
projektu vybavenosti 
regionu doprovodnou 

zpracování 
projektu zlepšení 
vybavenosti 
regionu 
doprovodnou 
infrastrukturou 
(animace)   

projekt 
zlepšení 
vybavenosti, 
poradenské 
služby 

 zapojení do 
realizace 
projektu 

dle aktivit 
navržených 
projektem 

 fyzická 
realizace 
(zapojení do 
realizace 
projektu) 

dle aktivit 
navržených 
projektem 
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infrastrukturou pro 
cyklodopravu 

SC 2 - opatření 2.2.  
 
Aktivita 2.2.1. 
Animační aktivity 
spojené se 
zvyšováním 
bezpečnosti v 
dopravě 

animace MAS – 
poskytování 
informací o 
možnostech 
bezpečnosti 
v dopravě 
(legislativa, 
zdroje), 
zprostředkování 
kontaktů s ORP 

poskytované 
poradenské 
služby a 
animace 

 animace MAS 
– poskytování 
informací o 
možnostech 
bezpečnosti 
v dopravě 
(legislativa, 
zdroje), 
zprostředková
ní kontaktů s 
ORP 

poskytované 
poradenské 
služby a 
animace 

 animace MAS 
– poskytování 
informací o 
možnostech 
bezpečnosti 
v dopravě 
(legislativa, 
zdroje), 
zprostředková
ní kontaktů s 
ORP 

poskytované 
poradenské 
služby a 
animace 

 

SC 3 - opatření 3.1.  
 
Aktivita 3.1.1. 
Animační aktivity 
v oblasti ochrany 
proti povodním 

Informační a 
animační aktivity 
v oblasti ochrany 
proti povodním 
(legislativa, 
dotační zdroje, 
zprostředkování 
kontaktů) 

poskytované 
poradenské 
služby a 
animace 

 Informační a 
animační 
aktivity 
v oblasti 
ochrany proti 
povodním 
(legislativa, 
dotační 
zdroje, 
zprostředková
ní kontaktů) 

poskytované 
poradenské 
služby a 
animace 

 Informační a 
animační 
aktivity 
v oblasti 
ochrany proti 
povodním 
(legislativa, 
dotační 
zdroje, 
zprostředková
ní kontaktů) 

poskytované 
poradenské 
služby a 
animace 
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6.2. Začlenění spolupráce obcí do strategie MAS 

 
Struktura Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS ORLICKO zahrnuje celkem pět 
samostatných částí: 

A. Informace o strategii 
B. Analytická část strategie 
C. Strategická část strategie 
D. Implementační část strategie 
E. Přílohy 

 
Ve strategické části jsou navrženy k implementaci SCLLD následující klíčové oblasti: 

1. Lidé a občanská společnost 
2. Podnikatelský sektor a trh práce 
3. Investiční rozvoj území 
4. Krajina a příroda 

 
Téma spolupráce se prolíná průřezově jednotlivými opatřeními. Není zde explicitně řešena 
spolupráce obcí a MAS v samostatné klíčové oblasti či opatření. Implementační část strategie 
zahrnuje také kapitolu 10. Popis spolupráce MAS ORLICKO na národní a mezinárodní úrovni a 
přeshraniční spolupráce. Zde však není řešena přímo spolupráce obcí a MAS. Podněty získané v rámci 
realizace projektu SMS – EchÚ byly zapracovány do stávajících opatření SCLLD. Nebylo vytvořeno 
nové opatření reflektující speciálně spolupráci obcí a MAS. Následující tabulka podává přehled o 
vzájemných vazbách mezi opatřeními v oblasti spolupráce obcí navržených v rámci SSO a opatřeními 
SCLLD.  

 
Tab. 19: Přehled vazeb opatření SSO a opatření SCLLD MAS ORLICKO 

Opatření SSO Opatření SCLLD 

1.1 
Nastartovat a prohloubit procesy 
k aktivní spolupráci aktérů 
vzdělávání v území 

1.3.1. 
Podpora spolupráce, síťování 
a posilování absorpční 
kapacity 

1.2. 
Realizovat opatření k efektivnímu 
řešení vzdělávání s těžištěm 
v regionálním kontextu 

3.1.3. 
Dostupné a udržitelné 
školství 

2.1. 
Podpořit absorpční kapacitu pro 
rozvoj cyklistické dopravy 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

4.1.2. 
Rozvoj produktů pěší, cyklo  
a in-line turistiky 

2.2. 

Zlepšit informovanost o 
možnostech realizace 
bezpečnostních opatření v 
dopravě 

3.2.2. 
Zvýšení bezpečnosti v 
dopravě 

3.1. 
Realizovat osvětu v oblasti 
ochrany před povodněmi 

4.2.2. 
Zlepšení vodního režimu  
v krajině 
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7. Přílohy 

 

7.1. Seznam použitých zkratek 

 

ČOV – čistírna odpadních vod  

DSO – dobrovolný svazek obcí 

IREDO – Integrovaná regionální doprava na území Královéhradeckého a Pardubického kraje 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

MAP – místní akční plán rozvoje vzdělávání 

MAS – místní akční skupina ORLICKO, z.s. 

NNO – nestátní neziskové organizace 

OPPI – Operační program Podnikání a inovace 

OPZ - Operační program Zaměstnanost 

OPŽP – Operační program Životní prostředí 

ORP – obec s rozšířenou působností 

PRV – Program rozvoje venkova 

ROP – Regionální operační program 

ROT – Dobrovolný svazek obcí Sdružení Orlicko-Třebovsko 

SCLLD – strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury České republiky 

SMS – Sdružení místních samospráv České republiky 

SMS - EchÚ – projekt „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivních chod úřadů“ 

SROP – Společný regionální operační program 

SSO – Strategie spolupráce obcí (dodatek Strategie MAS)  

 

  



  
 
 

 

 

45 

7.2. Seznam tabulek, obrázků a schémat dokumentu 

 
Název Strana 
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19 
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