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Strategická návrhová část SOKV 
 

Priority rozvoje Svazku obcí Kamenné vrchy: 
 
V začátku zpracování rozvojové studie bylo provedeno společné jednání starostů členských obcí 

svazku, ze kterého vzešlo 5 hlavních priorit rozvoje regionu, které definovaly směr, kterým by se měl 

SOKV ubírat. Tyto priority rozvoje regionu byly po celou dobu zpracovávání studie pojítkem všech 

aktivit. Podobné priority identifikovali i občané při průzkumu veřejného mínění. Celá strategie je tedy 

postavena tak, aby komplexně řešila dané výzvy a co nejvíce napomohla rozvoji celého regionu ve 

vytyčených směrech. 

 
1) SOKV by měl být silným partnerem pro přeshraniční jednání. Tímto bude dosaženo posílení 

pozice pro budoucí čerpání dotačních prostředků v součinnosti s druhou stranou. Starostové 

vnímají potenciál v budoucím přínosu takovýchto jednání a intenzivnější spolupráci. 

2) SOKV by měl „zaštiťovat“ členské obce i při jednání s karlovarským Krajem a s dalšími 

relevantními partnery. Zejména je tato úloha nezastupitelná při vyjednáváních o tématech 

budoucích dotačních titulů, pozitivním lobingu za rozvoj mikroregionu a při koordinaci při 

přípravě čerpání dalších dotací na projekty realizované na svém území. 

3) Téma vytvoření pracovních míst přerostlo do širšího kontextu „vytvoření prostředí pro to, 

aby lidé na území členských obcí zůstali“ Shodně bylo proklamováno, že dnes obyvatele 

v obcích téměř nic nedrží – není zde jasný důvod, proč by měli jít na venkov. Shoda byla i na 

potřebě podpory průmyslu či podnikatelských příležitostí a dále v přesvědčení/ujištění 

občanů pozitivní motivací k tomu, aby na území SOKV zůstali žít. 

4) S tématem 3 souvisí i následující „SOKV by měl informovat turistu i obyvatele o 

možnostech, které mikroregion nabízí“. V podstatě byla shoda na nutnosti vytvoření 

propracovanější a komplexní komunikaci vůči a poskytování informací pro návštěvníky SOKV. 

Příklad byl vytvoření infocentra, celé koncepce turistického PR s navazujícími službami jako 

ubytování, stravování a spolupráce s turistickými centry (KV, FL, ML). Další shoda byla na 

existenci prostoru na lepší PR a komunikaci vůči obyvatelům, aby i oni věděli a uvědomovali 

si výhody a benefity života v SOKV. Shodně byla identifikována potřeba a prostor pro 

podporu podnikatelů a propagaci jejich podnikání na území SOKV.  

5) Spolkový život a regionální školství je další z témat, které rozvíjí bod 3. Starostové se shodli 

na tom, že je třeba počítat s možností potřeby svážet děti do škol a školek školním 

autobusem. Zdůrazněna byla potřeba vybudování Kvalitního Školství. Občané vyžadují, aby 

byla škola, školka a doktor ideálně v obci, ve které bydlí. V menších členských obcích si 

občané zvykli za některými službami dojíždět a nepřipadá jim to omezující. 
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Strategické cíle svazku a jednotlivých obcí 
 
Vize rozvoje SOKV byla je po vzájemné dohodě starostů sjednocující pro rozvojové vize jednotlivých 
členských obcí. Při definování strategických cílů bylo hledáno jejich optimální rozložení tak, aby 
realizace jednotlivých projektových záměrů vedla k udržitelnému, harmonickému a vyváženému 
rozvoji celého regionu.  
 
Pro potřeby Svazku obcí Kamenné vrchy byla vytvořena vizualizace rozvojové strategické vize ve 
formě tří klíčových pilířů postavených na solidních základech nesoucích vizi rozvoje regionu. Každý 
z pilířů je rozdělen na dva strategické cíle. 
 
První rozvojový pilíř „Zajištění kvality života a životního prostředí“ je zaměřen na rozvoj občanské 
společnosti. Do tohoto pilíře spadají všechny aktivity které se týkají investičního či organizačního 
zajišťování a zlepšování kuluturního a společenského života, zdraví, vzdělání, sociálních služeb a 
volnočasových aktivit.  
 

Strategický cíl „I. A  Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti a zajištění péče o občany“ je 
zaměřen na budování infrastruktury pro poskytování výše zmíněného. Proto do tohoto 
strategického cíle spadají investiční aktivity a záměry mikroregionu či jednotlivých obcí a také 
podpůrné činnosti a aktivity vedoucí k zlepšení fungování stávající infrastruktury a daných zařízení.  
 
Strategický cíl „I. B  Hodnotný společenský a kulturní život“ je zaměřen spíše na měkkou část 
projektových aktivit. Projektové akce v něm uvedené mají za úkol zlepšit fungování občanské 
společnosti, podporovat činnost občanů, spolků a sdružení. Zajistit kvalitu života na venkově a 
spokojenost občanů s možnostmi volnočasového a společenského vyžití. Řečeno jinými slovy, 
tento strategický cíl je zaměřen na posílení vybudování si vztahu občanů k regionu, k tzv. 
zapuštění kořenů a k tomu, aby se v obci, ve které žijí i v blízkém okolí, cítili občané jako doma.  

 
Druhý rozvojový pilíř „Image regionu, spolupráce, komunikace“ spojuje a doplňuje dva ostatní pilíře 
a aktivity v nich uvedené. Silnou stránkou existence svazku je jednak dobrá spolupráce mezi 
jednotlivými starosty, ale také větší a pestřejší možnosti vyplývající ze spojení sil. V ekonomické 
terminologii by se dal použít termín výnosy z rozsahu. Jednotlivé aktivity uvedené v tomto pilíři mají 
více smyslu nebo jsou prakticky i ekonomicky relevantní pouze za předpokladu, že se do realizace 
zapojí celý svazek nebo jeho větší část. Území svazku je totiž relativně malé a jednotlivé obce nemají 
často dostatečnou kapacitu řešit všechny záležitosti, které by bylo třeba pro rozvoj obcí a regionu 
dělat. Další výhody plynou z koncentrace znalostí, zkušeností a spojení dovedností jednotlivých lidí ku 
prospěchu všech zapojených subjektů. Důležitým aspektem je také společné vystupování při 
prosazování společných zájmů. Tento pilíř a zejména pozitivní důsledky po realizaci jednotlivých 
projektových záměrů či činností přinesou své ovoce ve středním a dlouhém období. Je tedy spojnicí 
mezi pilíři I. a III., ale také napomáhá dlouhodobé udržitelnosti rozvoje svazku. 
  

Strategický cíl „II. A  Posílení dobré image regionu“ je zaměřen na oblast komunikace, prezentace 
regionu. Jeho význam spočívá zejména v informování klíčových cílových skupin, tedy obyvatel 
žijících na území svazku a turistů o možnostech, které region nabízí. Jinými slovy se jedná o 
propagaci příležitostí, které je možné využít pro zvýšení kvality a standardu života na území 
svazku. Splnění tohoto cíle má také přispět k zlepšení fungování projektových záměrů navržených 
v dalších pilířích. Tento strategický cíl je také důležitý z dlouhodobého hlediska jako jedno 
z preventivních opatření proti negativním demografickým tendencím odlivu mladých lidí a 
vzdělaných lidí z regionu. Na druhou stranu je také důležité informovat o výjimečných a 
zajímavých možnostech a případně přilákat i turisty, kteří jsou pro celý Karlovarský kraj jedním 
z důležitých aspektů hospodářského rozvoje celého regionu. 
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Strategický cíl „II. B  Kooperace a prosazování společných zájmů“ Je zaměřen na posilování 
spolupráce s ostatními subjekty a partnery. Důležitou roli zde hraje přeshraniční spolupráce, ale 
také spolupráce s ostatními městy, obcemi a dalšími subjekty jako jsou mikroregiony, místní akční 
skupiny a další. Výhodou společného postupu je efektivnější prosazování společných zájmů, větší 
viditelnost a silnější vyjednávací pozice. Ta je využitelná zejména při jednání s Karlovarským 
krajem a ostatními důležitými subjekty, které svou činností ovlivňují hospodářský i společenský 
rozvoj celého regionu. V rámci tohoto cíle je kladen důraz i na posílení spolupráce mezi 
jednotlivými zástupci členských obcí svazku. Realizace opatřený navrhovaných v tomto cíli je také 
důležitá z dlouhodobého hlediska. Příprava a koncepční rozvoj obcí a regionu přesahuje jednotlivá 
volební období a je potřeba již dnes připravovat půdu pro jednotlivé investiční či měkké projekty, 
které budou realizovatelné až za několik let.  

 
Třetí rozvojový pilíř „Podpora ekonomického rozvoje regionu a budování související infrastruktury“ 
je nepostradatelný pro rozvoj regionu, protože se týká dvou zásadních aspektů života. Prvním je 
práce pro občany a druhým je kvalitní infrastruktura a občanská vybavenost, tedy dva aspekty, které 
určují, zda budou mít lidé zajištěny základní životní potřeby a které jsou nezbytné pro další rozvoj 
celého regionu. Přesto, že aspekty spadající do tohoto pilíře jsou určující pro realizaci dvou 
předchozích, je tento definován jako třetí proto, že v současné a pro potřeby strategické rozvojové 
studie SOKV pouze vylepšuje stávající již fungující prostředí. Proto realizace opatření v něm 
uvedených má stejnou důležitost jako u dvou předchozích pilířů. 
 

První strategický cíl „III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání“ zdůrazňuje potřebu a 
důležitost zajištění zaměstnanosti a zvýšení ekonomické úrovně na území svazku, neboť ta je 
podmínkou všech dalších aktivit souvisejících se vzděláním, společenskými i volnočasovými 
aktivitami ale také s demografickým vývojem a pestrostí a zdravém fungování komunity. Přestože 
svazek a jednotlivé obce mají jen malou možnost přímo vytvářet pracovní místa a smyslem jejich 
existence není podnikání, mohou přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí. Konkrétní 
opatření jsou popsána níže. Obecně je možno říci, že obce mohou ovlivnit atraktivitu regionu pro 
investory a obecné povědomí o příležitostech rozvoje podnikání na území jednotlivých obcí a také 
zprostředkovat či podnítit činnost jiných partnerských subjektů, které svým charakterem 
podporují rozvoj ekonomické činnost na území svazku. 
 
Druhý strategický cíl „III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti“ je zaměřen na 
budování základní infrastruktury v jednotlivých obcích. Jednotlivá opatření v něm uváděná byla 
nejčastěji opakovaná v aktuálních i minulých plánech rozvoje obce, neboť právě souvisejí se 
základem a hlavním důvodem existence obcí, což je zajištění základní infrastruktury, jako jsou 
komunikace, sítě, občanská vybavenost a vzhled veřejných prostranství, včetně územního a 
urbanistického rozvoje. Nejvíce investičních opatření je právě v tomto strategickém cíli. 

 
Základy na kterých jsou pilíře postaveny, jsou definovány jako Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce 
starostů v rámci SOKV, což je záležitost která se objevuje ve všech pilířích a dále Zlepšení vnitřního 
potenciálu fungování obcí, řízení a financování, které souvisí jednak s finančním řízením obcí, ale 
také zlepšeným manažerským přístupem k řízení obcí. Je důležité, aby starostové nebyli pouze ti, kdo 
budou realizovat dané projekty a aktivity. Jejich role spíše spočívá v nastavení vize identifikování 
partnerů, konkrétních osob, které se do jednotlivých projektů zmíněných v pilířích zapojí nebo je 
budou ideálně realizovat. Je také důležité vnímat potenciál občanů a zaměstnanců úřadu a dávat jim 
příležitosti k aktivnímu zapojení se a podporovat je v jejich činnosti. 
 
V následující kapitole je vždy u každé obce a svazku schéma představující jednotlivé projektové 
záměry definované k naplnění strategických cílů a dále Projektové listy jednotlivých Strategických 
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cílů, kde je identifikace cíle, jeho stručné vysvětlení a dále popis a seznam projektů, jejichž realizace 
zajistí dosažení vytyčeného cíle.  
Hlavní projekty jsou zapsány tučně na oranžovém podkladu. Tyto jsou očíslovány a dále rozpracovány 
do dílčích projektových záměrů. V případě, že tyto je třeba dále rozdělit, byla pro rozlišení užita 
kurziva.  
U každého projektového záměru je tedy uveden jedinečný kód a hierarchické označení, jeho stručný 
popis či název. Dále určení začátku a konce realizace daného záměru. Frekvence opakování je 
důležitá zejména u neinvestičních záměrů, které jsou jednorázové. Dále karta obsahuje rozpočty 
jednotlivých záměrů. Jestliže je uvedena 0, je předpoklad že realizace projektu nevyžaduje vyčlenění 
speciální sumy potřebné k jeho realizaci. Náklady spojené s realizací jsou součástí standardního 
platového ohodnocení osob, které jej budou realizovat. Ve sloupci zodpovědná osoba je uveden 
člověk, který zodpovídá za realizaci daného projektového záměru. Toto neznamená, že by jej musel 
fyzicky sám řídit či realizovat. Ve sloupci poznámka jsou uvedeny další relevantní informace vztahující 
se k realizaci daných projektových záměrů. 
 
 

Seznam zkratek: 

SOKV  - Svazek obcí Kamenné vrchy 
Opak.  - opakování dané aktivity (J – jednorázově, M – měsíčně, K – kvartálně, R – ročně, DP 

– dle potřebnosti a možností) 
Reg.   - regionální (Karlovarský Kraj – Program Obnovy Venkova) 
Int.   - mezinárodní / přeshraniční (cíl 3) 
PRV  - Program Rozvoje Venkova 
kom. plán. - komunitní plánování 
OHK  - Okresní hospodářská komora  
RHK   - Regionální hospodářská komora 
IHK   - Průmyslová a obchodní komora Regensburg 
CI  - agentura CzechInvest 
EEN  - Enterprise European Network 
KČT  - klub českých turistů 
DM    - destinační management / organizace zabývající se destinačním managementem 
působící na území SOKV 
CHEVAK - Chebské vodovody a kanalizace 
KSUSK  - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
MŠMT  - ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
MMR  - ministerstvo pro místní rozvoj 
MŽP  - ministerstvo životního prostředí  
MF  - ministerstvo financí 
NNO  - nestátní neziskové organizace 
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Svazek obcí Kamenné Vrchy 

 
  

 

 

 

 

 

  

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image regionu, 
spolupráce, komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské 
společnosti a zajištění péče o občany 
1. Zlepšení úrovně kvality zdravotní péče 
2. Zlepšení úrovně kvality sociální péče a soc. služeb 

II. A  Posílení dobré image regionu 
1. Budování image mezi občany svazku 
2. Budování image v cestovním ruchu 
3. Zajištění kvalitní informovanosti občanů 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1.  Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2.  Podpora drobného, malého a středního podnikání 
3.  Zajištění podmínek pro zvýšení zaměstnanosti 
4.  Podpora vzniku a rozvoje destinačního managementu 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1.  Podpora kulturně-společenského života svazku 
2.  Fotbalový turnaj – Kamenné vrchy 
3.  Zlepšení dopravní obslužnosti regionu – posílení 
rozvojového potenciálu SOKV 
4.  Podpora celoživotního vzdělávání 
5.  Prevence negativních sociálně-společenských jevů 
6. Zlepšení úrovně vzdělání 

II. B  Kooperace a prosazování společných 
zájmů 
1. Rozvoj přeshraniční spolupráce 
2.  Intenzivnější spolupráce – diskuse témat a 
prosazování společných zájmů – pozitivní lobing 
3.  Zvyšování odborných dovedností vybraných 
pracovníků 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské 
vybavenosti 
 

Vize Rozvoje SOKV: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Svazek obcí Kamenné vrchy  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 
občanské společnosti a 
zajištění péče o občany 

Průřezová témata, která je vhodné řešit na úrovni svazku, se týkají zdravotní péče i sociální péče a sociálních služeb. 
Investice do takovýchto zařízení je třeba koordinovat v rámci celého regionu, aby byla zajištěna jejich dostatečná 
ekonomická využitelnost a zajištění poskytování služeb na území celého svazku. Zajištění povědomí o těchto službách a 
aktuálnost komunikovaných informací občanů jsou zásadní pro rozvoj regionu. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zlepšení úrovně kvality zdravotní péče 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Hečková  

A Informace o aktualitách (lékaři, lékárny) 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Starostové V regionálním tisku 

B 
Zjištění ideálního rozdělení obvodů (dospělý, dětský, 
zubař) a podmínek pro ekonomickou efektivitu ordinací 

1.3.2013 31.9.2016 J 0 Starostové 
(SK, LU, PL) 

 

B1 
Dohoda vzájemné spolupráce s lékaři (lékař zajistí 
kvalitní péči, obce budou informovat občany o 
pozitivních změnách) 

1.3.2013 30.6.2013 J 0 Starostové 
(SK, LU, PL) 

  

B2 Dohoda na postupu přípravy předání obvodu (Plesná) 1.7.2013 31.12.2014 J 0 Schaller  

B3 Oslovení nových lékařů (reklama na lékařské fakulty) 1.1.2015 31.12.2016 K 0  Fakulty, lékařské portály 

2 Zlepšení úrovně kvality sociální péče a soc. služeb 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Hečková  

A Zřízení pečovatelské služby (PS)– Skalná = základna pro 
SOKV 

1.1.2014  31.12.2020 J 0 Skalová   

A1 Průzkum trhu sociální pracovnicí – identifikace klientů 1.5.2013 31.7.2014 J 0 Ředitelka PS  

A2 Projednání / schválení spolupráce na zastupitelstvech 1.1.2013 30.9.2013 J 0 Starostové  

A3 Zajištění pečovatelské služby na území SOKV 1.5.2014 31.12.2020 DP  Ředitelka PS  

B Informování občanů o možnostech drobných služeb 
(masáže, pedikúry, rehabilitace) + inzerce těchto služeb 

1.7.2013 31.12.2020 K 0 Starostové Strategie SOKV III.A 2D 

C Koncepce rozvoje sociálních služeb – zpracování 
ekonomické analýzy / studie rozvoje služeb (na základě 
analýzy).  Provázanost s krajskou koncepcí / možno 
nabídnou jako podnikatelskou příležitost. 

1.1.2013 31.12.2014 J 0 Hečková KK, MZČR, zdrav. Poj., Luby, 
sociální podnik Plesná, 
soukromé podnikání 

(rehabilitace, Nordic walking) 

D Zvyšování rozsahu služeb (Skalná, Luby, mobilní péče na 
území svazku, potenciál přeshraničního využití péče a 
dostupnosti lázeňské infrastruktury v ČR i SRN) 

1.1.2014 31.12.2020 DP 0 Hečková  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Svazek obcí Kamenné vrchy  

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 
kulturní život 

Dosažení strategického cíle může napomoci řada realizovaných projektových záměrů, které svým charakterem zahrnují dění 
na území celého svazku a napomáhají rozvoji dalších iniciativ v tomto pilíři v jednotlivých obcích. Jejich řízení a koordinace na 
úrovni svazku je efektivnější a praktičtější, než kdyby se jimi zabývaly jednotlivé obce. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Podpora kulturně-společenského života svazku 1.11.2012 31.10.2020 M 0 Hečková  

A Koordinace a řízení kulturních a společenských aktivit – 
specializovaný pracovník. 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Hečková  

B Regionální soutěž ve zručnosti dětí (poličky, lavičky, 
výšivky… cokoliv rukodělného, tradičního i moderního) 
(lavičky, stojany na kola…), soutěž modelářů, regionální 
výstava místních výrobků (keramika, pletení, malby…) 

1.1.2013 31.12.2020 R 0 Hečková. Dotace (cíl 3, KK) umístit 
výstupy do prostoru. Zapojení 

škol – Bude nabídnuto MAS 

C Autobusové výlety ze svazku za kulturou, sportem  1.1.2013 31.12.2020 K 0 Starostové (větší publicita a využívání. 
Funguje v Milhostově, Plesné 

– senioři 

C1 Nabídnutí podnikatelské příležitosti občanům 1.11.2012 28.2.2013 J 0 Starostové Regionální tisk, nástěnky 

C2 Při nezájmu oslovit externí partnery se zkušeností 1.3.2013 31.12.2020 DP 0 Hečková Př. pan Stulák (Cheb) 

E Koncepční rozvoj místních, regionálně významných akcí, 
zakládání nových tradic, obnova zaniklých tradic (Př. 
štrůdlování, jarmarky…) (Vytvoření produktu/lákadla 
cestovního ruchu)  

1.1.2013 31.12.2020 J 0 Teuber  Provázání s tradicemi a 
folklorem v SRN, Banátských 
Čechů, vystěhovalých rodáků 

2 Fotbalový turnaj – Kamenné vrchy (soutěž dětí, žáků, 
starých gard, smíšených týmů…) 

1.11.2012 31.10.2020 R 0 Červenický  

A Zajištění organizátora – hlavního manažera turnaje 
(zapojení stávajících klubů, škol, nové týmy – ženy…) 

1.11.2012 31.12.2013 R 0 Červenický  

B Příprava turnaje 1.1.2013 31.3.2020 R 0 Červenický  

C Realizace turnaje (logistika, propagace) 1.4.2013 31.10.2020 R  Červenický  

3 Zlepšení dopravní obslužnosti regionu – posílení 
rozvojového potenciálu SOKV 

1.11.2012 31.12.2020 DP  Hečková Dotace (KK, cíl 3) 

A Zpracování analýzy využitelnosti a potřebnosti + 
ekonomika 

1.11.2012 30.6.2013 J  Hečková Radiobus – diskuse s ČSAD, 
KK.  

A1 Definování zadání pro zpracování analýzy: 1.11.2012 30.6.2013 J  Hečková Dopravní fakulta ČVUT 
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 využití turismus, cyklobus – Česko–Sasko / Cheb-Luby, 
výlety za kulturou, návštěvy škol, dojíždění do kroužků, 
přeprava seniorů a zdravotně postižených do města, 
radiobus, školní autobus… 

Dubská 224359526 
dubska@fd.cvut.cz 

A2 Zpracování analýzy a návrh řešení pro zlepšení veřejné 
dopravní obslužnosti na území SOKV 

1.1.2013 30.6.2014 J  Hečková  Dopravní fakulta ČVUT 

A3 Zajištění rozšířené dopravní obslužnosti SOKV (zadání 
ČSAD Karlovy Vary / soukromému dopravci) 

1.7.2014 31.12.2020 J  Hečková  

B Výběrové řízení a provoz. 1.1.2015 31.12.2020 DP  Hečková  

4 Podpora celoživotního vzdělávání 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Hečková  

A Koordinace vzdělávacích kurzů na území svazku 
(zaměstnanci obecních a městských úřadů, vzdělávání 
obyvatel svazku 

1.11.2012 31.12.2020 K 0 Hečková  

5 Prevence negativních sociálně-společenských jevů 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Hečková  

A Zpracování odborného návrhu prevence a řešení 
problematiky drogové závislosti, výtržnictví a ostatních 
negativních společenských jevů na území SOKV 

1.11.2012 30.6.2014 J 0 Hečková / 
Skalová 

Fakulta sociálně 
ekonomická UJEP 
Polesná 475284716 

eva.polesna@ujep.cz 

B Realizace vybraných doporučení a opatření 1.7.2014 31.12.2020 DP  Hečková  
6 Zlepšení úrovně vzdělání 1.1.2013 31.12.2020 R 0   

A Vytvoření strategie specializace školství na území SOKV 
a rozvojové koncepce jednotlivých škol a školek 

1.11.2012 31.12.2020 R 0 Starostové  

A1 Iniciace vzniku pracovní skupiny (starostů, ředitelů, 
akademických odborníků) 

1.11.2012 31.12.2012 J 0 Starostové  

A2 Vzájemná informovanost starostů a ředitelů škol a 
koordinace rozvoje školství na území SOKV 

1.1.2013 31.12.2013 DP 0 Předseda 
pracovní 
skupiny 

 

B Řešení vybraných problémů (např. zvýšení úrovně 
kvalifikovaných učitelů) 

1.1.2014 31.12.2020 J 0 Ředitelé / 
starostové 

Navazuje na projekty 
zatraktivňující SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
  

  

 
 
 

mailto:dubska@fd.cvut.cz
mailto:eva.polesna@ujep.cz
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II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Svazek obcí Kamenné vrchy  

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Zajištění kvalitní komunikace důležitých informací vybraným cílovým skupinám je nezbytné pro dosažení vytyčených cílů 
svazku a podporuje realizaci a praktické využitelnosti ostatních projektových záměrů. V moderní informační době je 
komunikace zásadní a důležitý faktor k dosažení vytyčených rozvojových cílů. Relevantní cílové skupiny, na které se bude 
činnost svazku dlouhodobě zaměřovat, jsou občané a turisté. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Budování image mezi občany svazku 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Hečková Součinnost všech subjektů a 

starostů na území svazku 

A  Vytvoření komunikační strategie – ve kterých médiích co 
kdy a na koho směřovat a cílit. (TV Západ, regionální 
tisk, regionální rádia /ČRO Plzeň, Egrensis). 

1.1.2013 30.6.2013 DP 0 Hečková  

B Zajištění dostupnosti tištěných informací občanům 1.11.2012 31.12.2020 M  starostové  

B1 Rozšíření měsíčních listů na celé území SOKV (Priorita je 
informovat všechny občany o tématech C-G) 

1.1.2015 31.12.2020 M  Skalová, 
Schaller,  

Kubeš 

listy měst distribuovat i do 
přirozeně spádových obcí 

B2 V případě zájmu občanů a zajištění provozu vytvoření 
měsíčníku Kamenné Vrchy 

1.1.2015 31.12.2020 M  Hečková Za předpokladu, že kapacita 
městských listů nebude stačit 

C Společenské a kulturní dění – pravidelná informovanost 1.11.2012 31.12.2020 M 0 Hečková  

C1 Kulturní kalendář na stránkách SOKV 1.11.2012 31.12.2020 M 0 Hečková  

C2 Kulturní kalendář za SOKV publikovat v místních listech 1.11.2012 31.12.2020 M 0 Editoři  

D Informovat o realizaci významných projektů svazku a 
velkých projektech  

1.11.2012 31.12.2020 K 0 Editoři   

E Informace o občanské vybavenosti – byty a pozemky 
k pronájmu / prodeji / výstavbě. Startovací, sociální i 
normální 

1.11.2012 31.12.2020 K 0 Starostové / 
editoři 

 

F Informace o kvalitě a specializaci jednotlivých škol a 
školek + volnočasových aktivit a koníčků 

1.11.2012 31.12.2020 K 0 Starostové / 
editoři 

 

G Informace o možnostech sportovního vyžití a sportovní 
infrastruktuře 

1.11.2012 31.12.2020 K 0 Starostové / 
editoři 

 

H Informace o aktualitách zdravotní a sociální péče 1.11.2012 31.12.2020 K 0 Starostové / 
editoři 

 

I Informace o podnikatelském a pracovním prostředí 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Starostové Setkání podnikatelů a 
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(budoucí perspektiva zaměstnanosti dětí – pracovní 
příležitosti) 

výchovných poradců.  

2 Budování image v cestovním ruchu 1.1.2013 31.12.2020 DP  Hečková  

A Spolupráce s partnery v cestovním ruchu (KČT, DM, 
podnikatelé, přeshraniční partneři, odborná veřejnost) 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Hečková  

A1 Identifikace potenciálu rozvoje cestovního ruchu SOKV 1.11.2012 31.3.2013 DP 0 Hečková  

A2 Realizace navrhovaných kroků a opatření pro zvýšení 
turistické atraktivity SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Hečková  

B Přehledné informace pro turisty na stránkách SOKV 1.1.2013 31.12.2020 M 0 Hečková  

C Příprava společných projektových záměrů 
(infrastruktura, propagace) 

1.4.2013 31.12.2020 DP  Hečková  

D Realizace společných projektových záměrů 1.1.2014 31.12.2020 DP  Hečková  

E Vytvoření a naplňování jednotné marketingové 
koncepce. (reklama, spolupráce s vybranými médii) 

1.4.2013 31.12.2020 DP  Hečková  

3 Zajištění kvalitní informovanosti občanů 1.1.2013 31.12.2020 DP  Hečková  

A Edukativní kampaň o novém webu a informacích tam 
umístěných (kulturní kalendář, turistické atraktivity) 

1.1.2013 31.12.2013 J 0 Hečková / 
starostové  

 

B Zlepšení dostupnosti tištěných informací  1.1.2013 31.12.2020 DP  Starostové   

B1 Speciální strana o dění v regionu v existujících listech 1.11.2012 31.3.2013 K/M  Editoři (LU,SK,PL) 

B2 Rozšíření listů i do obcí, ve kterých nejsou(v začátku dle 
přirozené spádovosti, později možno vytvořit jednotné 
noviny/jednotnou samostatnou přílohu) 

1.4.2013 31.12.2020 DP  Editoři (VL, MI, TR, NK, KR) 

B3 Zajištění inzerentů  1.1.2013 31.12.2020 K/M 0 Editoři  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Svazek obcí Kamenné vrchy  

Strategický cíl Vysvětlení 

Využití výhod kooperace a 
prosazování společných zájmů 

K dosažení strategického cíle se bude svazek orientovat na přeshraniční spolupráci a potenciál, která tato do 
budoucna nabízí, intenzivnější spolupráci při prosazování společných zájmů a posilování kvality lidského kapitálu. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Rozvoj přeshraniční spolupráce 1.11.2012  31.12.2020 DP 0 Hečková  

A Sdružování informací o potenciálních záměrech 1.11.2012  31.12.2020 DP 0 Hečková  

B Koordinace a rozvoj partnerství a společných projektů 1.11.2012  31.12.2020 DP 0 Hečková Jednotliví starostové 

2 Intenzivnější spolupráce – diskuse témat a prosazování 
společných zájmů – pozitivní lobing. 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Hečková  

A Zapojení MAS21 do pravidelných konzultací – společné 
prosazování zájmů malých obcí 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Hečková  

B Bezpečnost na silnicích (povrch, rychlost)(Třebeň + Nový 
Drahov, Křižovatka, Velký Luh, Luby, Skalná, Starý 
Rybník) 

1.11.2012  31.12.2014  DP  Hečková Policie ČR, KK, KSÚS, MAS 21 

C Snížení nákladů obcí. (Společné nákupy využívání služeb 
na elektřinu, plyn, telekomunikační služby a další.) 

1.11.2012  31.12.2020 DP 0 Starostové  

C1 Společné nákupy elektřiny a plynu(revize současných 
smluv, společné vyjednání lepší pozice při obnově smluv) 

1.11.2012 1.11.2012 DP 0 Skalová + 
Strachota 

 

E Lobing za zachování základního školství na venkově 
(infrastruktura, pracovní místa, potenciál dalšího 
rozvoje) 

1.11.2012  31.12.2020 DP 0 Starostové MŠMT, KK 

3 Zvyšování odborných dovedností vybraných 
pracovníků 

1.1.2013 31.12.2020 R  Hečková  

A Koučování a mentoring, projektové řízení a strat. 
Plánování – pro vedoucí oddílů, kroužků, PR obce, 
strategické řízení komunikace, moderování rétorika a 
veřejná prezentace. 

1.1.2013 31.12.2020 R  Hečková OPVK, MAS 21, NNO 

B Zapojení většího počtu osob (učitelé, ředitelé, vedoucí 
kroužků, sportů atd.) do přípravy záměrů spolupráce, 
vymýšlení projektů, čerpání dotací + informovat. 

1.1.2013 31.12.2020 R 0 Starostové  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Svazek obcí Kamenné vrchy  

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 
rozvoje podnikání 

Svazek bude dosahovat vytyčeného cíle zlepšením dostupnosti informací o potenciálu rozvoje podnikání pro investory a 
koncepčním rozvojem ekonomického prostředí ve spolupráci s dalšími partnery tak, aby místní podnikatelé a podniky měli 
kvalitní zázemí a prostor pro rozvoj svých aktivit, zvyšování zaměstnanosti a posilování ekonomické úrovně regionu. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Hečková  

A Získání seznamu všech ploch od starostů + sjednocení na 
jednom místě  

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Hečková OHK Cheb 

B Stanovení kontaktního pracovníka za SOKV, jeho 
představení místním podnikatelům, informace na webu 

1.5.2013 30.6.2013 R 0 Hečková OHK Cheb 

C 
 

Zveřejnění informací o plochách široké veřejnosti 
(pravidelné) 

1.7.2013 31.12.2020 R  Pracovník 
viz. bod B. 

(OHK, RHK, IHK, CI, Ruská 
ambasáda, realitky Plzeň) 

D Vytvoření materiálu k přilákání nových investorů, 
rozšíření investic stávajících a regionálních firem 

1.7.2013 31.9.2013 J  Pracovník 
viz. bod B. 

Může být řešeno externí 
dodávkou služeb 

E Oslovení IT firem, architektů, uměleckých ateliérů, 
uměleckých škol a univerzit (fakult i absolventů) 
s nabídkou ploch k užití = přilákání nových investorů 

1.10.2013 31.12.2016 DP  Pracovník 
viz. bod B. 

Může být řešeno externě 
Navázat na nové dotace od r. 

2014 na rozvoj podnikání 

2 Podpora drobného, malého a středního podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Hečková  

A Vytvoření nabídky služeb a možné podpory (informace o 
podpoře, další vzdělávání, dotace, networking) 

1.1.2013 31.3.2013 J 0 Hečková (OHK, ZČU, CI, EEN) 

B Koordinace přenesení výstupů bodu A na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Hečková Koordinace se starosty 

C Propagace místních produktů – nákupy místními 
firmami – zapojení do regionální značky 

1.4.2013 31.12.2013 DP 0  Projekt MAS 21 – regionální 
značka, OHK Cheb, KK 

3 Zajištění podmínek pro zvýšení zaměstnanosti 1.1.2013 31.12.2020 DP  Hečková  

A Zajištění pořádání lidových trhů (místní produkty) / 
prodej místních produktů v místních prodejnách 

1.1.2014 31.12.2020 DP  Kubeš Navazuje na strategie 
produkce místních produktů 

B Sociální podnik – produkce místních produktů / 
poskytování technických služeb 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Hečková OHK Cheb, externí firmy 
zabývající se sociálním 
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podnikáním 

B1 Analýza prostředí + podnikatelský záměr (sociální služby, 
řemeslná výroba – místní produkty/ rekvalifikace)  

1.1.2013 31.12.2013 J    

B2 Získání dotace na provoz a zřízení podniku 1.1.2014 31.12.2015 J    

B3 Zajištění fungování podniku 1.1.2015 31.12.2020 DP    

C Komunikace s partnery a realizace opatření na podporu 
zaměstnanosti 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Starostové ÚP, místní zaměstnavatelé, 
OHK 

D Spolupráce s farmáři – motivace k produkci výrobků 
s vyšší přidanou hodnotou, zaměstnávání lidí. Na 
oplátku asistence s propagací a odbytem zboží 

1.1.2013 31.12.2020 DP    

E Zlepšení komunikace s místními firmami nad 
rozvojovými záměry obcí – větší angažovanost 
podnikatelů ve veřejném životě a rozvoji SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Starostové Místní podniky a podnikatelé 

4 Podpora vzniku a rozvoje destinačního managementu 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Hečková Koordinace SOKV 

A Spolupráce se subjekty DM -  1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Starostové Partneři (KK DM Západ) 

B Koordinovaný rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 1.1.2013 31.12.2020 DP  Starostové Investiční záměry konzultovat 
(propagace + infrastruktura) 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Svazek obcí Kamenné vrchy  

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

Svazek nemá dostatek prostředků pro investiční činnost do rozvoje obecné infrastruktury a veškeré potřebné 
investice je vhodnější řešit v konkrétních obcích. Proto pro tento Strategický cíl nebyly na úrovni SOKV 
identifikované žádné projekty pro jeho dosažení.  

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1        

        

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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Plesná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image 
regionu, spolupráce, 
komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti 
a zajištění péče o občany 
1.  Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb 
2.  Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb 
3.  Kulturně společenské centrum – využití objektu 
4.  Zázemí pro sport a trávení volného času 
5.  Vybudování amfiteátru s multifunkčním centrem 

II. A   Posílení dobré image regionu 
1.  Budování image mikroregionu 

2.  Zlepšená propagace turistických 
atraktivit 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1. Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2.  Podpora drobného a středního podnikání 
3.  Rozvoj infrastruktury pro rozvoj podnikání 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1. Podpora a rozvoj společenských a sportovních akcí a 
jejich propagace, naplňování společných strategií 
2. Podpora aktivního přístupu k životu a podpora 
občanských aktivit a iniciativ 
3.  Zvýšení úrovně vzdělání a volnočasových aktivit dětí a 
mládeže 
4.  Podpora celoživotního vzdělávání 

II. B  Kooperace a prosazování 
společných zájmů 
1. Společné prosazování zájmů regionu 
2. Vyšší využitelnost potenciálu 
přeshraniční spolupráce 
3.  Otevření hraničního přechodu do 
Bad Brambach pro osobní vozidla 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 
1. Urbanistické řešení rozvoje obce 
2. Revitalizace náměstí - dokončení příprav a zahájení 
realizace projektu "Státní hranice - průtah a přeložka" 
3.  Rozvoj komunikací, chodníků a mobiliáře v obci 
4.  Rozvoj infrastruktury k bydlení 
5.  Opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení 
energetické samostatnost 
6.  Rekonstrukce budovy bývalé Jednoty na centrum služeb 
Plesná 
7.  Rozvoj turistické a volnočasové infrastruktury 
8.  Rozvoj veřejné zeleně 
9.  Budování ostatní infrastruktury občanské vybavenosti 

Vize Rozvoje SOKV - Plesná: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Plesná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 
občanské společnosti a 
zajištění péče o občany 

Plesná je město s prozatím nevyužitým potenciálem v oblasti volnočasových aktivit. Proto je žádoucí vybudovat zde 
dostatečnou infrastrukturu a podmínky pro konstruktivní možnosti trávení volného času a to jak společenskými či kulturními 
akcemi, sportem či vzděláváním. Zároveň je důležité zajistit kvalitní služby i pro starší občany, kteří již nejsou tak aktivní a 
potřebují jiný druh péče. Základem tohoto strategického cíle je vytváření podmínek pro harmonický a vyrovnaný rozvoj 
společnosti napříč věkovými skupinami. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

A Spolupráce na přípravách a opatřeních v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

B 
Prezentace výsledků a výstupů aktivit svazku = 
představení konkrétních možností občanům 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

C 
Zajištění nového lékaře (dospělý, dětský, zubař) 
(zejména zaměření se na kvalitu) 

1.1.2013 31.12.2016 DP  Schaller  

D Otevření lékárny ve městě (podnikatelská příležitost) 1.1.2013 31.12.2016 DP  Schaller  

2 Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb 1.1.2013 31.12.2020 DP 5000 Schaller  

A Naplňování společné strategie SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

B 
Vybudování zázemí k poskytování sociálních služeb – 
sociální podnikání (rehabilitace, masáže, pedikúra + 
kadeřnictví) (projekt, finance, pronájem) 

1.7.2013 31.12.2020 J 5000 Schaller  

3 Kulturně společenské centrum – využití objektu 1.1.2013 31.12.2020 J 13300 Schaller  

A Zateplení pláště, nová fasáda, výměna oken 1.1.2013 31.12.2013 J 2300 Schaller  

B Rekonstrukce sálu a vytvoření  infocentra, 
společenského zázemí a sociální zařízení 

1.1.2013 31.12.2015 J 11000 Schaller dotace 

C Klub pro mladé / čajovna – kavárna – galerie – fotbálek, 
šipky, kulečník, jiné atraktivní hry (bez přímého dozoru 
dospělých) 

1.1.2014 31.12.2015 J  Schaller Možná podnikatelská 
příležitost. Vznik – kom. plán. 

S mladými. 

C1 Kom. plán. – zjištění požadavků mladých, návrh klubu 1.1.2014 31.3.2014 J  Schaller  

C2 Financování a realizace 1.4.2014 31.12.2015 J  Schaller  

D Zázemí pro kulturně/sociálního pracovníka 1.1.2013 31.12.2015 J  Schaller  

E Knihovna (přestěhování, modernizace) 1.1.2014 31.12.2020 J  Schaller  

F Muzeum Plesné a Plesenska 1.1.2014 31.12.2017 J  Schaller  

4 Zázemí pro sport a trávení volného času 1.12.2012 31.12.2020 J 1450 Schaller  
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A Vybudování bezpečné lokality pro cyklistiku dětí a in-line 
dráhu (Plesná – Velký Luh)  

1.1.2013 31.12.2015 J  Schaller Velký Luh (III.B) 

A1 Projektová dokumentace, zajištění financování 1.1.2013 31.12.2013 J 200 Schaller  

A2 Realizace stavby 1.1.2014 31.12.2015 J  Schaller  

B Centrum volného času a sportu – Bamberk (běžky, 
sjezdovky), skatepark, obnova paintballu 

1.1.2014 31.12.2018 J  Schaller  

C Vybudování zimního kluziště za starou poštou 1.12.2012 28.2.2020 R 50 Schaller  

D Rekonstrukce tělocvičny ZŠ 1.1.2013 31.12.2016 J 1200 Schaller  

E Zlepšení zázemí fotbalového hřiště 1.1.2013 31.12.2016 J  Schaller  

5 Vybudování amfiteátru s multifunkčním centrem 1.1.2013 31.12.2020   Schaller  

A Projektová příprava, financování 1.1.2013 31.12.2015 J  Schaller Cíl 3 

B Realizace a užití (přeshraniční spolupráce škol, rozvoj 
kulturního dění ve městě) 

1.1.2014 31.12.2020 J  Schaller  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Plesná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 
kulturní život 

Základem k úspěchu je kvalitní rodinný život a vyhovující podmínky pro vzdělání, společenské, sportovní a kulturní vyžití, 
bezpečnost v obci a spokojený život v komunitě místních občanů. Město se staví do role zprostředkovatele a iniciátora 
vytváření možností a podporovatele občanských aktivit, které mohou občané využívat. Dlouhodobým cílem je spokojený 
život obyvatel města. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Podpora a rozvoj společenských a sportovních akcí a 
jejich propagace, naplňování společných strategií 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Schaller Koordinace SOKV 

A Spolupráce s ostatními kluby na území SOKV a okolí, 
realizace společných strategií SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

B Informovat správce Webu, produkce plakátů – 
pravidelná komunikace o chystaných akcích 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Schaller  

2 
Podpora aktivního přístupu k životu a podpora 
občanských aktivit a iniciativ 

1.1.2013 31.12.2020 DP 10 Schaller  

A Zřízení speciálního sociálně-kulturního pracovníka pro 
koordinaci a naplňování této strategie. 

1.1.2013 31.12.2014 J  Schaller  

B Občanské informační středisko/infocentrum 
(poradenství, preventivně sociální činnost, organizace 
společenského a kulturního dění ve městě, vzdělávání a 
osvěta, kooperace při začleňování klientů DD a 
absolventů ZŠP) 

1.1.2014 31.12.2020 DP  Manažer Spolupráce s NNO, dětským 
domovem Plesná a Základní 
školou Praktickou Plesná. 

C Občanská ocenění za výjimečný přínos městu a 
spoluobčanům  

1.11.2012 31.12.2020 R 10 Schaller  

D Koncepční rozvoj a podpora občanských iniciativ (dávání 
příležitostí aktivním lidem, podpora v jejich činnosti), 
finanční a metodická podpora aktivit občanů. 

1.11.2012 31.12.2020 DP  Schaller  

E Podpora volnočasových aktivit pro celou rodinu 
(soutěže, zábavy, hry, kulturní a sportovní akce, 
preventivní vzdělávání – zodpovědná výchova) 

1.1.2013 31.12.2020 R  Manažer  

F Vybudování mateřského centra /“předškolky“ – místo 
pro scházení maminek s dětmi 

1.1.2014 21.12.2018 J  Manažer Spojení s úpravami veřejné 
zeleně a budováním hřišť 

G Založení spolku žen – aktivní zapojení se do kulturního a 1.1.2013 31.12.2013 J 0 Schaller  
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společenského dění ve městě 

H Vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejnosti 

1.1.2013 31.12.2013 J 0 Schaller  

I Zajištění bezpečnosti a prevence vzniku rizikových 
situací na sportovištích a nových areálech  

1.1.2013 31.12.2020 J  Schaller  

3 Zvýšení úrovně vzdělání a volnočasových aktivit dětí a 
mládeže 

1.11.2012 31.12.2020 DP  Schaller  

A Zvýšení kvality a úrovně vzdělávání ve škole 1.11.2012 31.12.2020 DP  Ředitelka ZŠ  

A1 Vyšší odborná způsobilost a kvalita personálu 
(doškolování, noví mladí perspektivní učitelé).  

1.11.2012 31.12.2020 J  Ředitelka ZŠ ZŠ, získání učitelů až po 
zatraktivnění SOKV jako místa 

k životu – realizace 
společných strategií 

A2 Zavedení motivačního systému odměňování učitelů 
(bonusy za kvalitní výsledky a aktivitu) 

1.2.2013 31.12.2020 J 0 Ředitelka ZŠ  

A3 Vytvoření systému „dotovaných kuponů“, kterými bude 
rodič platit za kroužky dítěte (odměna vedoucímu) – 
vytvoření soutěže a motivace ke zvyšování úrovně 

1.1.2013 31.12.2014 J  Manažer  

A4 Rozvoj volnočasových aktivit pro děti – zapojení učitelů a 
rodičů do organizace kroužků pro děti, podpora 
manuálního tvoření, pracovní výchovy 

1.1.2014 31.12.2020 DP  Ředitelka ZŠ Spolupráce DDM Luby, cíl3 – 
finanční přilepšení k platu za 

volnočasové aktivity 

A5 Zajištění výuky angličtiny a němčiny jako standardu. 1.9.2014 31.12.2020 R  Ředitelka ZŠ  

B Pořádání „odpoledních čajů“ – zábav pro mladé v Klubu. 1.1.2014 31.12.2020 DP  Manažer  

C Podpora Eko-specializace školy, podpora výuky jazyků 1.11.2012 31.12.2020 R  Ředitelka ZŠ  

D Tvorba specializovaných učebních materiálů a pomůcek 
– posílení specializace školy 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Ředitelka ZŠ Cíl 3, MŠMT 

E Podpora a spolupráce začleňování klientů dětského 
domova Plesná, zapojení do kulturně-společenského 
dění 

1.11.2012 31.12.2020 R  Ředitelka DD  

F Podpora zvyšování úrovně vzdělání v ZŠ praktické 
Plesná, zapojení do kulturně-společenského dění 

1.11.2012 31.12.2020 R  Ředitel ZŠP  

4 Podpora celoživotního vzdělávání 1.11.2012 31.12.2020 R  Schaller Koordinace SOKV 

A Zjištění poptávky vzdělávacích kurzů (senioři, pracující, 
mladé rodiny, náctiletí) 

1.11.2012 31.12.2020 R 0 Manažer  

B Zvyšování počítačové gramotnosti pro seniory i občany 
(využití infrastruktury školy, zajištění lektora, realizace) 

1.9.2013 31.12.2016 R  Manažer SOKV (využití možností  v NK, 
vyřešení dostupnosti) 

C Jazykové kurzy, finanční gramotnost (prostory, lektor, 1.9.2012 30.6.2020 R  Manažer Koord. v rámci SOKV 
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realizace) 

D Další nabídka vzdělávacích kurzů  1.9.2012 30.6.2020 R  Manažer SOKV, OPVK,  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
  

  

 

II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Plesná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Komunikace a efektivní předávání informací je v dnešní době jedním z důležitých aspektů života a také jednou z funkcí 
města, pokud chce rozvíjet občanskou společnost. Projektové záměry tohoto strategického cíle mají zejména zlepšit kvalitu a 
úroveň poskytovaných informací pro vybrané cílové skupiny, tedy pro občany obce a svazku, ale také pro turisty. Dostatečná 
a efektivní komunikace má i pozitivní a podpůrný vliv na úspěšnou realizaci ostatních projektových záměrů jiných 
strategických cílů Plesné i ostatních obcí svazku. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Budování image mikroregionu 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Schaller  

A Naplnění společné strategie SOKV 1.1.2013 31.12.2020  0 Schaller  

B Pravidelné informování občanů o vývoji v zásadních 
rozvojových otázkách města i svazku. 

1.1.2013 31.12.2020 DP, 
min. R 

0 Manažer  

C Využití infocentra pro šíření informací o dění v SOKV 1.1.2014 31.12.2020 M 0 Manažer  

D Optimalizace využívání komunikačních kanálů (nová 
plakátovací místa – frekventované lokality (pošta, 
zastávka, kulturní dům) 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Manažer  

2 Zlepšená propagace turistických atraktivit 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

A Zpracování využitelných podkladů a témat pro případný 
projekt (zajímavosti, památky, sport) 

1.1.2013 30.6.2013 J 0 Tajemník Shromáždění informací na 
SOKV 

B Spolupráce s partnery v cestovním ruchu – koordinace 
aktivit a záměrů 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller Krajský a regionální DM a 
spolupráce, partneři SRN, KČT 

C Realizace projektů k zatraktivnění cestovního ruchu na 
území SOKV a blízkém okolí 

1.1.2014 31.12.2020 DP  Schaller Realizace společných strategií 
SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Plesná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kooperace a prosazování 
společných zájmů 

Kooperace a prosazování společných zájmů je důležité z dlouhodobého pohledu, neboť řada zásadních strategických věcí je 
připravována i několik let a proto je důležité tato témata řešit společně. Využití potenciálu přeshraniční spolupráce je pro 
Plesnou přirozená a významná oblast s výrazným potenciálem pro další rozvoj sportovních i společenských a kulturních 
aktivit ve městě stejně jako pro zatraktivnění vzdělávání. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Společné prosazování zájmů regionu 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Schaller Pravidelné schůzky SOKV 

A Pravidelná jednání a diskuse nad aktuálními a 
strategickými tématy rozvoje regionu 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Schaller  

B Společná jednání a plnění úkolů dle dohody starostů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

2 Vyšší využitelnost potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1.2013 31.12.2020  5 Schaller Koordinace v rámci SOKV 

A Pravidelná konzultace starostů SOKV o možných 
projektech a tématech spolupráce 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Schaller  

B Zapojení veřejnosti do přípravy témat  1.1.2013 31.12.2020 R 5 Schaller Vhodné získávat podněty 
formou kom. plán. 

C Příprava společných rozvojových záměrů pro nové 
rozpočtové období (investiční i měkké) 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Schaller  

C1 Identifikace záměrů, konzultace, příprava žádostí 1.1.2013 31.12.2016 DP  Schaller  

C2 Realizace projektových záměrů 1.1.2014 31.12.2020 DP  Schaller  

3 Otevření hraničního přechodu do Bad Brambach pro 
osobní vozidla  

1.1.2013 31.12.2015 J 0 Schaller Spolupráce s KK, společný 
lobing SOKV za otevření 

        

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Plesná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 
rozvoje podnikání 

Tento strategický cíl je důležitý zejména z důvodu společného úsilí všech členských obcí svazku. Ovšem i Plesná může získat 
pozitivní výsledky při aktivním naplňování projektových záměrů. Nejdůležitější a pro občany nejvítanější výstup budou nová 
pracovní místa. Město realizací těchto projektů podpoří stávající podnikatele a zvýší atraktivitu a povědomí o SOKV pro nové 
podnikatele z regionu i odjinud. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 

1.1.2013 31.5.2013 R 0 Schaller  

A Vytvoření seznamu rozvojových ploch (obecních + 
oslovit soukromníky) 

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Tajemník Zaslání na zodpovědnou 
osobu za SOKV  

B Po uveřejnění na webu SOKV zveřejnit v obci 1.5.2013 31.5.2013 R 0 Tajemník Web obce, úřední deska, 
osobní kontakt s podnikateli 

2 Podpora drobného podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

A Přenesení svazkem dojednaných produktů na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Schaller (OHK, ZČU, CI) 

B Přesvědčení místních podnikatelů o zapojení do 
regionálního produktu – nabízení svých výrobků 

1.1.2013 31.3.2013 DP 0 Schaller Koordinace se SOKV 

C Realizace společné strategie poptávek místních firem 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Tajemník Koordinace se SOKV 

3 Rozvoj infrastruktury pro rozvoj podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Schaller  

A Dojednání vzniku průmyslové zóny za Elrozem 1.1.2013 31.12.2016 DP 0 Schaller  

B Prosazování využití železnice pro rozvoj průmyslu 1.1.2014 31.12.2016 DP 0 Schaller  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Plesná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

Zásadním úkolem pro město je vyřešení urbanistického řešení centra obce a zlepšení jeho vzhledu spolu s jeho oživením. 
Krom tohoto stěžejního úkolu si klade za cíl zvyšovat úroveň komunikací a veřejných prostranství, což bude mít pozitivní 
dopad na kvalitu života a spolu s dalšími opatřeními i na větší atraktivitu z pohledu cestovního ruchu a turismu.  

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Urbanistické řešení rozvoje obce 1.1.2013 31.12.2018 J  Schaller  

A 
Konzultace a návrh vhodného urbanistického řešení 
rozvojového plánu 

1.11.2012 31.3.2014 J  Schaller Spolupráce s architektem - 
urbanistou 

B 
Optimalizace rozvojového plánu města dle 
urbanistického návrhu řešení 

1.1.2013 30.6.2015 J  Schaller  

2 
Revitalizace náměstí - dokončení příprav a zahájení 
realizace projektu "Státní hranice - průtah a přeložka" 

1.1.2013 31.12.2018 J  Schaller  V režii KK 

A Dokončení dokumentace a přípravných prací 1.1.2013 31.12.2014 J  Schaller KK 

B Rekonstrukce Náměstí svobody, silnice na Bad 
Brambach 

1.1.2014 31.12.2016 J  Schaller Dotace (ROP, KK, cíl 3, MMR) 

C Revitalizace brownfieldu náměstí Svobody – (Tosta) 1.1.2013 31.12.2018 J  Schaller Dotace (MPO, MŽP, KK) 

C1 Vytvoření  vizualizace k veřejnému projednání.(nejdříve 
projednání, pak vizualizace, konečné schválení řešení) 

1.1.2013 31.12.2014 DP  Schaller Kom.plán. 

C2 Projektová dokumentace, zajištění financování 1.1.2014 31.12.2015 J  Schaller  

C3 Realizace projektu (vybudování parku a skutečného 
náměstí / ponechání čelní části budovy a přístavba 
moderního objektu k podnikání / vytvoření parcel 
k bydlení) 

1.1.2015 31.12.2018 J  Schaller  

3 Rozvoj komunikací, chodníků a mobiliáře v obci 1.11.2012 31.12.2020 J 4200 Schaller  

A Komunikace a chodníky v místní části Sibiř 1.11.2012 31.12.2020 J  Schaller  

B Komunikace a chodníky v místní části Šneky 1.1.2013 31.12.2014 J  Schaller  

C Náves Šneky + naučná stezka  1.3.2013 30.6.2014 J 4200 Schaller  

D Komunikace a chodníky v místní části Bamberk 1.1.2014 31.12.2015 J  Schaller  

E Další budování chodníků v místech potřeby 1.1.2015 31.12.2020 J  Schaller  

4 Rozvoj infrastruktury k bydlení 1.11.2012 31.12.2020 J  Schaller  



26 
 

A Dokončení převodu pozemků od poz. Fondu (Sibiř) 1.11.2012 31.12.2013 J  Schaller  

B Zasíťování stavebních parcel (projekt, finance) 1.1.2014 31.12.2015 J  Schaller  

C Zasíťování stavebních parcel (realizace) 1.1.2015 31.12.2016 J  Schaller  

D Rozvoj ostatních ploch k bydlení  1.1.2017 31.12.2020 J  Schaller  

5 Opatření ke snížení energetické náročnosti a zvýšení 
energetické samostatnost 

1.1.2013 31.12.2020 J 14000 Schaller  

A Zateplení ZŠ, výměna oken + zdroje tepla (realizace) 1.1.2013 31.12.2015 J 14000 Schaller  

B Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 
v obecních budovách 

1.1.2014 31.12.2020 J  Schaller  

C Modernizace veřejného osvětlení (projekt, finance, 
realizace) 

1.1.2014 31.12.2018 J  Schaller  

6 Rekonstrukce budovy bývalé Jednoty na centrum 
služeb Plesná  

1.1.2013 31.12.2016 DP 2000 Schaller  

A Rozhodnutí o využití objektu + získání finančních 
prostředků na realizaci / získání investora 

1.1.2013 31.12.2015 DP  Schaller  

B Rekonstrukce objektu (nové zázemí OÚ, obchod, 
ordinace lékařů, lékárna, rehabilitace, ostatní sociální 
služby, pošta, zázemí pro sociální podnikání) 

1.1.2014 31.12.2016 J 20000 Schaller  

7 Rozvoj turistické a volnočasové infrastruktury 1.11.2012 31.12.2020 DP  Schaller  

A Oprava kostela v Lomničce 1.1.2013 31.12.2014 J  Schaller  

B Znační a údržba cyklotras a běžeckých tras 1.11.2012 31.12.2020 J  Schaller  

C Další rozvoj turistické infrastruktury – implementace 
společných strategií SOKV 

1.1.2015 31.12.2020 DP  Schaller  

8 Rozvoj veřejné zeleně 1.1.2013 31.12.2016 DP  Schaller  

A Zpracování koncepce rozvoje zeleně 1.1.2013 31.12.2013 J  Schaller Externí firma 

B Výsadba zeleně, úpravy veřejných prostranství, parků, 
alejí 

1.1.2014 31.12.2016 DP  Schaller Možno využít zaměstnance 
soc. podniku/technických 

služeb 

9 Budování ostatní infrastruktury občanské vybavenosti 1.1.2013 31.12.2013 J 5200 Schaller  

A Instalace městského rozhlasu 1.1.2013 30.6.2014 J 200 Schaller  

B Realizace projektu vybudování sběrného dvora Plesná 1.1.2013 31.12.2013 J 5000 Schaller  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
Vybudování bioplynové stanice (společná s Bad Brambachem – 
vytápění obecních budov) 

Realizace v případě, že bude zajištěna ekonomická návratnost. V současné době je zde řada 
aspektů působících proti investici. Projektový záměr bude dlouhodobě sledován. 
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Skalná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image 
regionu, spolupráce, 
komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti 
a zajištění péče o občany 
1.  Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb 
2.  Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb 
3.  Spolupráce při zvyšování kvality vzdělání a úrovně 
volnočasových aktivit dětí a mládeže 
4.  Vybudování centra přírody a bylinné zahrady 

II. A   Posílení dobré image regionu 
1.  Budování image mikroregionu 

2.  Zlepšená propagace turistických 
atraktivit 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1. Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2.  Podpora drobného a středního podnikání 
3.  Vytváření pracovních míst 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1.  Podpora a rozvoj společenských a sportovních akcí a 
jejich propagace, naplňování společných strategií 
2.  Podpora volnočasových aktivit a společenského života 
mládeže 

3.  Mezigenerační propojování, posilování role tradiční 

rodiny 

4.  Přiblížení města občanům, podpora aktivního 

zapojování se do společenského dění  v obci 
5.  Podpora celoživotního vzdělávání 
6.  Eliminace negativních sociálních jevů (bezdomovectví, 
drogová problematika, vandalismus, hazard) 

II. B  Kooperace a prosazování 
společných zájmů 
1. Společné prosazování zájmů regionu 
2. Vyšší využitelnost potenciálu 
přeshraniční spolupráce 

3.  Využití potenciálu zaměstnanců 

města 
 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 
1.  Rekonstrukce a rozvoj komunikací 
2.  Zlepšení dostupnosti bydlení 
3.  Rozvoj úrovně veřejné zeleně a veřejných prostranství 
4.  Revitalizace podhradí 
5.  Zatraktivnění okolí nádraží 
 

Vize Rozvoje SOKV - Skalná: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Skalná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 
občanské společnosti a 
zajištění péče o občany 

Skalná patří mezi rozvíjející a občany oblíbená města. Aby si dále zachovala pozitivní image a kvalitu života, zařadila pro 
realizaci tohoto strategického cíle projekty zaměřené průřezově na všechny skupiny obyvatel. V první řadě na zlepšení 
zdravotní a sociální péče, infrastrukturu pro vzdělání a volný čas dětí a mládeže, a další volnočasové vyžití pro dospělé, ale i 
návštěvníky města. Realizací těchto záměrů se zvýší atraktivita města pro občany a stejně jako kvalita životních podmínek. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

A Spolupráce na přípravách a opatřeních v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

B 
Prezentace výsledků a výstupů aktivit svazku = 
představení konkrétních možností občanům 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0   

2 Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb 1.1.2013 31.12.2020 DP 1600 Skalová  

A Naplňování společné strategie SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

B Vybudování pečovatelské služby Skalná 1.11.2012 30.06.2014 J 800 Skalová  

B1 
Dokončení příprav pro vybudování domu pečovatelské 
služby 

1.11.2012 30.6.2013 J 0   

B2 Realizace výstavby 1.7.2013 30.6.2014 J 800   

B3 Strategie rozvoje sociálních služeb 1.1.2013 30.6.2014 J 0   

B4 Zajištění poskytování sociálních služeb obcím SOKV 1.7.2013 30.6.2014 J 0   

3 Spolupráce při zvyšování kvality vzdělání a úrovně 
volnočasových aktivit dětí a mládeže 

1.11.2012 31.12.2020 R 31560 Skalová  

A Podpora specializace školy na řemeslnou a pracovní 
výchovu, technický aspekt vzdělání. 

1.1.2013 31.12.2015  0 Skalová  

B Modernizace základní školy Skalná  1.1.2015 31.12.2020  20000 Skalová  

C Vyřešení situace s možnou potřebou navýšení kapacity 
školky (využití kapacity v Třebeni) 

1.1.2013 31.12.2016  0 Skalová  Přechodné využití kapacity 
v Třebeni 

D Vybudování výukového a technologického centra pro 
přípravu a zdokonalování v profesích technického rázu 

1.7.2013 31.12.2020 J  Skalová Dotační prostředky KK, 
MŠMT, nové programovací 

období 

D1 Studie potřebnosti a proveditelnosti, zajištění 
financování 

1.7.2013 31.12.2014 J    Spolupráce záměr SŠ - Luby 

D2 Projektová příprava 1.7.2014 31.12.2015 J    
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D3 Výstavba 1.1.2016 31.12.2020 J    

E Realizace projektu vybudování multifunkčního školního 
hřiště (získání dotace, projektová dokumentace je) 

1.1.2014 31.12.2016 J 8660 Skalová  

F Zateplení přístavby ZŠ 1.1.2014 31.12.2016 J 1400   

G Místní koupaliště (oprava obtokové kanalizace) 1.1.2013 31.12.2014 J 1000   

H Dětské hřiště, prolézačky, Skalná, Starý Rybník 1.1.2013 31.12.2014 J 500   

4 Vybudování centra přírody a bylinné zahrady  1.7.2013 31.12.2020 J  Skalová Cíl 3, KK, MMR, MŽP 

A Studie potřebnosti a proveditelnosti, zajištění 
financování 

1.7.2013 31.12.2014 J 0 Skalová Možná spolupráce 
s ekoškolou Plesná 

B Projektová příprava 1.7.2014 31.12.2015 J  Skalová Možný partner – centrum 
přírody u Falkenberku  

C Výstavba 1.1.2016 31.12.2020 J    

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Skalná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 
kulturní život 

Pro harmonický rozvoj města a spokojenosti občanů je třeba také podporovat společenský a kulturní život. Město si klade za 
cíl zachování a další rozšíření podpory místních iniciativ, spolků a klubů. Dalším tématem, na které je třeba se zaměřit, je 
zkvalitnění mezilidských vztahů a zlepšení fungování občanské společnosti a to jak na úrovni mezigeneračního dialogu a 
podpory rodiny, tak na spolupráci s městem. Pozitivní působení na společnost je důležité i v oblasti prevence a odstraňování 
negativních jevů stejně jako např. podpora vzdělání občanů. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Podpora a rozvoj společenských a sportovních akcí a 
jejich propagace, naplňování společných strategií 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Skalová Koordinace SOKV 

A Spolupráce s ostatními kluby na území SOKV a okolí, 
realizace společných strategií SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

B Informovat správce Webu, produkce plakátů – 
pravidelná komunikace o chystaných akcích 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Skalová  

2 Podpora volnočasových aktivit a společenského života 
mládeže 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Skalová  

A Zodpovědný přístup k rodičům – preventivní a 
vzdělávací činnost ve výchově 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Skalová Partner – Plesná / NNO 

B Motivovat děti a rodiče k vyššímu zapojení mladých do 
stávajících volnočasových klubů a spolků 

1.1.2013 31.12.2020 R   hasiči, fotbal, Skaut, Sokol, 
Kotec, církve a další 

C Zjistit o co mají mladí zájem, umožnění seberealizace 1.1.2013 31.4.2013 R   Komunitní plánování 

C1 Zájem o volnočasovou infrastrukturu 1.1.2013 31.4.2013 J    

C2 Kroužky, volnočasové aktivity 1.5.2013 30.6.2013 R    

D Klub pro mladé / čajovna – kavárna – galerie – fotbálek, 
šipky, kulečník, jiné atraktivní hry (bez přímého dozoru 
dospělých) 

     Spolupráce Plesná, Luby. / 
Podnikatelská příležitost 

3 Mezigenerační propojování, posilování role tradiční 
rodiny 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Skalová  

A Pořádání akcí s mezigenerační účastí (při plánování 
zapojovat všechny, od dětí po seniory) 

1.1.2013 31.12.2020 R 0 Skalová  

B Společné výlety pro všechny věkové kategorie 1.1.2013 31.12.2020 DP  Skalová Podnikatelská příležitost, 
využití autobusu SOKV. 

C Společné čtení dětí, rodičů a prarodičů v knihovně 1.1.2013 31.12.2020 M 0   
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D Aktivizace seniorů – vytvoření klubu seniorů + jejich 
aktivní zapojení do veřejného dění 

1.1.2013 31.12.2020 DP   Podpora  - Plesná 

4 Přiblížení města občanům, podpora aktivního 
zapojování se do společenského dění  v obci 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Skalová  

A Zdůrazňování – obec je partner pro občana 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

B Intenzivnější zapojení obyvatel do komunitního 
plánování 

1.1.2013 31.12.2020 R 0 Skalová  

B1 Využití existujících spolků, intenzivnější spolupráce 1.1.2013 31.12.2020 DP    

C Metodická podpora vůdčích osobností obce, vedoucích 
spolků a klubů: projektové řízení, marketing, zapojení 
lidí, navazování kontaktů, atd. 

1.1.2013 31.12.2020 DP   Využít hostů se zkušeností 
v dané oblasti 

5 Podpora celoživotního vzdělávání 1.11.2012 31.12.2020 R  Skalová Koordinace SOKV 

A Zjištění poptávky vzdělávacích kurzů 1.11.2012 31.12.2020 R 0 Skalová  

B Zvyšování počítačové gramotnosti pro seniory i občany 
(využití infrastruktury školy, zajištění lektora, realizace) 

1.9.2013 31.12.2016 R  Skalová SOKV (využití možností  v NK, 
vyřešení dostupnosti) 

C Jazykové kurzy pro občany (prostory, lektor, realizace) 1.9.2012 30.6.2020 R  Skalová Koord. v rámci SOKV 

D Další nabídka vzdělávacích kurzů  1.9.2012 30.6.2020 R  Skalová SOKV, OPVK,  

6 Eliminace negativních sociálních jevů (bezdomovectví, 
drogová problematika, vandalismus, hazard) 

1.1.2013 31.12.2015 DP  Skalová  

A Vyhledání partnerských subjektů znalých problematiky a 
definování vhodné strategie vyřešení problému 

1.1.2013 31.12.2013 J   Kotec, KK, jiná města,  

B Preventivní opatření (informace ve školách, poradny pro 
osoby v krizových situacích – zprostředkování 
kontaktu…) 

1.6.2013 31.12.2015 DP    

C Restriktivní opatření (vyšší účast Policie ČR, odstranění / 
vyřešení rizikových lokalit,  

1.1.2013 31.12.2013 DP   Policie ČR 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Skalná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Komunikace a efektivní předávání informací je v dnešní době jedním z důležitých aspektů života a také jednou z funkcí 
města, pokud chce rozvíjet občanskou společnost. Projektové záměry tohoto strategického cíle mají zejména zlepšit kvalitu a 
úroveň poskytovaných informací pro vybrané cílové skupiny, tedy pro občany obce a svazku, ale také pro turisty. Dostatečná 
a efektivní komunikace má i pozitivní a podpůrný vliv na úspěšnou realizaci ostatních projektových záměrů jiných 
strategických cílů Skalní i ostatních obcí svazku. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Budování image mikroregionu 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Skalová  

A Naplnění společné strategie SOKV 1.1.2013 31.12.2020  0 Skalová  

B Pravidelné informování občanů o vývoji v zásadních 
rozvojových otázkách města i svazku. 

1.1.2013 31.12.2020 DP, 
min. R 

0 Skalová  

C Využití infocentra pro šíření informací o dění v SOKV 1.1.2014 31.12.2020 M 0   

2 Zlepšená propagace turistických atraktivit 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

A Zpracování využitelných podkladů a témat pro případný 
projekt (zajímavosti, památky, sport) 

1.1.2013 30.6.2013 J 0  Shromáždění informací na 
SOKV 

B Spolupráce s partnery v cestovním ruchu – koordinace 
aktivit a záměrů 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová Krajský a regionální destinační 
management a spolupráce, 

partneři SRN, KČT 

C Zapojení místních podnikatelů do regionálních aktivit 1.1.2013 31.12.2020 DP  Skalová  

D Realizace projektů k zatraktivnění cestovního ruchu na 
území SOKV a blízkém okolí 

1.1.2014 31.12.2020 DP  Skalová Realizace společných strategií 
SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Skalná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kooperace a prosazování 
společných zájmů 

Kooperace a prosazování společných zájmů je důležité z dlouhodobého pohledu, neboť řada zásadních strategických věcí je 
připravována i několik let a proto je důležité tato témata řešit společně. Využití potenciálu přeshraniční spolupráce je pro 
Skalnou dlouhodobě fungující oblast s výrazným potenciálem pro další rozvoj sportovních i společenských a kulturních aktivit 
ve městě stejně jako pro zatraktivnění vzdělávání. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Společné prosazování zájmů regionu 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Skalová Pravidelné schůzky SOKV 

A Pravidelná jednání a diskuse nad aktuálními a 
strategickými tématy rozvoje regionu 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Skalová  

B Společná jednání a plnění úkolů dle dohody starostů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

2 Vyšší využitelnost potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1.2013 31.12.2020  5 Skalová Koordinace v rámci SOKV 

A Pravidelná konzultace starostů SOKV o možných 
projektech a tématech spolupráce 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Skalová  

B Zapojení veřejnosti do přípravy témat  1.1.2013 31.12.2020 R 5  Vhodné získávat podněty 
formou kom. plán. 

C Příprava společných rozvojových záměrů pro nové 
rozpočtové období (investiční i měkké) 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová Partnerské město 

C1 Identifikace záměrů, konzultace, příprava žádostí 1.1.2013 31.12.2016 DP 0   

C2 Realizace projektových záměrů 1.1.2014 31.12.2020 DP    

3 Využití potenciálu zaměstnanců města 1.1.2013 31.12.2016 DP 0 Skalová  

A Identifikovat v obcích potenciál jednotlivých pracovníků 
pro zlepšení jejich osobní výkonnosti pomocí vzdělání, 
vedení, mentoringu či přenosu zkušeností z praxe 

1.1.2013 31.12.2013 J 0 Skalová  

B Osobní a profesní rozvoj zaměstnanců a zastupitelů 1.1.2014 31.12.2016 DP  Skalová  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Skalná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 
rozvoje podnikání 

Tento strategický cíl je důležitý zejména z důvodu společného úsilí všech členských obcí svazku. V této oblasti Skalná 
v minulých letech obstála a je tedy logické pokračovat v daných aktivitách k přilákání dalších firem a pomoci vzniku nových 
pracovních míst. Město realizací těchto projektů podpoří stávající podnikatele a zvýší atraktivitu a povědomí o SOKV pro 
nové podnikatele z regionu i odjinud. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 

1.1.2013 31.5.2013 R 0 Skalová  

A Vytvoření seznamu rozvojových ploch (obecních + 
oslovit soukromníky) 

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Skalová Zaslání na zodpovědnou 
osobu za SOKV  

B Po uveřejnění na webu SOKV zveřejnit v obci 1.5.2013 31.5.2013 R 0  Web obce, úřední deska, 
osobní kontakt s podnikateli 

2 Podpora drobného a středního podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

A Přenesení svazkem dojednaných produktů na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Skalová (OHK, ZČU, CI) 

B Přesvědčení místních podnikatelů o zapojení do 
regionálního produktu – nabízení svých výrobků 

1.1.2013 31.3.2013 DP 0  Koordinace se SOKV 

C Realizace společné strategie poptávek místních firem 1.1.2013 31.12.2020 DP 0  Koordinace se SOKV 

3 Vytváření pracovních míst 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Skalová  

A Technické služby – údržbářské práce 1.1.2014 31.12.2020 DP   Příležitost – soc.pod. 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Skalná  

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

Ve městě se dokončuje dobudovávání základní infrastruktury. Do budoucna je zde poptávka po dalším rozvoji bydlení a s tím 
související infrastruktury. Po dokončení nezbytně nutných investic z minulých let přichází čas, kdy se bude moci město 
soustředit na projektové záměry, které budou více vidět, jako je revitalizaci, zkrášlení a zatraktivnění veřejných prostranství 
ve městě a vyřešení některých problematických lokalit. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Rekonstrukce a rozvoj komunikací 1.1.2013 31.12.2020 J 10012 Skalová  

A Silnice v Aleji (chodníky a parkování) 1.1.2013 31.12.2016 J 4126   

B Parkování u paneláků 1.1.2013 31.12.2016 J 4349   

C Ulice za školou 1.1.2015 31.12.2020 J 1537   

D Rekonstrukce komunikací – okrajové části města 1.1.2015 31.12.2020 J    

2 Zlepšení dostupnosti bydlení 1.1.2013 31.12.2020 K  Skalová  

A Zlepšení informovanosti o dostupnosti obecních bytů a 
možnostech výstavby bytových domů 

1.1.2013 31.12.2020 K 0  Společná strategie SKV 

B Projektová dokumentace k zasíťování vybraných parcel 1.1.2013 31.12.2015 J    

C Zasíťování vybraných parcel 1.1.2014 31.12.2016 J    

3 Rozvoj úrovně veřejné zeleně a veřejných prostranství 1.1.2013 31.12.2020 DP  Skalová  

A Vybudování „náměstí“ (zeleň + zázemí pro setkávání 
občanů) před městským úřadem 

1.1.2015 31.12.2020 J    

B Rozvoj veřejné zeleně ve městě 1.1.2013 31.12.2017 DP    

B1 Zpracování koncepce rozvoje zeleně 1.1.2013 31.12.2013 J   Externí firma 

B2 Výsadba zeleně, úpravy veřejných prostranství, parků, 
alejí 

1.1.2014 31.12.2017 DP   Možno využít zaměstnance 
soc. podniku/technických 

služeb 

C Údržba zanedbaných lokalit a prevence vzniku 
nepořádku 

1.1.2013 31.12.2020 DP    

D Zkvalitnění veřejného mobiliáře (lavičky, koše, altány) 1.1.2013 31.12.2020 DP    

E Skalenský potok (nové přemostění na konci Potoční ul., 
vyčištění potoka až k ČOV, prořezání porostů na březích) 

1.1.2013 31.12.2016 J    

4 Revitalizace podhradí 1.1.2014 31.12.2020 J 51000 Skalová  
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A Získání dotačních prostředků 1.1.2014 31.12.2017 J    

B Realizace záměru 1.1.2015 31.12.2020 J 50 000   

C Vybudování nové opěrné zdi-podhradí, oprava hráze 1.1.2013 31.12.2016 J 1000   

5 Zatraktivnění okolí nádraží 1.1.2013 31.12.2020 DP  Skalová  

A Zlepšení čistoty veřejných prostranství  1.1.2013 31.12.2020 DP    

B Využití volných prostor  1.1.2013 31.12.2020 DP   Návaznost na I. B 6 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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Luby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image 
regionu, spolupráce, 
komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti 
a zajištění péče o občany 
1.  Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb 

2.  Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb 

3.   Zlepšování úrovně zázemí volnočasových aktivit dětí a 

mládeže 

4.  Oprava ZŠ – realizace 

5.  Rekonstrukce městského kulturního střediska 

6.  Zlepšení infrastruktury pro volnočasové vyžití mládeže 

II. A   Posílení dobré image regionu 
1.  Budování image mikroregionu 

2.  Zlepšená propagace turistických 
atraktivit 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1. Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2.  Podpora drobného a středního podnikání 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1.  Podpora a rozvoj společenských  a sportovních akcí a 

jejich propagace, naplňování společných strategií 

2.  Podpora volnočasových aktivit a společenského života 

3.   Zvyšování kvality základního vzdělání a podpora 
celoživotního vzdělávání 
4.  Využití potenciálu DDM 

II. B  Kooperace a prosazování 
společných zájmů 
1. Společné prosazování zájmů regionu 
2. Vyšší využitelnost potenciálu 
přeshraniční spolupráce 

 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 
1.  Zajištění kvality dopravní infrastruktury, komunikací a 
chodníků a veřejných prostranství 
2. Budování infrastruktury pro cestovní ruch 
3. Rozvoj ostatní infrastruktury a technického zázemí 

Vize Rozvoje SOKV - Luby: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Luby  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 
občanské společnosti a 
zajištění péče o občany 

Město Luby poskytuje svým obyvatelům dobré zázemí pro život. Oblasti pro další zlepšení jsou vnímány v oblasti zdravotních 
a sociálních služeb, zkvalitnění zázemí pro vzdělání a trávení času dětí, rodin, a obecně zlepšováním infrastruktury pro sport 
a společenský a kulturní život. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš Koordinace v rámci SOKV 

A Spolupráce na přípravách a opatřeních v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš  

B 
Prezentace výsledků a výstupů aktivit svazku = 
představení konkrétních možností občanům 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš  

C 
Získání financí na realizaci projektu-vybavení ordinace 
(stávající projekt) 

1.1.2013 31.12.2016 DP  Kubeš  

2 Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb 1.1.2013 31.12.2020 DP  Kubeš Koordinace v rámci SOKV 

A 
Naplňování společné strategie SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Mgr. 

Hrabovská 
 

B 
Využití objektu zdravotního střediska – sociální služby 
pro místní i turisty (kadeřnictví, pedikúra, manikúra) 

1.7.2013 31.12.2020 J  Mgr. 
Hrabovská 

 

C 
Ekonomická analýza využitelnosti bývalé ubytovny 
Strunal pro její využití v soc. službách. + nabídka 
podnikatelské příležitosti 

1.1.2015 31.12.2016 J  Mgr. 
Hrabovská 

Návaznost na strategii SOKV 
I.A 2C  

D 
Zachování a rozvoj služeb i zázemí v domě pro seniory 
(opravy, investice do budovy, zázemí pro sociální služby) 

1.4.2014 31.12.2020 DP  Mgr. 
Hrabovská 

 

3 Zlepšování úrovně zázemí volnočasových aktivit dětí a 
mládeže 

1.11.2012 31.12.2020 R 1700 Kubeš Využití dotací (cíl 3, MMR, 
KK, nadace) 

A Rozvoj sportovního vyžití pro děti (tenis, stolní tenis) 1.3.2013 31.12.2013 R 200 Kubeš Roční příspěvky na provoz 

B Vybudování dětského hřiště na autoparku 1.1.2014 31.12.2016 J 500 Kubeš  

C Volnočasové centrum pro rodiče a děti za nádražím 
(pískoviště, prolézačky, ochranný plot u kolejí (projekt, 
finance, realizace 

1.1.2014 31.12.2018 J 1000 Kubeš  

4 Oprava ZŠ – realizace (projekt hotový) 1.3.2012 31.12.2016 J 21500 Kubeš Dotace (MŽP) 

A Škola - zateplení, odvodnění, klempířské práce 
(realizace) 

1.3.2013 31.12.2015 J  Kubeš Dotace (MŽP, budoucí na 
snižování energií) 
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B Spodní škola – chodby, okna, dveře, fasády, krytina 
(projekt a realizace 

1.1.2014 31.12.2016 J  Kubeš Dotace (MŽP, budoucí na 
snižování energií) 

5 Rekonstrukce městského kulturního střediska 1.1.2013 31.12.2018 J 5600 Kubeš  

A Rekonstrukce sociálních zařízení u sálu - realizace 1.1.2013 31.12.2014 J 600 Kubeš  

B Výměna oken, (zateplení), fasáda  1.1.2013 31.12.2018  5000 Kubeš Dotace (MŽP, budoucí na 
snižování energií) 

B1 Projektová příprava, zajištění financování 1.1.2013 31.12.2015 J  Kubeš  

B2 Realizace 1.1.2015 31.12.2018 J  Kubeš  

6 Zlepšení infrastruktury pro volnočasové vyžití mládeže 1.1.2013 31.12.2018 J 600 Kubeš  

A Skatepark – zajištění financování, realizace záměru 1.1.2014 31.12.2018 J 600 Kubeš Koordinace SOKV 

B Klub pro mladé – nový, alternativně  dovybavení 
„vinárny“ o šipky, kulečník, fotbálek… 

1.1.2015 31.12.2017 J 0 Kubeš Podnikatelská příležitost, 
investor=provozovatel 

C Intenzivnější propagace možností využití tělocvičny 1.1.2013 31.12.2020 K  Kubeš  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
Revitalizace přírodního koupaliště (vyčištění, úprava okolí, 
vybudování infrastruktury) 

V případě provedeného šetření mezi občany (komunitní plánování) a posouzení technické a 
ekonomické proveditelnosti. Předpoklad získání dotačních prostředků na investici. Lokalita 
v údolí pod Nesvadbou (na mělké louce) 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Luby  

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 
kulturní život 

Město Luby má velký zájem na rozvoji občanské společnosti a proto podporuje různé aktivity. Svou klíčovou roli vnímá 
v podpoře spolků, zajišťováním zázemí pro konání různých kulturních a společenských akcí, spolupodílení se na jejich 
organizaci a přípravách. Pro udržitelný rozvoj města je také důležité zajištění kvalitního vzdělání. Realizace těchto 
projektových záměrů přispěje i k dobré image města a dlouhodobě pomáhá preventivně působit proti odlivu lidí. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Podpora a rozvoj společenských a sportovních akcí a 
jejich propagace, naplňování společných strategií 

1.11.2012 31.12.2020 M O Kubeš Koordinace SOKV 

A Spolupráce s ostatními kluby na území SOKV a okolí, 
realizace společných strategií SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš  

B Informovat správce Webu, produkce plakátů – 
pravidelná komunikace o chystaných akcích 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Kubeš  

2 Podpora volnočasových aktivit a společenského života 1.1.2013 31.12.2020 DP  Kubeš  

A Využití kinosálu – ochotnické divadlo, kulturní 
představení, prezentace hudební školy, rozvoj folkloru 

1.1.2013 31.12.2020 M 0 Kubeš Pro novou koncepci DDM 
využít i kom.plán. 

B Kurzy pro mládež a dospělé – moderní a společenský 
tanec, zumba, moderní – street dance, hip hop. 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Mgr. 
Hrabovská 

DDM 

3 Zvyšování kvality základního vzdělání a podpora 
celoživotního vzdělávání 

1.11.2012 31.12.2020 R  Kubeš Koordinace SOKV 

A Podpora přeshraničních projektů – zaměření na výuku a 
praktickou využitelnost němčiny 

1.3.2013 31.12.2020 R  Mgr. 
Hrabovská 

 

B Zjištění poptávky vzdělávacích kurzů 1.11.2012 31.12.2020 R 0 Mgr. 
Hrabovská 

 

C Zvyšování počítačové gramotnosti pro seniory i občany 
(využití infrastruktury školy, zajištění lektora, realizace) 

1.9.2013 31.12.2016 R  Mgr. 
Hrabovská 

SOKV (využití možností  v NK, 
vyřešení dostupnosti) 

D Jazykové kurzy pro občany (prostory, lektor, realizace) 1.9.2012 30.6.2020 R  Mgr. 
Hrabovská 

Koord. v rámci SOKV 

E Další nabídka vzdělávacích kurzů  1.9.2012 30.6.2020 R  Mgr. 
Hrabovská 

SOKV, OPVK,  

4 Využití potenciálu DDM 1.11.2012 31.12.2020 R 0 Kubeš  

A Nová rozvojová strategie DDM ve spolupráci se všemi 
zapojenými subjekty na území SOKV 

1.11.2012 31.12.2020 R 0 Mgr. 
Hrabovská 

Spolupráce Teuber – strategie 
SOKV I.B 1 E 
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B Koordinace rozvoje aktivit v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 M 0 Mgr. 
Hrabovská 

 

C Aktivizace rodin s dětmi, příležitosti k dalšímu zapojení 
do dění ve městě 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Mgr. 
Hrabovská 

Obdobné problémy v celém 
SOKV, škola, družina, kluby 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
  

  

 

II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Luby  

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Komunikace a efektivní předávání informací je v dnešní době jedním z důležitých aspektů života a také jednou z funkcí 
města, pokud chce rozvíjet občanskou společnost. Projektové záměry tohoto strategického cíle mají zejména zlepšit kvalitu a 
úroveň poskytovaných informací pro vybrané cílové skupiny, tedy pro občany obce a svazku, ale také pro turisty. Dostatečná 
a efektivní komunikace má i pozitivní a podpůrný vliv na úspěšnou realizaci ostatních projektových záměrů jiných 
strategických cílů Plesné i ostatních obcí svazku. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Budování image mikroregionu 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Kubeš Koordinace SOKV 

A Naplnění společné strategie 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Kubeš  

B Pravidelné informování občanů o vývoji v zásadních 
rozvojových otázkách města i svazku. 

1.1.2013 31.12.2020 DP, 
min. R 

0 Kubeš  

2 Zlepšená propagace turistických atraktivit 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš  

A Zpracování využitelných podkladů a témat pro případný 
projekt (zajímavosti, památky, sport) 

1.1.2013 30.6.2013 J 0 Kubeš Shromáždění informací na 
SOKV 

B Spolupráce s partnery v cestovním ruchu – koordinace 
aktivit a záměrů 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš Krajský a regionální destinační 
management a spolupráce, 

partneři SRN. 

C Realizace projektů k zatraktivnění cestovního ruchu na 
území SOKV a v blízkém okolí 

1.1.2014 31.12.2020 DP  Kubeš Realizace společných strategií 
SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
  

  



42 
 

II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Luby  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kooperace a prosazování 
společných zájmů 

Kooperace a prosazování společných zájmů je důležité z dlouhodobého pohledu, neboť řada zásadních strategických věcí je 
připravována i několik let a proto je důležité tato témata řešit společně. Využití potenciálu přeshraniční spolupráce je pro 
Luby již tradiční aktivitou a přirozenou a významnou oblastí s výrazným potenciálem pro další rozvoj sportovních i 
společenských a kulturních aktivit ve městě stejně jako pro zatraktivnění vzdělávání. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Společné prosazování zájmů regionu 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Kubeš Pravidelné schůzky SOKV 

A Pravidelná jednání a diskuse nad aktuálními a 
strategickými tématy rozvoje regionu 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Kubeš  

B Společná jednání a plnění úkolů dle dohody starostů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš  

2 Vyšší využitelnost potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1.2013 31.12.2020  5 Kubeš Koordinace v rámci SOKV 

A Pravidelná konzultace starostů SOKV o možných 
projektech a tématech spolupráce 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Kubeš  

B Zapojení veřejnosti do přípravy témat  1.1.2013 31.12.2020 R 5 Kubeš Vhodné získávat podněty 
formou kom. plán. 

C Příprava společných rozvojových záměrů pro nové 
rozpočtové období (investiční i měkké) 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Kubeš  

C1 Identifikace záměrů, konzultace, příprava žádostí 1.1.2013 31.12.2016 DP  Kubeš  

C2 Realizace projektových záměrů 1.1.2014 31.12.2020 DP  Kubeš  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Luby  

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 
rozvoje podnikání 

Tento strategický cíl je důležitý zejména z důvodu společného úsilí všech členských obcí svazku. Ovšem i Luby mohou získat 
pozitivní výsledky při aktivním naplňování projektových záměrů. Nejdůležitější a pro občany nejvítanější výstup budou nová 
pracovní místa. Město realizací těchto projektů podpoří stávající podnikatele a zvýší atraktivitu a povědomí o SOKV pro nové 
podnikatele z regionu i odjinud. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 

1.1.2013 31.5.2013 R 0 Kubeš  

A Vytvoření seznamu rozvojových ploch (obecních + 
oslovit soukromníky) 

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Kubeš Zaslání na zodpovědnou 
osobu za SOKV  

B Po uveřejnění na webu SOKV zveřejnit v obci 1.5.2013 31.5.2013 R 0 Kubeš Web obce, úřední deska, 
osobní kontakt s podnikateli 

2 Podpora drobného a středního podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš  

A Přenesení svazkem dojednaných produktů na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Kubeš (OHK, ZČU, CI) 

B Přesvědčení místních podnikatelů o zapojení do 
regionálního produktu – nabízení svých výrobků 

1.1.2013 31.3.2013 DP 0 Kubeš Koordinace se SOKV 

C Realizace společné strategie poptávek místních firem 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš Koordinace se SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Luby  

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

Město Luby má vyřešené všechny zásadní otázky týkající se infrastruktury. Existuje ovšem několik oblastí, do kterých je třeba 
investovat, neboť se bezprostředně dotýkají každodenního života občanů a jejich realizace zvýší životní komfort obyvatel 
města. Jako klíčové byly identifikovány oblasti dopravní infrastruktury, komunikací a veřejných prostranství, zázemí pro 
cestovní ruch a dále několik zásadních jednotlivých projektových záměrů, jejichž realizace je velice potřebná. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Zajištění kvality dopravní infrastruktury, komunikací a 
chodníků a veřejných prostranství 

1.1.2013 31.12.2020 DP 3300 Kubeš  

A Schody mezi školami 1.1.2013 31.12.2013 J 3200 Kubeš  

B Zajištění údržby a oprav místních komunikací 1.1.2013 31.12.2020 DP  Kubeš  

C Parkoviště Staré paneláky 1.1.2014 31.12.2015 J 100 Kubeš  

D Zvýšení bezpečnosti provozu (zpomalení dopravy) 1.1.2013 31.12.2020 DP  Kubeš V rámci SOKVII.B 2A1 

E Oprava povrchu u Opatova a mostku v Libockém dole 
(silnice III/21030) 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kubeš KSÚS – informovat o stavu 

2 Budování infrastruktury pro cestovní ruch 1.1.2013 31.12.2020 DP 50 Kubeš  

A Obnova naučné stezky - dokončení 1.1.2013 31.12.2013 J 50 Kubeš  

B Nová cyklotrasa – Silnice Luby - Vackov 1.1.2014 31.12.2014 J  Kubeš  

C Vybudování stezky na hranice (In-line dráha) / Propojení 
od Luční ul. Přes Golf na hranice (projekt, financování 
realizace) 

1.1.2014 31.12.2020 J  Kubeš  

D Propojení cyklotras a pěších stezek mezi ČR a SRN 1.1.2013 31.12.2020 DP  Kubeš  

3 Rozvoj ostatní infrastruktury a technického zázemí 1.1.2013 31.12.2020 J 3900 Kubeš Pouze při získání dotace 

A Modernizace veřejného osvětlení (projekt, finance, 
realizace) 

1.1.2014 31.12.2018 J 1000 Kubeš  

B Oživení / revitalizace brownfieldu „Skleník“ 1.1.2014 31.12.2018   Kubeš  

C Vybudování kanalizace (osamocené lokality) 1.1.2016 31.12.2020 J  Kubeš  

D Hasičská zbrojnice (realizace připraveného projektu) 1.1.2013 31.12.2016 J 1100 Kubeš  

E Pořízení automobilu s plošinou (technické služby) 1.1.2013 31.12.2015 J 1800 Kubeš  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
Revitalizace koryta potoka – kaskáda místo jezu u lékárny Zlepšení životních podmínek pro ryby 
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Milhostov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image 
regionu, spolupráce, 
komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti 
a zajištění péče o občany 
1.  Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb 

2.  Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb 

3.  Vybudování nového multifunkčního hřiště 

4.  Vybudování společného tábora – Kamenné Vrchy 

II. A   Posílení dobré image regionu 
1.  Budování image mikroregionu 
2.  Zlepšení image obce v rámci SOKV i 
širším okolí 
3.  Zlepšená propagace turistických 
atraktivit 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1. Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2.  Podpora drobného a středního podnikání 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1.  Podpora a rozvoj společenských akcí a jejich propagace 

v rámci SOKV 
2.  Zlepšení úrovně sportovního vyžití 
3.  Oživení společenského dění a sociální soudržnosti 
4.  Podpora celoživotního vzdělávání 

II. B  Kooperace a prosazování 
společných zájmů 
1.  Společné prosazování zájmů 
regionu 
2.  Vyšší využitelnost potenciálu 
přeshraniční spolupráce 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 
1.  Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci 
2.  ČOV Milhostov + kanalizace 
3.  Vybudování zóny k bydlení (parcely nad školkou) 
4.  Revitalizace kostela sv. Mikuláše – Milhostov 
5.  Investice do rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch 

Vize Rozvoje SOKV - Milhostov: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Milhostov  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 
občanské společnosti a 
zajištění péče o občany 

Projekty zaměření na budování či efektivnější využití stávající infrastruktury se zaměřuje na praktické aspekty veřejného 
života v Milhostově. Jako nejvíce žádoucí byla identifikována témata zaměřena na sport a volnočasové vyžití mládeže a dále 
na skupinu seniorů. Tyto projektové záměry odrážejí jednak potřeby obyvatel a pak také finanční možnosti obce. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb 1.11.2012 31.12.2020 DP  Červenický  

A 
Analýza podmínek a pravidel veřejného stravování ve 
školní jídelně + zjištění poptávky po veř. stravování 

1.1.2013 30.6.2012 J 0 Červenický  

B 
Zajištění veřejného stravování pro občany 
a) Využití vlastní jídelny 
b) Spolupráce s okolními obcemi SOKV - rozvozy 

1.9.2013 31.12.2020 DP  Červenický  

C 
Zapojení do poptávání ostatních služeb v SOKV a 
naplňování společných strategií svazku 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Červenický  

2 Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních služeb 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Červenický Návaznost na strategie SOKV 

A Spolupráce na přípravách a opatřeních v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Červenický  

B 
Prezentace výsledků a výstupů aktivit svazku = 
představení konkrétních možností občanům 

1.1.2014 31.12.2020 DP 0 Červenický  

3 Vybudování nového multifunkčního hřiště    J  Červenický Dotace KK, MMR, cíl 3 

A Projektová dokumentace a zajištění financování 1.1.2013 31.12.2016 J  Červenický  

B Výstavba nového multifunkčního hřiště 1.1.2014 31.12.2017 J 1200 Červenický  

4 Vybudování společného tábora – Kamenné Vrchy 1.1.2013 31.12.2018 J  Červenický  

A Identifikace vhodné lokality / získání pozemků 1.1.2013 31.12.2013 J 0 Červenický (Křižovatka) 

B Projektová dokumentace, zajištění financování 1.1.2014 31.12.2016 J  Červenický  

C Realizace projektového záměru – vybudování zázemí 1.1.2015 31.12.2018 J  Červenický  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Milhostov  

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 
kulturní život 

V rámci tohoto strategického cíle je pozornost zaměřena na využití stávající a nové infrastruktury z cíle I.A a dále pak na 
podporu občanské společnosti, soužití a kulturně společenského dění. Důležitou věcí je také podpora vzdělávání 
s dlouhodobým cílem zlepšit šance na lepší umístění na trhu práce a zlepšení předpokladů pro získání či udržení si 
zaměstnání.  

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Podpora a rozvoj společenských akcí a jejich propagace 
v rámci SOKV 

1.11.2012 31.12.2020 M  Červenický  

A Zajištění komunikace s organizátory – získat plán akcí, 
informovat o možnosti spolupráce 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Červenický  

B Informovat správce Webu, produkce plakátů – 
pravidelná komunikace o chystaných akcích 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Červenický  

2 Zlepšení úrovně sportovního vyžití 1.1.2013 31.12.2020 DP  Červenický  

A Obnovení fungování fotbalového klubu + pravidelné 
tréninky 

1.1.2013 21.12.2013 DP 0 Červenický  

B Zajištění vedení ostatních sportů  1.1.2015 31.12.2020 DP 0 Červenický (po vybudování zázemí) 

C Spolupráce s ostatními kluby na území SOKV a okolí, 
realizace společných strategií SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Červenický  

3 Oživení společenského dění a sociální soudržnosti 1.11.2012 31.12.2020 R  Červenický  

A Zapojení žen – soutěž v pečení, spolupořádání akcí 1.11.2012 31.12.2020 R 0 Červenický  

B Obnovení tradice Mikulášské pouti / slavnosti svařáků 1.1.2013 31.12.2020 R 10 Červenický Komunitní plánování 

4 Podpora celoživotního vzdělávání 1.11.2012 31.12.2020 R  Červenický Koordinace SOKV 

A Zjištění poptávky vzdělávacích kurzů 1.11.2012 31.12.2020 R 0 Červenický  

B Zvyšování počítačové gramotnosti pro seniory i občany 1.9.2013 31.12.2016 R 20 Červenický SOKV (využití možností v NK, 
vyřešení dostupnosti) 

C Další nabídka vzdělávacích kurzů  1.9.2012 30.6.2020 R  Červenický SOKV, OPVK,  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Milhostov  

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Téma pro Milhostov specifické je posílení dobré image obce v rámci svazku i širšího okolí. Proto je zásadní spolupráce 
s ostatními obcemi SOKV na společných projektech. Nepříliš dobré jméno Milhostova z minulých let bude záměrně 
zlepšováno tak, aby občané ze sousedních obcí viděli, že Milhostov je dobře fungující obec, která se za poslední léta výrazně 
změnila k lepšímu a má co nabídnout i turistům. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Budování image mikroregionu 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Červenický Spolupráce v rámci SOKV 

A Naplnění společné strategie     0 Červenický  

2 Zlepšení image obce v rámci SOKV i širším okolí 1.11.2012 31.12.2020 DP  Červenický  

A Intenzivní využívání možností pro prezentaci dění v obci 
v rámci SOKV (škola, školka, divadlo, sport, zábava…) 

1.1.2013 31.12.0220 R 10 Červenický Spolupráce v rámci SOKV 

B Pozitivní PR v rámci okresu Cheb (využití veřejných 
médií – prezentace nových i stávajících událostí),  

1.1.2013 31.12.2020 R 0 Červenický Místní deníky, rádia, televize, 
webové portály a stránky. 

C Aktualizace webových stránek 1.11.2012 31.12.2020 M 0 Červenický  

D Vytvoření PR strategie pro zlepšení image obce 1.1.2013 31.5.2013 J 0 Červenický (interně, kom.plán.) 

3 Zlepšená propagace turistických atraktivit 1.1.2013 31.12.2020 DP  Červenický  

A Zpracování využitelných podkladů a témat pro případný 
projekt (zajímavosti, legendy, vzpomínky pamětníků) 

1.1.2013 30.6.2013 J 0 Červenický Shromáždění informací na 
SOKV 

A1 Napsat brožuru o Děvínu, Mostecké minerálce, Bubláku 1.1.2014 31.12.2016 J  Bidař  

B Příprava místní naučené stezky / infotabulí / produktů 
cestovního ruchu (průvodcování) po zajímavostech a 
památkách Milhostova a okolí 

1.7.2013 31.12.2016 DP 30 Červenický Ideálně žádostí na podporu 
cestovní ho ruchu 

C Zajištění přenosu znalostí místních občanů pro jejich 
pozdější využití   

1.1.2013 31.12.2013 J  Bidař p. Frank, pí. Poláková 

D Spolupráce s partnery v cestovním ruchu – koordinace 
aktivit a záměrů 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Červenický Krajský a regionální destinační 
management a spolupráce 

E Realizace projektu zlepšení atraktivity cestovního ruchu 1.1.2014 31.12.2020 DP  Červenický (SOKV) 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Milhostov  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kooperace a prosazování 
společných zájmů 

Kooperace a prosazování společných zájmů je důležité z dlouhodobého pohledu, neboť řada zásadních strategických věcí je 
připravována i několik let a proto je důležité tato témata řešit společně. Využití potenciálu přeshraniční spolupráce je pro 
Milhostov oblast s velkým potenciálem pro rozvoj sportovních i společenských a kulturních aktivit v obci. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Společné prosazování zájmů regionu 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Červenický Pravidelné schůzky SOKV 

A Pravidelná jednání a diskuse nad aktuálními a 
strategickými tématy rozvoje regionu 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Červenický  

B Společná jednání a plnění úkolů dle dohody starostů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Červenický  

2 Vyšší využitelnost potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1.2013 31.12.2020   Červenický Koordinace v rámci SOKV 

A Pravidelná konzultace starostů SOKV o možných 
projektech a tématech spolupráce 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Červenický  

B Zapojení veřejnosti do přípravy témat  1.1.2013 31.12.2020 R 5 Červenický Vhodné získávat podněty 
formou kom. plán. 

C Vyhledání zahraničních partnerů pro spolupráci 
(vzdělávání, společenské dění, sport, veřejné 
prostranství, památky…) 

1.1.2013 31.12.2018 DP 0 Červenický  

D Uzavření partnerství s německým městem 1.1.2013 31.12.2014 J 0 Červenický  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Milhostov  

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 
rozvoje podnikání 

Tento strategický cíl je důležitý zejména z důvodu společného úsilí všech členských obcí svazku. Přestože možnosti drobného 
podnikání v Milhostově jsou, zásadnější investice na území obce nejsou pravděpodobné. Milhostov ovšem může využít 
pozitivních efektů realizace daných projektů na území svazku a také místní podnikatelé mohou využít přínos z projektů 
zaměřených na podporu podnikání iniciovaných svazkem. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 

1.1.2013 31.5.2013 R 0 Červenický  

A Vytvoření seznamu rozvojových ploch (obecních + 
oslovit soukromníky) 

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Červenický Zaslání na zodpovědnou 
osobu za SOKV  

B Po uveřejnění na webu SOKV zveřejnit v obci 1.5.2013 31.5.2013 R 0 Červenický Web obce, úřední deska, 
osobní kontakt s podnikateli 

2 Podpora drobného podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Červenický  

A Přenesení svazkem dojednaných produktů na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Červenický (OHK, ZČU, CI) 

B Přesvědčení místních podnikatelů o zapojení do 
regionálního produktu – nabízení svých výrobků 

1.1.2013 31.3.2013 DP 0 Červenický Koordinace se SOKV 

C Realizace společné strategie poptávek místních firem 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Červenický Koordinace se SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Milhostov  

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

Milhostov stále nemá zcela vyřešenou základní infrastrukturu, a proto je nezbytné v příštích letech koncepčně pracovat na 
přípravách a realizaci níže popsaných projektových záměrů. Vyřešení kanalizace a ČOV je důležité i z pohledu ekologického a 
také jako preventivní opatření případných pokut, neboť je pravděpodobné, že i obce do 500 obyvatel budou mít do roku 
2020 povinnost mít tuto problematiku vyřešenou. Dále jsou zde projekty, které zvýší atraktivitu obce nejen pro místní 
obyvatele, ale i  pro turisty a přispějí tak k jejímu harmonickému rozvoji. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci 1.1.2013 31.12.2020 J  Červenický Dotace (KK, PRV, MMR) 

A Projektová dokumentace, zajištění financování  (průtah 
obcí, chodníky, zeleň, zastávka, veřejné 
prostranství/náves) 

1.11.2012 31.12.2014 J  Červenický  

B Revitalizace průtahu obcí (etapa I.) 1.1.2014 31.12.2016 J  Červenický  

C Revitalizace průtahu obcí (etapa II.) 1.1.2016 31.12.2018 J  Červenický  

D Revitalizace průtahu obcí (etapa III.) 1.1.2018 31.12.2020 J  Červenický  

2 ČOV Milhostov + kanalizace 1.1.2013 31.12.2018   Červenický Dotace (KK, PRV, MŽP) 

A Projektová dokumentace, zajištění financování   1.1.2013 31.12.2014 J  Červenický  

B Vybudování ČOV 1.1.2014 31.12.2018 J  Červenický  

C Vybudování Kanalizace (etapa I) družstvo-ČOV (západ) 1.1.2014 31.12.2018 J  Červenický  

D Vybudování Kanalizace (etapa II) paneláky -ČOV 
(východ) 

1.1.2014 31.12.2018 J  Červenický  

3 Vybudování zóny k bydlení (parcely nad školkou) 1.11.2012 31.12.2018   Červenický  

A Vyřešení problematiky kompletního zasíťování (ČOV), 
odkoupení dalších pozemků 

1.11.2012 31.12.2014 J  Červenický 20 parcel,  

B Projektová dokumentace, zajištění financování   1.1.2014 31.12.2015 J  Červenický  

C Realizace zasíťování, budování příjezdových komunikací 1.1.2015 31.12.2018 J  Červenický  

4 Revitalizace kostela sv. Mikuláše - Milhostov 1.1.2015 31.12.2020 J 2100 Červenický Pouze za předpokladu dotace 
(KK, PRV, cíl3, MMR) 

A Mykologický průzkum, stavebně-historický průzkum 1.1.2015 31.12.2018 J 200 Červenický  

B Rekonstrukce stropních konstrukcí  1.1.2016 31.12.2020 J 1000 Červenický  
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C Rekonstrukce omítek 1.1.2016 31.12.2020 J 300 Červenický  

D Obnovení a opravy mobiliáře kostela 1.1.2016 31.12.2020 J  Červenický  

E Oprava hřbitovní zdi 1.1.2014 31.12.2018 J 100 Červenický  

F Vybudování urnového háje na místním hřbitově 1.1.2014 31.12.2018 J 500 Červenický  

5 Investice do rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch 1.1.2014 31.12.2016 J  Červenický  

A Navigační systém stávajících a nových turistických cílů 
(Informace k cílovým místům + navigace cesty tam a 
zpět).  

1.1.2014 31.12.2016 J  Červenický Dotace (MMR, KK, podpora 
cestovního ruchu po roce 

2014) 

B Turistické zázemí a mobiliář 1.1.2014 31.12.2016 J  Červenický  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
  

  

 

 

  



53 
 

Velký Luh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image 
regionu, spolupráce, 
komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti 
a zajištění péče o občany 
1.  Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních a sociálních 

služeb 

2.  Budování volnočasové a sportovní infrastruktury: 

Zázemí pro sportovní kluby a spolky 
3.  Zlepšení údržby veřejných prostranství zejména 
v zimních měsících a přes léto v prostoru vodních nádrží 

II. A   Posílení dobré image regionu 
1.  Budování image mikroregionu 
2.  Zlepšená propagace turistických 
atraktivit 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1.  Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2.  Podpora drobného podnikání 

 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1.  Zachování a další podpora sportovně společenských akcí 
+ podpora dění v rámci SOKV 
2.  Podpora a rozvoj společenských akcí a jejich propagace 
v rámci SOKV 
3.  Eliminace a prevence negativních sociálně-
společenských jevů, zachování venkovského charakteru 
obce 
4.  Intenzivnější zapojení občanů do veřejného dění v obci 
5.  Podpora celoživotního vzdělávání 

II. B  Kooperace a prosazování 
společných zájmů 
1. Společné prosazování zájmů regionu 
2. Vyšší využitelnost potenciálu 
přeshraniční spolupráce 
3. Zefektivnění fungování obce 

 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 
1. Vybudování kanalizace a ČOV 
2.  Budování a opravy sítě cest a chodníků 
3.  Vybudování nádraží v centru obce 
4.  Dokončení a realizace zasíťování stavebních parcel 
5.  Revitalizace veřejného osvětlení v obci 
6.  Rozvoj vesnického charakteru a zlepšení vzhledu obce 

Vize Rozvoje SOKV – Velký Luh: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Velký Luh  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 
občanské společnosti a 
zajištění péče o občany 

Velký Luh jako malá obec je z těch, pro které je výhodná spolupráci v oblasti zdravotních a sociálních služeb spolupracovat 
s většími městy. Sama se může soustředit na budování infrastruktury pro volný čas, který bude využívána zejména občany 
obce. Stejně tak obec zlepší péči a údržbu veřejných.  

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních a 
sociálních služeb 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Vrábelová  

A Spolupráce na přípravách a opatřeních v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Vrábelová  

B 
Prezentace výsledků a výstupů aktivit svazku = 
představení konkrétních možností občanům 

1.1.2014 31.12.2020 DP 0 Vrábelová  

2 Budování volnočasové a sportovní infrastruktury: 
Zázemí pro sportovní kluby a spolky 

1.1.2013 31.12.2020 J 712 Vrábelová Dotace (cíl 3, MMR, KK) 

A 
Zkvalitnění úrovně a zázemí fotbalového hřiště 
(zatravnění, zpřístupnění sociálního zařízení) + 
zpřístupnění a vyřešení ostrahy a dohledu  

1.4.2013 31.10.2015 J 312 Vrábelová  

B 
Vybudování multifunkčního hřiště pro rozšíření 
možností sportovních aktivit pro děti i dospělé 

1.1.2013 31.12.2020 J 200 Vrábelová  

B1 Projektová dokumentace, povolení, zajištění financí 1.1.2013 31.12.2014 J 0 Vrábelová Využít již hotový projekt 

B2 Vybudování hřiště 1.1.2015 31.12.2016 J 200 Vrábelová  

C Vybudování hřiště na minigolf / ruské kuželky 1.1.2016 31.12.2020 J  Vrábelová  

3 Zlepšení údržby veřejných prostranství zejména 
v zimních měsících a přes léto v prostoru vodních 
nádrží 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Vrábelová  

A Vytipování „rizikových“ lokalit a vyhledání způsobu 
řešení + spolupráce s vlastníky, osvětová činnost 

1.11.2012 31.5.2013 R 0 Vrábelová  

B Provádění údržby a prevence vzniku nepořádku 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Vrábelová  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Velký Luh 

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 
kulturní život 

Obec bude podporovat společenský a kulturní život, zejména podporou aktivních lidí, spolků a sdružení. Důležitá je podpora 
všech zájmových a věkových skupin mezi obyvateli. Konkrétní podpora iniciativ lidí má jednak potenciál pro další rozvoj 
společnosti a pak také působí jako preventivní opatření proti negativním sociálním jevům. Obec bude podporovat vyváženě 
sportovní, společenské a kulturní aktivity a dění stejně jako další vzdělávání. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zachování a další podpora sportovně společenských 
akcí + podpora dění v rámci SOKV 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Krausová Informovat o akcích v rámci 
celého SOKV 

A Pořádání vlastních akcí dle poptávky občanů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Krausová  

B Spolupráce s ostatními kluby na území SOKV a okolí, 
realizace společných strategií SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Krausová Koordinace v rámci SOKV 

B1 Zajištění ping-pongu pro mladé – dojíždění z Plesné 1.1.2013 31.12.2020 DP  Krausová  

C Informovat správce Webu, produkce plakátů – 
pravidelná komunikace o chystaných akcích 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Krausová  

2 Podpora a rozvoj společenských akcí a jejich propagace 
v rámci SOKV 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Krausová  

A Zajištění komunikace s organizátory – získat plán akcí, 
informovat o možnosti spolupráce 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Krausová  

B Informovat správce Webu, produkce plakátů – 
pravidelná komunikace o chystaných akcích 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Krausová  

C Pořádání odpoledních čajů – tanec, zpěv 1.1.2013 31.12.2020 K  Krausová Nabídnout jako 
podnikatelskou příležitost 

3 Eliminace a prevence negativních sociálně-
společenských jevů, zachování venkovského 
charakteru obce 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Krausová  

A Zlepšení mezigeneračního propojení při kulturně 
společenských akcích 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Krausová  

B Podpora klasických venkovských aktivit (hasiči, rybáři…) 
ve spolupráci s okolními obcemi 

1.11.2012 31.12.2020 R 0 Krausová  

4 Intenzivnější zapojení občanů do veřejného dění v obci 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Krausová  

A Zavedení komunitního plánování jako standardní 
činnosti s občany 

1.1.2013 31.12.2020 R 0 Krausová  
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A1 Proškolení v metodice, inspirace v jiných obcích 1.11.2012 31.3.2013 J 0 Krausová  

A2 Vytipování a realizace plánování na daná témata 1.4.2013 31.12.2012 DP 0 Krausová  

B Obnovení „akcí Z“ – za zvelebení obce 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Krausová  

C Ocenění za výjimečný přínos obci a společnosti (pro 
jednotlivce i rodiny) 

1.11.2012 31.12.2020 R 0 Krausová Inspirace - Milhostov 

5 Podpora celoživotního vzdělávání 1.11.2012 31.12.2020 R  Krausová Pozn. Možno i o 
víkendech/večerech 

A Zvyšování počítačové gramotnosti pro seniory i občany 1.11.2012 31.12.2016 R  Krausová SOKV 

B Další nabídka vzdělávacích kurzů  1.9.2012 30.6.2020 R  Krausová SOKV, OPVK,  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Velký Luh 

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Komunikace a efektivní předávání informací je v dnešní době jedním z důležitých aspektů života a také jednou z funkcí obce. 
Projektové záměry tohoto strategického cíle mají zejména zlepšit kvalitu a úroveň poskytovaných informací pro vybrané 
cílové skupiny, tedy pro občany obce a svazku, ale také pro turisty. Dostatečná a efektivní komunikace má i pozitivní a 
podpůrný vliv na úspěšnou realizaci ostatních projektových záměrů jiných strategických cílů Velkého Luhu i ostatních obcí 
svazku. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Budování image mikroregionu 1.11.2012 31.12.2020 DP  Vrábelová Spolupráce v rámci SOKV 

A Naplnění společné strategie      Vrábelová  

B Pravidelné informování občanů o vývoji v zásadních 
rozvojových otázkách. Těžba, zasíťování, dopravní 
infrastruktura 

1.1.2013 31.12.2020 DP, 
min. R 

 Vrábelová  

2 Zlepšená propagace turistických atraktivit 1.1.2013 31.12.2020 DP  Vrábelová  

A Zpracování využitelných podkladů a témat pro případný 
projekt (zajímavosti, legendy, vzpomínky pamětníků) 

1.1.2013 30.6.2013 J 0 Vrábelová Shromáždění informací na 
SOKV 

B Spolupráce s partnery v cestovním ruchu – koordinace 
aktivit a záměrů 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Vrábelová Krajský a regionální destinační 
management a spolupráce 

C Realizace projektu zlepšení atraktivity cestovního ruchu 1.1.2014 31.12.2020 DP  Vrábelová  

D Spolupráce s vlastníky pozemků a lesů – zajištění čistoty 
a atraktivity krajiny 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Vrábelová  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Velký Luh 

Strategický cíl Vysvětlení 

Kooperace a prosazování 
společných zájmů 

Kooperace a prosazování společných zájmů je důležité z dlouhodobého pohledu, neboť řada zásadních strategických věcí je 
připravována i několik let a proto je důležité tato témata řešit společně. Využití potenciálu přeshraniční spolupráce je pro 
Velký Luh oblast s potenciálem pro další rozvoj sportovních i společenských a kulturních aktivit v obci. V rámci 
dlouhodobého zlepšení fungování obce je také žádoucí zvyšování odborných a praktických dovedností a schopností vedení 
obce a jejich užití při řízení běžného chodu obce i jejího strategického rozvoje. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Společné prosazování zájmů regionu 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Vrábelová Pravidelné schůzky SOKV 

A Pravidelná jednání a diskuse nad aktuálními a 
strategickými tématy rozvoje regionu 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Vrábelová  

B Společná jednání a plnění úkolů dle dohody starostů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Vrábelová  

2 Vyšší využitelnost potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1.2013 31.12.2020 DP 5 Vrábelová Koordinace v rámci SOKV 

A Pravidelná konzultace starostů SOKV o možných 
projektech a tématech spolupráce 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Vrábelová  

B Zapojení veřejnosti do přípravy témat  1.1.2013 31.12.2020 R 5 Vrábelová Vhodné získávat podněty 
formou kom. plán. 

C Vyhledání zahraničních partnerů pro spolupráci 
(vzdělávání, společenské dění – kultura a setkávání 
seniorů – provázat s odpoledními čaji, sport, veřejné 
prostranství, památky…) 

1.1.2013 31.12.2018 DP 0 Vrábelová  

3 Zefektivnění fungování obce 1.1.2013 31.12.2013 DP 0 Vrábelová  

A Převzetí modelů fungování obce z okolních dobře 
fungujících 

1.1.2013. 31.12.2013 DP 0 Vrábelová (Poustka, Křižovatka) 

B Optimalizace vnitřních procesů řízení obce, zvyšování 
osobních a manažerských dovedností personálu 
(mentoring) 

1.1.2013. 31.12.2013 DP 0 Vrábelová  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Velký Luh 

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 
rozvoje podnikání 

Tento strategický cíl je důležitý zejména z důvodu společného úsilí všech členských obcí svazku. Ačkoliv možnosti rozvoje 
podnikání ve Velkém Luhu jsou omezené a zásadnější investice na území obce nejsou pravděpodobné, může Velký Luh využít 
pozitivních efektů realizace daných projektů na území svazku a také místní podnikatelé mohou využít přínos z projektů 
zaměřených na podporu podnikání iniciovaných svazkem. Významnou příležitostí je kvalitní spolupráce s místními podniky. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 

1.1.2013 31.5.2013 R 0 Vrábelová  

A Vytvoření seznamu rozvojových ploch (obecních + 
oslovit soukromníky) 

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Vrábelová Zaslání na zodpovědnou 
osobu za SOKV  

B Po uveřejnění na webu SOKV zveřejnit v obci 1.5.2013 31.5.2013 R 0 Vrábelová Web obce, úřední deska, 
osobní kontakt s podnikateli 

2 Podpora drobného podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Vrábelová  

A Přenesení svazkem dojednaných produktů na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Vrábelová (OHK, ZČU, CI) 

B Přesvědčení místních podnikatelů o zapojení do 
regionálního produktu – nabízení svých výrobků 

1.1.2013 31.3.2013 DP 0 Vrábelová Koordinace se SOKV 

C Realizace společné strategie poptávek místních firem 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Vrábelová Koordinace se SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Velký Luh 

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

V otázce rozvoje obecní infrastruktury je zde několik oblastí, na kterých obec již pracuje a k jejichž realizaci by mělo 
v následujícím období dojít. Obec má charakter spíše klidného sídla s nutností dojíždění za spoustou služeb. Vzhledem ke své 
velikosti se bude soustřeďovat právě na rozvoj obecní infrastruktury, aby byl zajištěn další rozvoj obce. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Vybudování kanalizace a ČOV 1.1.2013 31.12.2016 J 23214 Vrábelová  

A Projektová dokumentace, zajištění financování 1.1.2013 31.12.2014 J 214 Vrábelová Dotace (MMR, KK, PRV) 

B Realizace stavby 1.1.2014 31.12.2016 J 23000 Vrábelová  

2 Budování a opravy sítě cest a chodníků  1.4.2013 31.12.2020 J 450 Vrábelová Dotace (KK, MMR, cíl3)  

A Vybudování společná stezka pro pěší a cyklisty na hlavní 
silnici Skalná – Plesná na území obce 

1.1.2014 31.12.2020 J  Vrábelová 
Krausová 

 

B společná stezka pro pěší a cyklisty Velký Luh – Plesná, 
realizace investice 

1.1.2013 31.12.2015 J  Vrábelová 
Krausová 

 

B1 Projektová dokumentace, zajištění financování 1.1.2013 31.12.2013 J 450 Vrábelová  

B2 Realizace stavby 1.1.2014 31.12.2020 J  Vrábelová  

C Povrchy komunikací uvnitř zástavby obce 1.1.2014 31.12.2020 DP  Vrábelová 
Krausová 

 

D Optimalizace dopravní obslužnosti obce 
(zjednosměrnění ulic, opatření na snížení rychlosti) 

1.1.2014 31.12.2016   Vrábelová 
Krausová 

 

3 Vybudování nádraží v centru obce 1.11.2012 31.12.2020 DP  Vrábelová  

A Dokončení přípravné fáze – vyjednávání 1.11.2012 30.6.2013 DP 0 Vrábelová  

B Projektová dokumentace, zajištění financování 1.7.2013 31.6.2015 J 0 Vrábelová Správa železniční cesty 

C Realizace stavby 1.1.2015 31.12.2018 J 0 Vrábelová Správa železniční cesty 

D Dodatečné úpravy veřejného prostranství kolem nádraží 1.1.2016 31.12.2020 J  Vrábelová  

4 Dokončení a realizace zasíťování stavebních parcel 1.1.2013 31.12.2020 J  Vrábelová  

A Zajištění financování – dotace 1.1.2013 31.12.2020 J  Vrábelová 
Krausová 

PRV, MŽP, KK 

B Realizace  1.1.2015 31.12.2020 J  Vrábelová 
Krausová 

 

5 Revitalizace veřejného osvětlení v obci 1.1.2013 31.12.2017 J  Vrábelová  
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Krausová 

A Projektová dokumentace a zajištění financování 1.1.2013 31.12.2014 J  Vrábelová 
Krausová 

Dotace (MMR, PRV, KK, jiné 
budoucí) 

B Realizace výměn veřejného osvětlení 1.1.2015 31.12.2017 J  Vrábelová  

6 Rozvoj vesnického charakteru a zlepšení vzhledu obce 1.1.2013 31.12.2016 J  Vrábelová 
Krausová 

 

A Rozvoj zeleně a klidových zón (arch. Návrh, projektová 
dokumentace, financování, realizace) 

1.1.2013 31.12.2016 J  Vrábelová 
Krausová 

 

B Zatraktivnění prostranství za obecním úřadem 1.1.2014 31.12.2014 J  Vrábelová 
Krausová 

 

C Instalace mobiliáře (lavičky, stojany na kola, koše…) 1.1.2014 31.12.2016 J  Vrábelová 
Krausová 

 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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Křižovatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image 
regionu, spolupráce, 
komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti 
a zajištění péče o občany 
1.  Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních a sociálních 
služeb 
2.  Vylepšení infrastruktury pro sport 
3.  Vybudování společného tábora – Kamenné Vrchy 

II. A   Posílení dobré image regionu 
1.  Budování image mikroregionu 
2.  Zlepšení dostupnosti informací, 
image obce 
3. Zlepšená propagace turistických 
atraktivit 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1.  Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2.  Podpora drobného podnikání 
3.  Finální zemědělská výroba 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1.  Podpora a rozvoj společenských akcí a jejich propagace 
v rámci SOKV – naplňování společných strategií. 
2.  Podpora místních spolků a aktivit 
3.  Využití kostela sv. Kateřiny k pořádání kulturně-
společenských akcí 

II. B  Kooperace a prosazování 
společných zájmů 
1.  Společné prosazování zájmů 
regionu 
2.  Vyšší využitelnost potenciálu 
přeshraniční spolupráce 
3.  Zlepšení fungování obce 

 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 
1.  Oprava povrchu vozovky Křižovatka – Nová Ves 
2.  Zasíťování pozemků 
3.  Obnova sakrální krajiny 
4.  Kultivace zeleně, míst odpočinku, krajinných prvků 
5.  Cyklo-turistické značení 
6. Využití nevyužívaných objektů 
7.  Zajištění rozvojového potenciálu obce 

Vize Rozvoje SOKV - Křižovatka: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Křižovatka 

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 
občanské společnosti a 
zajištění péče o občany 

Zázemí pro společenský život a sportovní aktivity je v Křižovatce na dobré úrovni. Proto se navrhované projekty zaměřují na 
zlepšení zázemí a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb pro občany ve vyšším věku a to zejména ve spolupráci se 
SOKV. Další rozvoj sportovního zázemí je koncipován k využití všemi aktivními lidmi od dětí až po dospělé. Potenciál dalšího 
rozvoje má i dodatečná infrastruktura pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních a 
sociálních služeb 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Strachota  

A Spolupráce na přípravách a opatřeních v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Strachota  

B 
Prezentace výsledků a výstupů aktivit svazku = 
představení konkrétních možností občanům 

1.1.2014 31.12.2020 DP 0 Strachota  

2 Vylepšení infrastruktury pro sport 1.1.2013 31.12.2020 K 1200 Strachota  

A Multifunkční hřiště i pro individuální sporty (tenis) vedle 
fotbalového hřiště 

1.1.2014 31.12.2016 J 1200 Strachota (obdobný plán – Milhostov, 
Velký Luh) 

B Propagace místních možností sportovního vyžití 
v okolních obcích 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Strachota  

C Atletická dráha u fotbalového hřiště 1.1.2015 31.12.2020 J  Strachota  

3 Vybudování společného tábora – Kamenné Vrchy. 1.1.2013 31.12.2018 J  Strachota  

A Identifikace vhodné lokality / získání pozemků 1.1.2013 31.12.2013 J 0 Strachota U Amfiteátru. Spolupráce s 
obcí (Milhostov) 

B Projektová dokumentace, zajištění financování 1.1.2014 31.12.2016 J  Strachota  

C Realizace projektového záměru – vybudování zázemí 1.1.2015 31.12.2018 J  Strachota  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Křižovatka  

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 
kulturní život 

Dobře fungující občanská společnost a aktivní místní spolky jsou silnou stránkou Křižovatky. Je proto strategicky 
důležité iniciativní a aktivní občany dále podporovat a pomáhat v rozvíjení různých aktivit. Využití stávající 
infrastruktury přesahuje hranice obce a i spolupráce místních obyvatel s ostatními v rámci SOKV je vnímán jako 
žádoucí a přínosný pro obec i celý svazek obcí. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Podpora a rozvoj společenských akcí a jejich propagace 
v rámci SOKV – naplňování společných strategií. 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Strachota  

A Spolupráce s ostatními kluby na území SOKV a okolí, 
realizace společných strategií SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Strachota  

B Informovat správce Webu, produkce plakátů – 
pravidelná komunikace o chystaných akcích 

1.11.2012 31.12.2020 M 0 Strachota  

2 Podpora místních spolků a aktivit  1.1.2013 31.12.2020 DP 600 Strachota  

A Finanční podpora místních sdružení (tělovýchova, fotbal, 
hasiči, rybáři) 

1.1.2013 31.12.2020 R 600 Strachota C 03 

B Zajištění dostatku hráčů pro fotbal (spojení s jinou obcí) 1.1.2013 31.12.2020 DP  Strachota  

D Zlepšení vybavení dětského klubu 1.1.2013 31.5.2015 J  Strachota možná spolupráce s DDM / cíl 
3 / ostatní subjekty 

E Metodická podpora, informace pro organizátory akcí a 
dění. (kontakty, informace o dotacích) 

1.1.2013 31.5.2020 DP 0 Strachota  

D Založení spolku žen + zapojení do aktivního dění v obci 1.11.2012 31.3.2013 J 0 Strachota  

E Nové tradice – (soutěž pečení koláčů, pojídání dobrot,  - 
spojit s poutí sv. Kateřiny) 

1.1.2013 31.12.2020 R 0 Strachota využití zpívajících altánů 

3 Využití kostela sv. Kateřiny k pořádání kulturně-
společenských akcí 

1.1.2013 31.12.2020 R 300 Strachota D 01 – (SOKV, euroregio 
Egrensis, cíl 3) 

        

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Křižovatka  

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Komunikace a efektivní předávání informací je v dnešní době jedním z důležitých aspektů života a také jednou z funkcí obce. 
Projektové záměry tohoto strategického cíle mají zejména zlepšit kvalitu a úroveň poskytovaných informací pro vybrané 
cílové skupiny, tedy pro občany obce a svazku, ale také pro turisty. Dostatečná a efektivní komunikace má i pozitivní a 
podpůrný vliv na úspěšnou realizaci ostatních projektových záměrů jiných strategických cílů Křižovatky i ostatních obcí 
svazku. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Budování image mikroregionu 1.11.2012 31.12.2020 DP  Strachota  

A Naplnění společné strategie  1.1.2013 31.12.2020 DP  Strachota  

 
B 

Pravidelné informování občanů o vývoji v zásadních 
rozvojových otázkách. Těžba, zasíťování, dopravní 
infrastruktura 

1.1.2013 31.12.2020 DP, 
min. R 

0 Strachota  

C Budování image obce – zaměření na podnikatele – 
ideální místo, kde se dá po práci vypnout a užít si volna. 
Aktivní zapojení pro nové do života obce 

1.1.2015 31.12.2016 J 0 Strachota Návaznost na nové 
disponibilní parcely 

2 Zlepšení dostupnosti informací, image obce 1.11.2012 30.6.2013 DP 50 Strachota  

A Instalace úřední desky / infotabule v Nové Vsi 1.11.2012 31.3.2013 J 50 Strachota  

B Intenzivnější využití potenciálu webu a nástěnek 
k informování obyvatel o dění v místě i okolí 

1.1.2013 30.6.2013 M 0 Strachota  

3 Zlepšená propagace turistických atraktivit 1.1.2013 31.12.2020 DP  Strachota  

A Zpracování využitelných podkladů a témat pro případný 
projekt (zajímavosti, legendy, vzpomínky pamětníků) 

1.1.2013 30.6.2013 J 0 Strachota Shromáždění informací na 
SOKV 

B Spolupráce s partnery v cestovním ruchu – koordinace 
aktivit a záměrů 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Strachota Krajský a regionální destinační 
management a spolupráce 

C Realizace projektu zlepšení atraktivity cestovního ruchu 1.1.2014 31.12.2020 DP  Strachota  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Křižovatka  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kooperace a prosazování 
společných zájmů 

Kooperace a prosazování společných zájmů je důležité z dlouhodobého pohledu, neboť řada zásadních strategických věcí je 
připravována i několik let a proto je důležité tato témata řešit společně. Využití potenciálu přeshraniční spolupráce je pro 
Křižovatku oblast s potenciálem pro další rozvoj sportovních i společenských a kulturních aktivit v obci. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Společné prosazování zájmů regionu 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Strachota Pravidelné schůzky SOKV 

A Pravidelná jednání a diskuse nad aktuálními a 
strategickými tématy rozvoje regionu 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Strachota  

B Společná jednání a plnění úkolů dle dohody starostů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Strachota  

2 Vyšší využitelnost potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1.2013 31.12.2020 DP 5 Strachota Koordinace v rámci SOKV 

A Pravidelná konzultace starostů SOKV o možných 
projektech a tématech spolupráce 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Strachota  

B Zapojení veřejnosti do přípravy témat  1.1.2013 31.12.2020 R 5 Strachota Vhodné získávat podněty 
formou kom. plán. 

C Vyhledání zahraničních partnerů pro spolupráci 
(vzdělávání, společenské dění – kultura a setkávání 
seniorů, sport, veřejné prostranství, památky…) 

1.1.2013 31.12.2018 DP 0 Strachota  

3 Zlepšení fungování obce 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Strachota  

A Intenzivnější zapojení zastupitelů do rozvojových aktivit 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Strachota  

B Obnovení vedení obecní kroniky 1.1.2013 31.12.2013 J 0 Strachota  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Křižovatka  

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 
rozvoje podnikání 

Tento strategický cíl je důležitý zejména z důvodu společného úsilí všech členských obcí svazku. Přestože možnosti rozvoje 
podnikání v Křižovatce jsou, zásadnější investice na území obce nejsou pravděpodobné. Křižovatka může využít pozitivních 
efektů realizace daných projektů na území svazku a také místní podnikatelé mohou využít přínos z projektů zaměřených na 
podporu podnikání iniciovaných svazkem. V obci jsou také záměry, které realizované obcí či soukromým investorem mohou 
vytvořit pracovní místa a vybudovat zázemí k dalšímu rozvoji obce. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 

1.1.2013 31.5.2013 R 0 Strachota  

A Vytvoření seznamu rozvojových ploch (obecních + 
oslovit soukromníky) 

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Strachota Zaslání na zodpovědnou 
osobu za SOKV  

B Po uveřejnění na webu SOKV zveřejnit v obci 1.5.2013 31.5.2013 R 0 Strachota Web obce, úřední deska, 
osobní kontakt s podnikateli 

2 Podpora drobného podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Strachota  

A Přenesení svazkem dojednaných produktů na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Strachota (OHK, ZČU, CI) 

B Přesvědčení místních podnikatelů o zapojení do 
regionálního produktu – nabízení svých výrobků 

1.1.2013 31.3.2013 DP 0 Strachota Koordinace se SOKV 

C Realizace společné strategie poptávek místních firem 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Strachota Koordinace se SOKV 

3 Finální zemědělská výroba 1.1.2013 31.12.2020 J 1800 Strachota C 03 

A Moštárna ve sklepě OU Křižovatka (financování, 
realizace) 

1.1.2013 31.12.2016 J 1800 Strachota  

B Finální výroba produktů (identifikace tržní příležitosti, 
projekt, financování, realizace) (Př. palírna) 

1.1.2016 31.12.2020 J  Strachota Spolupráce se ZDK 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Křižovatka  

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

Základní infrastruktura je v Křižovatce již vyřešena. Proto se navrhované projektové záměry orientují zejména na další rozvoj 
obce a to průřezově v rozvoji bydlení, zlepšení atraktivity veřejných prostranství a místních komunikací. Protože má obec 
stále další možnosti dalšího rozvoje, je třeba vyřešit otázky spojené s využitím stávajících objektů, které má obec k dispozici 
případně získáním či vybudováním nových pro její další rozvoj. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Zlepšení úrovně dopravní infrastruktury v obci 1.1.2014 31.12.2018 J 10000 Strachota  

A Realizace oprav místních komunikací 1.1.2014 31.12.2018 J 10000 Strachota  

2 Zasíťování pozemků 2012 21.12.2016 J 10000 Strachota  

A „pětidomky“ 1.1.2014 31.12.2016 J 10000 Strachota A 05 

B Pozemky Nová Ves 1.1.2017 31.12.2019 J  Strachota  

3 Obnova sakrální krajiny 2011 21.12.2016 J 500 Strachota B 02  

4 Kultivace zeleně, míst odpočinku, krajinných prvků 1.1.2013 21.12.2016 J 2000 Strachota  

A Realizace záměru „Zeleň a místa odpočinku „  1.1.2013 21.12.2016 J 500 Strachota B 03 

B Vybudování dvou chovných rybníků – Nová Ves (projekt, 
povolení, realizace) 

1.1.2013 31.12.2014 J 1000 Strachota Financované z odměna - Zlatá 
stuha 

C Obnova alejí podél místních cest 1.1.2013 21.12.2016 J 500 Strachota B 04 

D Výsadba veřejné zeleně (prostranství před kostelem) 1.1.2014 31.12.2020 J  Strachota PRV, MMR, MŽP, cíl3 

E Společenské a volnočasové zázemí / zeleň před 
paneláky. 

1.1.2014 31.12.2020 J  Strachota Definice záměru – diskusí s 
občany 

F Výsadba veřejné zeleně (bylinné zahrady) 1.1.2014 31.12.2020 J  Strachota Cíl 3, SOKV 

5 Cyklo-turistické značení 2012 31.12.2012 J 500 Strachota C 01 

A Projektová příprava, zajištění financování 1.1.2013 31.5.2014 J 50 Strachota  

B Realizace záměru 1.1.2014 21.12.2016 J 450 Strachota  

6 Využití nevyužívaných objektů 1.1.2013 31.12.2014 J  Strachota  

A Bývalý OÚ) 1.1.2013 31.12.2014 J  Strachota  

A1 Zateplení starého OU s rekonstrukcí zdroje tepla. byty, 
knihovna, společenské zázemí 

1.1.2013 31.12.2014 J 500 Strachota  

A2 Agroturistické centrum Křižovatka 2012 31.5.2015 J 500 Strachota C 02 

B Objekt naproti hasičské zbrojnici (muzeum mopedů/     Strachota Řešení  
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demolice, vybudování parku) 

7 Zajištění rozvojového potenciálu obce 1.1.2016 31.12.2020 J  Strachota  

A Nákup/výstavba nového objektu pro rozvojové aktivity 
obce 

    Strachota  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
Větrný park C 04  

Obchvat obce Křižovatka – zvýšení bezpečnosti Za předpokladu že nebude jiným způsobem vyřešena bezpečnost chodců a snížena rychlost 
projíždějících vozidel. 
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Nový Kostel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image 
regionu, spolupráce, 
komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti 
a zajištění péče o občany 
1.  Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních a sociálních 
služeb 
2.  Revitalizace sportovního zázemí – podlahy v kabinách 
3.  Obnova a rozvoj technické úrovně školských zařízení 
4.  Ochrana životního prostředí 

II. A   Posílení dobré image regionu 
1.  Budování image mikroregionu 

2.  Zlepšená propagace turistických 
atraktivit 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1. Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2.  Podpora drobného a středního podnikání 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1.  Udržení standardu a rozvoj úrovně kulturních akcí 
2.  Podpora školních a mimoškolních aktivit pro děti 
3.  Podpora sportovního vyžití v obci 
4.  Podpora volnočasových aktivit občanů 
5.  Podpora celoživotního vzdělávání 

II. B  Kooperace a prosazování 
společných zájmů 
1. Realizace projektů s 
partnerem Markneukirchen 
2.  Společné prosazování zájmů 
regionu 
3. Vyšší využitelnost potenciálu 
přeshraniční spolupráce 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 
1.  Revitalizace ploch veřejné zeleně 
2. Opravy obecních komunikací 
3. Oprava márnice v N. Kostele 
4. Úprava prostranství u pošty v N. Kostele 
5. Převod vodovodu Kopanina 
6. Opravy bytového fondu 
7. Oprava fasád na budovách ve vlastnictví obce 
8. Renovace kostel „Povýšení sv. Kříže“ 
9. Vybudování kanalizace a ČOV v N. Kostele 
10. Vybudování návsi – centrum obce 

Vize Rozvoje SOKV – Nový Kostel: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Nový Kostel  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 
občanské společnosti a 
zajištění péče o občany 

Obec Nový Kostel je v rozvoji infrastruktury omezena a budování nových staveb je velice složité. Proto jsou reálné možnosti 
pouze v obnově existující infrastruktury či budování jiného zázemí, které není budovou. Proto se bude obec soustředit na 
zlepšování úrovně stávající infrastruktury a spolupracovat s ostatními obcemi svazku na rozvoji a využívání zázemí pro rozvoj 
sociálních a zdravotních služeb. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Zlepšení úrovně poskytovaných zdravotních a 
sociálních služeb 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Teuber Návaznost na strategie SOKV 

A Spolupráce na přípravách a opatřeních v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Teuber  

B 
Prezentace výsledků a výstupů aktivit svazku = 
představení konkrétních možností občanům 

1.1.2014 31.12.2020 DP 0 Teuber  

2 Revitalizace sportovního zázemí – podlahy v kabinách 1.11.2012 31.12.2013 J  Teuber  

        

3 Obnova a rozvoj technické úrovně školských zařízení 1.1.2013 31.12.2020 J  Teuber  

A Rekonstrukce nevyhovující ho osvětlení ZŠ 1.1.2013 31.12.2013 J  Teuber  

B Sociální zařízení v MŠ 1.1.2013 31.12.2013 J  Teuber  

4 Ochrana životního prostředí 1.1.2013 31.12.2020 DP  Teuber  

A Zajišťování likvidace černých skládek a preventivní 
opatření proti jejich vzniku (informace zdarma 

1.1.2013 31.12.2020 DP  Teuber  

B Zlepšovat úroveň třídění odpadu v obci 1.1.2013 31.12.2020 R  Teuber Ekokom, SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
Vybudování multifunkční sportovní haly v obci 

- Projektová dokumentace 
- Realizace 

Získání dotačních prostředků na realizaci 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Nový Kostel  

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 
kulturní život 

V Novém kostele je zejména nabídka kulturních akcí na vysoké úrovni. Společenský a spolkový život je také velice 
kvalitní a aktivity občanů jsou známé v širokém okolí. Obec má zájem i nadále tyto aktivity a činnosti dále 
podporovat a rozvíjet. Pro kvalitu života je také důležité sportovní vyžití a možnost občanů se dále vzdělávat. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Udržení standardu a rozvoj úrovně kulturních akcí 1.11.2012 31.12.2020 DP  Teuber  

A Zvyšování dovedností a zkušeností organizačních týmů 1.1.2013 31.12.2020 DP  Teuber  

B Realizace a propagace místních akcí (koncerty, sportovní 
akce pro děti, obecní ples, vánoční trhy) 

1.11.2012 31.12.2020 DP  Teuber Financování (cíl 3) 

2 Podpora školních a mimoškolních aktivit pro děti 1.1.2013 31.12.2020 DP  Teuber  

A Podpora spolupráce mezi školami 1.1.2013 31.12.2020 R  Teuber SOKV 

B Podpora specializace školky 1.1.2013 31.12.2020 DP  Teuber/ředit
elka 

MŠMT 

C Využití potenciálu spolupráce a místních i 
přeshraničních projektů.  

1.9.2012 31.12.2020 J  Teuber Erlbach Markneukirchen 

3 Podpora sportovního vyžití v obci 1.11.2012 31.12.2020 DP  Teuber  

A Spolufinancování provozu 1.11.2012 31.12.2020 R  Teuber  

B Spolupráce s ostatními kluby na území SOKV a okolí, 
realizace společných strategií SOKV 

1.11.2012 31.12.2020 R  Teuber  

C Zprostředkování informací o možnostech získat 
dodatečné finance z externích zdrojů 

1.11.2012 31.12.2020 DP  Teuber  

4 Podpora volnočasových aktivit občanů 1.11.2012 31.12.2020 R  Teuber  

A Zjišťování poptávky po volnočasových aktivitách 1.9.2012 31.10.2012 R  Teuber (Veřejné dotazování) 

B Realizace a podpora volnočasových aktivit 1.11.2012 31.12.2020 R  Teuber  

C Ohodnocení občana roku – za výjimečné počiny 
v kulturním a společenském životě 

1.11.2012 31.12.2020 R  Teuber  

5 Podpora celoživotního vzdělávání 1.11.2012 31.12.2020 R  Teuber  

A Zvyšování počítačové gramotnosti pro seniory i občany 1.11.2012 31.12.2016 R  Teuber SOKV 

B Další nabídka vzdělávacích kurzů  1.9.2012 30.6.2020 R  Teuber SOKV, OPVK,  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
  



73 
 

II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Nový Kostel  

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Komunikace a efektivní předávání informací je v dnešní době jedním z důležitých aspektů života a také jednou z funkcí obce. 
Projektové záměry tohoto strategického cíle mají zejména zlepšit kvalitu a úroveň poskytovaných informací zejména o dění 
v okolních obcích pro vybrané cílové skupiny, tedy pro občany obce a svazku, ale také pro turisty. Dostatečná a efektivní 
komunikace má i pozitivní a podpůrný vliv na úspěšnou realizaci ostatních projektových záměrů jiných strategických cílů 
Křižovatky i ostatních obcí svazku. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Budování image mikroregionu 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Teuber Spolupráce v rámci SOKV 

A Naplnění společné strategie    0 Teuber Využití čtvrtletníku – 
kostelecké listy 

2 Zlepšená propagace turistických atraktivit 1.1.2013 31.12.2020   Teuber  

A Zpracování využitelných podkladů a témat pro případný 
projekt (zajímavosti, legendy, vzpomínky pamětníků) 

1.1.2013 30.6.2013 J 0 Teuber Shromáždění informací na 
SOKV 

B Příprava místní naučené stezky / infotabulí po 
pamětihodnostech a památkách Nového Kostela a okolí 

1.7.2013 31.12.2016 DP  Teuber Ideálně žádostí na podporu 
cestovní ho ruchu 

C Spolupráce s partnery v cestovním ruchu – koordinace 
aktivit a záměrů 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Teuber Krajský a regionální destinační 
management a spolupráce 

D Realizace projektu zlepšení atraktivity cestovního ruchu 1.1.2014 31.12.2020 DP  Teuber  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Nový Kostel  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kooperace a prosazování 
společných zájmů 

Kooperace a prosazování společných zájmů je důležité z dlouhodobého pohledu, neboť řada zásadních strategických věcí je 
připravována i několik let a proto je důležité tato témata řešit společně. Využití potenciálu přeshraniční spolupráce je pro 
Nový Kostel oblast s potenciálem pro další rozvoj sportovních i společenských a kulturních aktivit v obci. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Realizace projektů s partnerem Markneukirchen 1.1.2013 31.12.2013 J  Teuber  

A oprava pomníků + závěrečná slavnost  1.1.2013 31.12.2013 J  Teuber  

B Výstava 1.1.2013 31.12.2013 J  Teuber Čeká na schválení dotace 

C Prohloubení spolupráce (vzdělávání, společenské dění, 
sport, veřejné prostranství, památky…) 

1.1.2013 31.12.2018 DP 0 Kalina  

2 Společné prosazování zájmů regionu 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Teuber Pravidelné schůzky SOKV 

A Pravidelná jednání a diskuse nad aktuálními a 
strategickými tématy rozvoje regionu 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Teuber  

B Společná jednání a plnění úkolů dle dohody starostů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Teuber  

3 Vyšší využitelnost potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1.2013 31.12.2020   Teuber Koordinace v rámci SOKV 

A Pravidelná konzultace starostů SOKV o možných 
projektech a tématech spolupráce 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Teuber  

B Zapojení veřejnosti do přípravy témat  1.1.2013 31.12.2020 R 5 Teuber Vhodné získávat podněty 
formou kom. plán. 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Nový Kostel  

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 
rozvoje podnikání 

Tento strategický cíl je důležitý zejména z důvodu společného úsilí všech členských obcí svazku. Možnosti rozvoje podnikání 
v Novém Kostele jsou omezená a zásadnější investice na území obce nejsou pravděpodobné. Nový Kostel může využít 
pozitivních efektů realizace daných projektů na území svazku a také místní podnikatelé mohou využít přínos z projektů 
zaměřených na podporu podnikání iniciovaných svazkem.  

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 
Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 

1.1.2013 31.5.2013 R 0 Teuber  

A Vytvoření seznamu rozvojových ploch (obecních + 
oslovit soukromníky) 

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Teuber Zaslání na zodpovědnou 
osobu za SOKV  

B Po uveřejnění na webu SOKV zveřejnit v obci 1.5.2013 31.5.2013 R 0 Teuber Web obce, úřední deska, 
osobní kontakt s podnikateli 

2 Podpora drobného podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Teuber  

A Přenesení svazkem dojednaných produktů na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Teuber (OHK, ZČU, CI) 

B Přesvědčení místních podnikatelů o zapojení do 
regionálního produktu – nabízení svých výrobků 

1.1.2013 31.3.2013 DP 0 Teuber Koordinace se SOKV 

C Realizace společné strategie poptávek místních firem 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Teuber Koordinace se SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Nový Kostel  

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

Nový Kostel ještě nemá kompletní základní infrastrukturu, proto bude v příštím období pracovat na jejím budování. Dále je 
zde řada projektových záměrů s potřebou oprav či budování komunikací, zlepšování úrovně veřejných prostranství a veřejné 
zeleně. Celkově by se daly níže uvedené projektové záměry popsat jako snaha o zvelebení obce. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 
[tis. Kč ] 

 

Zodp. 
osoba 

Poznámka 

1 Revitalizace ploch veřejné zeleně  1.1.2013 31.12.2014 J  Teuber  

A Vykácení nevyhovujících dřevin na obecních pozemcích 
a výsadba nové zeleně 

1.1.2013 31.12.2014 J  Teuber  

2 Opravy obecních komunikací 1.1.2013 31.12.2020 J  Teuber  

A Chodníky na hřbitově v N. Kostele 1.1.2013 31.12.2016 J  Teuber  

B Chodníky na hřbitově v Kopanině 1.1.2013 31.12.2016 J  Teuber  

C Oprava schodiště ke hřbitovu v Kopanině 1.1.2013 31.12.2016 J  Teuber  

D Chodník – zámková dlažba na p.p.č. 563,244/10, 244/14 
v k.ú. N. Kostel / směr MŠ-pošta / a úprava okolí 

1.1.2013 31.12.2013 J  Teuber  

E Další opravy dle aktuálních potřeb 1.1.2013 31.12.2020 J  Teuber  

3 Oprava márnice v N. Kostele 1.1.2013 31.12.2014 J  Teuber  

A Získání finančních prostředků na realizaci 1.1.2013 31.12.2013 J  Teuber  

B Oprava márnice 1.1.2014 31.12.2014 J    

4 Úprava prostranství u pošty v N. Kostele 1.1.2013 31.12.2014 J  Teuber  

        

5 Převod vodovodu Kopanina 1.1.2013 31.12.2014 J 0 Teuber  

A Věcná břemena do katastru nemovitostí 1.11.2012 31.12.2012 J 0 Teuber  

B Výběr provozovatele a převod 1.1.2013 31.12.2014 J 0 Teuber  

6 Opravy bytového fondu 1.1.2013 31.12.2018 J  Teuber  

A Rozvoj úrovně a bytového fondu (stupačky, kanalizace) 1.1.2013 31.12.2014 J  Teuber  

B Výměna starých špaletových oken za okna plastová 1.1.2015 31.12.2016 J  Teuber  

C Rozvoj úrovně a bytového fondu (zateplení a fasáda) 1.1.2017 31.12.2018 J  Teuber  

7 Oprava fasád na budovách ve vlastnictví obce 1.1.2013 31.12.2016 J  Teuber  

A Holobyty   J  Teuber  
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B Výměna oken a oprava fasády na Kulturním domě v N. 
Kostele 

  J  Teuber Možné dotace od (MŽP, 
MMR, KK) 

8 Renovace kostel „Povýšení sv. Kříže“  1.1.2013 31.12.2016 J  Teuber  

A vyhotovit rozbor barevnosti v interiéru kostela 1.1.2013 31.12.2013 J  Teuber  

B Oprava interiéru kostela 1.1.2014 31.12.2016 J  Teuber  

9 Vybudování kanalizace a ČOV v N. Kostele 1.1.2013 31.12.2018 J  Teuber  

        

10 Vybudování návsi – centrum obce 1.1.2014    Teuber  

A Návrh řešení  1.1.2014 31.12.2016   Teuber Architekt + kom.plán. 

B Zajištění financování, projektová dokumentace 1.1.2015 31.12.2017   Teuber  Možná dotace (PRV, KK, cíl 3) 

C Realizace projektového záměru 1.1.2016 31.12.2020   Teuber  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
Vybudování muzea zemětřesení a lidové tvořivosti: 

- Projektová dokumentace 
- Výstavba muzea 

Získání dotačních prostředků na realizaci 
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Třebeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality života a 
životního prostředí 

Rozvojový pilíř II. Image 
regionu, spolupráce, 
komunikace 

Rozvojový pilíř III. Podpora ekonomického 
rozvoje regionu a budování související 
infrastruktury 

I. A   Kvalitní zázemí pro rozvoj občanské společnosti 
a zajištění péče o občany 
1.  Dokončení úprav prodejny a sálu (zateplení a fasáda) 
2.  Vylepšení zázemí sálu 
3.  Zlepšení stavu infrastruktury pro děti a sport 

4.  Využití potenciálu školky 

II. A   Posílení dobré image regionu 
1. Budování image mikroregionu 
2. Zlepšení komunikace vůči občanům 
3. Zlepšená propagace turistických 

atraktivit 

III. A  Podpora zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
1. Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 
k pronájmu 
2. Podpora drobného podnikání 
3.  Zintenzivnění spolupráce s podnikateli v rámci 
mikroregionu Chebská pánev 

I. B  Hodnotný společenský a kulturní život 
1. Zachování a další podpora sportovně společenských akcí 
+ podpora dění v rámci SOKV 
2. Kulturně – společenské využití kostela po jeho 
rekonstrukci (koncerty, výstavy, akce a slavnosti) 

II. B  Kooperace a prosazování 
společných zájmů 
1. Společné prosazování zájmů regionu 
2. Vyšší využitelnost potenciálu 
přeshraniční spolupráce 

III. B  Rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 
1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci 
2. Komunikace a vodovod v obci Horní Ves směr Denk 
3. Komunikace a vodovod v obci Horní Ves směr Filipčík 
4.  ČOV Nový Drahov 
5.  Revitalizace hřbitova – realizace 
6.  Zkvalitnění veřejných prostranství a zeleně v obci 
7.  Oprava kostela v Třebeni 
8.  Realizace nových parkových úprav u rybníka 
v jihozápadní části Třebeně. 
9.  Investice do rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch 

Vize Rozvoje: 
Svazek obcí Kamenné Vrchy je kvalitním místem k životu poskytujícím vše 

potřebné pro vyváženou občanskou společnost a spokojené žití. 
 
 

Zintenzivnění a zkvalitnění spolupráce starostů v rámci SOKV 

Zlepšení vnitřního potenciálu fungování obcí, řízení a financování 
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Kód: I. A 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Třebeň  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kvalitní zázemí pro rozvoj 

občanské společnosti a 

zajištění péče o občany 

Obec Třebeň bude v následujícím období realizovat investiční i neinvestiční projekty zaměřené na dokončení rozpracovaných 

projektů v oblasti volnočasového vyžití dětí, mládeže i dospělých. Projekty jsou zaměřené na infrastrukturu pro sport, 

kulturu a společenské akce. Pro obec přínosné je také využití kapacity a potenciálu budovy školky. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 

[tis. Kč ] 

Zodp. 

osoba 

Poznámka 

1 Dokončení úprav prodejny a sálu (zateplení a fasáda) 1.1.2013 31.12.2016 J 400 Kalina Dotace: reg., int., OPŽP 

A Zajištění nezbytné dokumentace 1.1.2013 31.12.2014 J 0 Kalina  

B Výběr realizátora a realizace 1.5.2015 31.12.2016 J 400 Kalina POV 

2 Vylepšení zázemí sálu –( zázemí, sociální zařízení pro 

účinkující, šatna, technika) 

1.1.2013 31.12.2016 J 1520 Kalina Dotace: reg. / int. 

A Zajištění požadované dokumentace 1.1.2013 31.12.2014 J 20 Kalina  

B Výběr realizátora a realizace 1.1.2015 31.12.2016 J 1 500 Kalina  

3 Zlepšení stavu infrastruktury pro děti a sport 1.1.2012 31.12.2020 J 2235 Kalina  

A Opravy dětské ho hřiště Třebeň 1.1.2012 31.12.2013 J 20 Kalina Možná dotace – dle programu 

a druhu žadatele – diskutovat 

možnosti s manažerkou SOKV, 

zaměření na cíl 3. 

B Dokončení oplocení víceúčelového hřiště 1.1.2013 31.12.2015 J 15 Kalina 

C Kabiny na fotbalovém hřišti 1.1.2014 31.12.2016 J 1 900 Kalina 

D Nové prolézačky, oprava stávajících 1.1.2012 31.12.2014 J 50 Kalina 

E Rekonstrukce hřiště u MŠ 1.1.2013 31.12.2015 J 0 Kalina 

F Elektrická přípojka na fotbalové hřiště 1.1.2013 31.12.2013 J 250 Kalina 

4 Využití potenciálu školky 1.11.2012 31.12.2020 DP  Kalina Možná dotace (cíl 3, MŠMT) 

A Specializace, vize rozvoje 1.11.2012 31.3.2013 R 0 Ředitelka SOKV 

B Diskuse s rodiči a žáky 1.11.2012 31.1.2013 J 0 Ředitelka komunitní plánování 

C Investice do vylepšení zázemí pro žáky (v návaznosti na 

vizi rozvoje) 

1.11.2012 31.12.2020 DP  Ředitelka SOKV 

D Propagace, zajištění žáků (v rámci SOKV + okolních obcí) 1.5.2013 31.12.2020 R  Ředitelka SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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I. B 
Rozvojový pilíř I. Zajištění kvality 

života a životního prostředí 
Třebeň  

Strategický cíl Vysvětlení 

Hodnotný společenský a 

kulturní život 

- podpora občanských iniciativ 

-  zkvalitnění spolupráce a komunikace subjektů v regionu 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 

[tis. Kč ] 

Zodp. 

osoba 

Poznámka 

1 
Zachování a další podpora sportovně společenských 

akcí + podpora dění v rámci SOKV 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Kalina Informovat o akcích v rámci 

celého SOKV 

A Pořádání vlastních akcí dle poptávky občanů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kalina  

B Spolupráce s ostatními kluby na území SOKV a okolí, 

realizace společných strategií SOKV 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kalina Koordinace v rámci SOKV 

C Informovat správce Webu, produkce plakátů – 

pravidelná komunikace o chystaných akcích 

1.11.2012 31.12.2020 M  Kalina  

2 Kulturně – společenské využití kostela po jeho 

rekonstrukci (koncerty, výstavy, akce a slavnosti) 

1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Kalina Komerční užití – spolupráce 

s muzei a partnery 

A Vytvoření plánu využití kulturní komisí 1.11.2012 31.12.2011 R 0 Kalina Opakování každoročně 

B Prezentace akcí v rámci SOKV 1.1.2013 31.12.2020 DP  Kalina Využití webu a plakátů SOKV 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. A 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Třebeň  

Strategický cíl Vysvětlení 

Posílení dobré image regionu 

Komunikace a efektivní předávání informací je v dnešní době jedním z důležitých aspektů života a také jednou z funkcí obce. 

Projektové záměry tohoto strategického cíle mají zejména zlepšit kvalitu a úroveň poskytovaných informací pro vybrané 

cílové skupiny, tedy pro občany obce a svazku, ale také pro turisty. Dostatečná a efektivní komunikace má i pozitivní a 

podpůrný vliv na úspěšnou realizaci ostatních projektových záměrů jiných strategických cílů Křižovatky i ostatních obcí 

svazku. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 

[tis. Kč ] 

Zodp. 

osoba 

Poznámka 

1 Budování image mikroregionu 1.11.2012 31.12.2020 DP  Kalina Spolupráce v rámci SOKV 

A Naplnění společné strategie  1.11.2012 31.12.2020 DP  Kalina  

2 Zlepšení komunikace vůči občanům 1.11.2012 31.12.2020 DP 0 Kalina  

A Prezentace strategického cíle 1.10.2012 31.10.2012 J 0 Kalina  

B Veřejné projednání při aktualizaci strat. Plánu + 

prezentace výsledků 

1.11.2012 28.2.2020 R 0 Kalina  

3 Zlepšená propagace turistických atraktivit 1.1.2013 31.12.2020 DP  Kalina  

A Zpracování využitelných podkladů a témat pro případný 

projekt (zajímavosti, legendy, vzpomínky pamětníků) 

1.1.2013 30.6.2013 J 0 Kalina Shromáždění informací na 

SOKV 

B Příprava místní naučené stezky / infotabulí po 

pamětihodnostech a památkách Třebeně a okolí 

1.7.2013 31.12.2016 DP  Kalina Ideálně žádostí na podporu 

cestovní ho ruchu 

C Spolupráce s partnery v cestovním ruchu – koordinace 

aktivit a záměrů 

1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kalina Krajský a regionální destinační 

management a spolupráce 

D Realizace projektu zlepšení atraktivity cestovního ruchu 1.1.2014 31.12.2020 DP  Kalina  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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II. B 
Rozvojový pilíř II. Image regionu, 

spolupráce, komunikace 
Třebeň  

Strategický cíl Vysvětlení 

Kooperace a prosazování 

společných zájmů 

Kooperace a prosazování společných zájmů je důležité z dlouhodobého pohledu, neboť řada zásadních strategických věcí je 

připravována i několik let a proto je důležité tato témata řešit společně. Využití potenciálu přeshraniční spolupráce je pro 

Třebeň oblast s potenciálem pro další rozvoj sportovních i společenských a kulturních aktivit v obci. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 

[tis. Kč ] 

Zodp. 

osoba 

Poznámka 

1 Společné prosazování zájmů regionu 1.1.2013 31.12.2020 K 0 Kalina Pravidelné schůzky SOKV 

A Pravidelná jednání a diskuse nad aktuálními a 

strategickými tématy rozvoje regionu 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Kalina  

B Společná jednání a plnění úkolů dle dohody starostů 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kalina  

2 Vyšší využitelnost potenciálu přeshraniční spolupráce 1.1.2013 31.12.2020   Kalina Koordinace v rámci SOKV 

A Pravidelná konzultace starostů SOKV o možných 

projektech a tématech spolupráce 

1.1.2013 31.12.2020 K 0 Kalina  

B Zapojení veřejnosti do přípravy témat  1.1.2013 31.12.2020 R 5 Kalina Vhodné získávat podněty 

formou kom. plán. 

C Vyhledání zahraničních partnerů pro spolupráci 

(vzdělávání, společenské dění, sport, veřejné 

prostranství, památky…) 

1.1.2013 31.12.2018 DP 0 Kalina  

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. A 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Třebeň  

Strategický cíl Vysvětlení 

Podpora zaměstnanosti a 

rozvoje podnikání 

Třebeň je díky své blízkosti silnici R6 velice zajímavou lokalitou pro rozvoj podnikání a spadá i do vybraného rozvojového 

území KK. Proto je podpora podnikání důležitým aspektem. V Třebeni je větší pravděpodobnost než v jiných obcích svazku, 

že by zde mohly působit další malé a střední podniky. Proto je důležitá propagace příležitostí a podpora stávajících 

podnikatelů a to nejen v oblasti průmyslu, ale také cestovního ruchu. 

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 

[tis. Kč ] 

Zodp. 

osoba 

Poznámka 

1 
Intenzivnější propagace rozvojových ploch či prostor 

k pronájmu 

1.1.2013 31.5.2013 R 0 Kalina  

A Vytvoření seznamu rozvojových ploch (obecních + 

oslovit soukromníky) 

1.1.2013 30.4.2013 R 0 Kalina Zaslání na zodpovědnou 

osobu za SOKV  

B Po uveřejnění na webu SOKV zveřejnit v obci 1.5.2013 31.5.2013 R 0 Kalina Web obce, úřední deska, 

osobní kontakt s podnikateli 

2 Podpora drobného podnikání 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kalina  

A Přenesení svazkem dojednaných produktů na obce 1.4.2013 31.12.2013 DP 0 Kalina (OHK, ZČU, CI) 

B Přesvědčení místních podnikatelů o zapojení do 

regionálního produktu – nabízení svých výrobků 

1.1.2013 31.3.2013 DP 0 Kalina Koordinace se SOKV 

C Realizace společné strategie poptávek místních firem 1.1.2013 31.12.2020 DP 0 Kalina Koordinace se SOKV 

3 Zintenzivnění spolupráce s podnikateli v rámci 

mikroregionu Chebská pánev 

1.7.2013 31.12.2020 DP 0 Kalina  

        

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 
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III. B 

Rozvojový pilíř III. Podpora 

ekonomického rozvoje regionu a 

budování související infrastruktury 

Třebeň  

Strategický cíl Vysvětlení 

Rozvoj infrastruktury a 

občanské vybavenosti 

Většina základní infrastruktury je na území obce Třebeň vyřešena. Jsou určité lokality, které jsou připravovány či řešeny a 

v následujícím období bude potřebná infrastruktura dobudována. Další aktivity se soustřeďují na opravy a revitalizace 

památek a zkvalitňování veřejného prostranství v obci.  

Seznam projektů Začátek Konec Opak. Rozpočet 

[tis. Kč ] 

Zodp. 

osoba 

Poznámka 

1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci 1.1.2013 31.12.2020 J 477 Kalina  

A Optimalizace Křižovatky v Třebeni (vyšší bezpečnost), 

chodníky, zastávka, přechod, dopravní znační 

1.1.2013 31.21.2016 J 0 Kalina  

B Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci 1.1.2014 31.12.2020 J 0 Kalina Luby, Velký Luh, SOKV 

C Doplnění dopravního značení – zákaz průjezd nákladních 

vozidel (objíždění mýtného) 

1.3.2013 31.12.2015 J 15 Kalina  

D Realizace projektu nové cesty – Třebeň – Nový Drahov 

(součást cyklotrasy na Nebanice) 

1.1.2013 31.12.2016 J 450 Kalina  

E Cesta k obecní studni  1.1.2013 31.12.2016 J 0 Kalina Projektová příprava, vyřešení 

otázky nevlastních pozemků 

F Realizace investice – silnice a chodník k firmě Nelan, 

Horní Ves 

1.1.2015 31.12.2018 J 0 Kalina PD se připravuje 

G Osvětlení parkoviště u prodejny 1.1.2013 30.6.2013 J 12 Kalina  

2 Komunikace a vodovod v obci Horní Ves směr Denk  1.1.2014 31.12.2018 J 400 Kalina  

A Realizace nových sítí 1.1.2014 31.12.2016 J 0 Kalina  

B Povrch komunikace 1.1.2017 31.12.2018 J 400 Kalina  

3 Komunikace a vodovod v obci Horní Ves směr Filipčík 1.1.2015 31.12.2019 J 0 Kalina  

A Dokončení projektové dokumentace 1.1.2015 31.12.2017 J 0 Kalina  

B Realizace projektového záměru 1.1.2018 31.12.2019 J 0 Kalina  

4 ČOV Nový Drahov 1.1.2014 31.12.2020 J 1715 Kalina CHEVAK 

A Projektová příprava, financování projektu – dotace 1.1.2014 31.12.2020 J 15 Kalina CHEVAK 
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B Realizace záměru 1.1.2014 31.12.2020 J 1 700 Kalina CHEVAK 

5 Revitalizace hřbitova – realizace 1.1.2014 31.12.2020 J  Kalina PD hotová 

A Zajištění finančních zdrojů – dotace 1.1.2014 31.12.2016 J 0 Kalina Dotace (MŽP, KK – POV) 

B Realizace projektového záměru 1.1.2015 31.12.2020 J 1 200 Kalina  

6 Zkvalitnění veřejných prostranství a zeleně v obci 1.1.2014 31.12.2020 J 550 Kalina  

A Dvorek (zeleň a mobiliář) náves u studny – parčík, 

lavičky. Zajištění PD, financování, realizace, realizace 

1.1.2014 31.12.2020 J 

 

550 Kalina  

B Lesopark (mezi hřbitovem a obcí či fotbalovým hřištěm a 

obcí) 

1.1.2014 31.12.2020 J 0 Kalina  

7 Oprava kostela v Třebeni 1.1.2014 31.12.2016 J 3800 Kalina Podmínka zajištění dotace 

(POV, PRV, cíl3) 

A Realizace oprav vnějších a vnitřních omítek 1.1.2014 31.12.2016 J 3 800 Kalina  

B Instalace muzea –vybavení interiéru kostela 1.1.2014 31.12.2016 J 0 Kalina  

8 Realizace nových parkových úprav u rybníka 

v jihozápadní části Třebeně. 

1.1.2013 31.12.2020 J 10 020 Kalina Zajištění dotace (MMR, MŽP) 

A Dokončené PD, získání finančních prostředků 1.1.2013 31.12.2016 J 20 Kalina  

B Etapa 1 – Realizace  1.1.2014 31.12.2020 J 10000 Kalina Č 

C Etapa 2 - Vybudování dalšího rybníka 1.1.2016 31.12.2020 J  Kalina  

9 Investice do rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch 1.1.2014 31.12.2020 J   Mikroregion Chebsko, KSUSK 

A Navigační systém stávajících a nových turistických cílů 

(Informace k cílovým místům + navigace cesty tam a 

zpět).  

1.1.2014 31.12.2020 J 0 Kalina (kostel, památník zajateckých 

táborů, Mariánský sloup) 

B Vybudování zázemí pro koupání „Sorgen“ Vyčištění 

jezera a vybudování hygienického zázemí 

1.1.2014 31.12.2020 J 0 Kalina Muzeum Františkovy Lázně 

C Zatraktivnění okolí a zpřístupnění místních vývěrů 

minerálních vod v okolí Milhostovského potoka 

1.1.2014 31.12.2020   Kalina Dotace (PRV, MAS 21, MŽP) 

Katalog projektů s podmíněnou realizací Podmínky realizace / komentář 

Zpracování studie rozvoje vodovodní sítě Chocovice / 

Alternativně vybudování obecní studny 

Za předpokladu, že bude nalezen dotační titul a zajištěno financování. Spolupráce s CHEVAK. 
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Závěrečné shrnutí 
 
Výše uvedené Strategické cíle a jednotlivé projektové záměry vedoucí k jejich dosažení byly navrženy 

tak, aby respektovaly priority rozvoje mikroregionu i jednotlivých obcí. Dále aby respektovaly v co 

největší míře Krajské rozvojové dokumenty stejně jako potřeby občanů jednotlivých obcí. Dalším 

důležitým aspektem, na který byl kladen důraz, je praktická realizovatelnost, možnosti jednotlivých 

obcí ať už finanční či personální a také jejich jednotlivé priority. 

 

Realizace jednotlivých projektů bude záviset na různých aspektech. Investiční budou do značné míry 

ovlivněny disponibilními výzvami pro čerpání dotací a úspěšností jednotlivých obcí i svazku při jejich 

získávání. Neinvestiční budou závislé zejména na efektivní komunikaci a schopnosti jednotlivých 

starostů komunikovat s vybranými partnery v rámci jejich obcí nebo svazku či širšího okolí.  

 

Jejich rozložení respektuje základní rozvojová témata, která byla definována starosty a také realitu v 

daných obcích a jejich potřeby. Jednotlivé projektové záměry a jejich navržené termíny realizace 

odrážejí skutečnost ke dni zpracování tohoto dokumentu. Vzhledem k délce plánovacího období se 

jednotlivé detaily daných záměrů mohou měnit a samozřejmě mohou přibývat nové.   

 

Některé strategické cíle mohou být řešeny pouze na úrovni jednotlivých obcí, jiné jsou doporučené 

řešit ve spolupráci mezi jednotlivými obcemi a další zejména na úrovni celého svazku. Realizace řady 

z doporučených opatření bude závislá na finančních možnostech jednotlivých obcí a zejména na 

schopnosti čerpat dotační prostředky v novém plánovacím období, tedy od roku 2014 do roku 2020. 

 

Realizace jednotlivých projektových záměrů vedoucích ke splnění strategických cílů jsou navržena 

tak, aby efekt byl co největší a v krátkém, středním i dlouhém období občané pocítili pozitivní 

výsledky z jejich realizace.  

 

Výše zmíněné strategie a jejich úspěšná realizace také předpokládá zapojení více subjektů, které na 

území svazku a jednotlivých obcí fungují. Jedná se zejména o organizace s místní působností jako 

sportovní a volnočasové kluby a spolky, ale také neziskové organizace, MAS, partneři z Německa, 

církve, místní podniky a další. Seznam potenciálních partnerů pro spolupráci je uveden v analytické 

části. 

 

Možnosti financování: 

 

V době zpracování strategického dokumentu, tedy ve druhém čtvrtletí 2012 jsou dotační prostředky 

většiny programů již vyčerpané a možnosti pro získání dodatečných prostředků na rozvoj obcí a 

regionu jsou nízké. Nicméně stále existuje možnost, že aktuálně podané žádosti budou schválené, 

případně že budou vyhlášené poslední výzvy a rozděleny poslední peníze.  

 

Je potřeba, aby jednotlivé obce připravovaly koncepčně rozvojové záměry v letech 2013 a 2014 

připravovaly podklady pro podání žádostí, které budou přijímány na základě nových výzev v 

plánovacím období 2014 – 2020. 
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Jak již bylo avizováno v poznámkách k jednotlivým projektovým záměrům, velký potenciál bude mít 

využití prostředků z přeshraničních projektů. V době zpracování dokumentu nejsou ještě dohodnuty 

ani rámcové struktury rozdělení peněz z EU. Je také otázka, jakým způsobem budou po negativních 

zkušenostech s krajskými dotačními tituly jednotlivé operační programy koncipovány a 

administrovány. Z těchto důvodů v tomto dokumentu nejsou blíže specifikované dotační možnosti.   

Dokument je ovšem koncipován tak, aby byl na první pohled pochopitelný a aby v případě, že 

jednotliví starostové požádají komerční subjekt nebo příslušný úřad o doporučení dotačních možností 

na konkrétní projektový záměr, tak tento bude mít dostatek základních informací pro provedení 

dotačního auditu podle aktuálně platných pravidel o jednotlivých otevřených výzvách či strukturách 

operačních programů.  

 

Pro vyvážený rozvoj jednotlivých obcí je vhodné sledovat nejen případné dotační tituly pro obce, ale 

také pro jednotlivá sdružení, svazek, sportovní a jiné spolky stejně jako pro samotné podnikatele. 

S tímto mohou taktéž pomoci specializované společnosti, které nabízejí analýzu a sledování 

aktuálních možností zdarma.  

 

Další pozitivní aspekt v oblasti financování rozvoje obcí je změněné rozpočtové určení daní. Podle 

předběžných kalkulací by si měly všechny obce polepšit, ovšem otázkou je, zda to takto bude v reálu. 

To bude patrné až v roce 2013.  

 
Důležitým aspektem při financování rozvoje obce je její finanční řízení. Prakticky se zde jedná o 
schopnost definovat si nezbytné výdaje a investiční kapitál pro jednotlivé roky. S tímto investičním 
kapitálem dále hospodařit dle metodiky řízení cash-flow a projektového řízení. Praktický problém 
nastává v momentě, kdy je financování závislé na proplácení dotací a tedy na rozhodování třetích 
osob, což může být faktor nepředvídatelný.  
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Implementační část 
 
 

Návrh práce s dokumentem, Implementace a aktualizace 
 
Strategický dokument je zpracován ve dvou částech: analytické a návrhové. V Analytické části jsou 

uvedeny výstupy z analýzy prostředí a tato je zakončena SWOT analýzou a návrhy jednotlivých 

opatření, která ze SWOT analýzy vycházejí, tedy metoda matice TOWS. V této části jsou užitečné 

informace pro všechny, kdo by se s dokumentem chtěli blíže seznámit a dále pracovat. Nejen 

starostové, ale i další partneři z jednotlivých obcí a další spolupracující subjekty. Tato část sloužila 

jako podklad pro další, návrhovou část dokumentu. 

 

Při vytváření návrhové části byly definovány společné cíle pro celý svazek. Jinými slovy se jedná o 

rozvojové oblasti, které jsou společné pro všechny obce, neboť rozvoj celého mikroregionu je 

neoddělitelně svázán s rozvojem a vzájemnou spoluprací jednotlivých obcí. Proto byly definovány 3 

pilíře a v každém z nich dva strategické cíle. Tato logika je stejná jak pro celý svazek, tak pro 

jednotlivé obce. Tímto bylo docíleno toho, že vzájemné propojení strategických cílů obcí a svazku a 

jednotlivých projektových záměrů je přehledné, kompatibilní a umožní efektivní řízení rozvoje svazku 

při realizaci projektů stejně jako při pravidelných aktualizacích. 

 

Zásady práce s dokumentem 

 
Jednotlivé strategické plány jsou navrženy tak, aby byli pro starosty i manažera svazku prakticky 

použitelné, přehledné ne příliš komplikované s jasnou vypovídací hodnotou i pro osoby, které se 

neseznámily s celým dokumentem.  

 
Strategický dokument obsahuje:  

a) Část analytickou, která je společná pro všechny obce svazku stejně jako pro celý svazek.  

b) Část praktickou, která je přizpůsobena potřebám jednotlivých obcí. Verze pro manažera 

svazku obsahuje všechny údaje všech členských obcí. Verze pro jednotlivé obce obsahuje 

data za danou obec a společné strategie svazku. Úvodní a závěrečné texty jsou ve všech 

variantách shodné 

c) Pracovní dokument vytvořený v MS Excel pro starosty, který poskytuje více funkcí pro řízení 

projektů než dokumenty v textových formátech. Výhodou formátu .xls je i kompatibilita 

s tabulkami při sestavování rozpočtů na jednotlivé roky, a řada dalších praktických nástrojů 

d) Modelový projektový list vhodný pro projekty investiční s využitím čerpání dotací. Tento 

projektový list může být doplněn a používán samostatně při přípravě žádostí o dotace i pro 

evidenci při řízení projektových záměrů. 

 
 
Dokument je koncipován tak, aby sloužil k několika účelům: 

1. Praktický nástroj pro starosty a další osoby podílející se na řízení rozvoje svazku 

2. Dokument sloužící jako podklad k žádostem o dotace 

3. Komunikační nástroj pro občany svazku i další subjekt – pochopitelné představení cílů svazku 

a jednotlivých obcí 
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4. Podklad pro případné partnery navazování a rozšiřování spolupráce 

5. Podklad pro dotační audity a jejich aktualizace dle aktuálních výzev 

 
Ad. 1)  

- Pro tyto účely slouží část ti b), c) a d) zmíněné výše. Starostové či pověřené osoby takto mají 
jedno místo, ve kterém shromažďují přehledně veškeré informace o projektech, které jsou 
součástí strategického dokumentu.  

- V případě potřeby mohou v pracovním dokumentu snadno přidávat jednotlivé řádky pro 
projekty, o kterých budou chtít mít přehled a to v daných strategických cílech i mimo ně. 
Používáním těchto nástrojů mohou v případě zájmu zlepšit projektové řízení realizace 
jednotlivých záměrů 

 
Ad. 2)  

- Dokument může být taktéž používán pasivně, jako podklad, či důkaz, že daný projektový 
záměr, o který obec či svazek žádá je obsažen v jejich strategickém dokumentu. Tato 
podmínka se v aktuálním programovacím období u některých dotačních titulů vyskytovala a 
je pravděpodobné, že tomu tak bude v novém plánovacím období. 

- V tomto smyslu je dokument navržen tak, aby jeho aktualizace byla jednoduchá a aby 
minimálně 1x ročně byla provedena.  

Ad. 3)  
- Pro komunikaci a prezentaci slouží zejména úvodní stránka s vizualizací chrámu. Zde je na 

první pohled patrná orientace na 3 pilíře a v každém strategickém cíli jsou vypsaná názvy 
hlavních projektových záměrů vedoucích k jejich realizaci.  

- Je důležité, aby jednak občané, ale i místní spolky a sdružení věděly, co město plánuje, jaké 
jsou možnosti spolupráce v rámci svazku a kde případně mohou hledat potenciál pro 
spolupráci.  

- Dalším důležitým aspektem je pochopení komplexnosti problematiky rozvoje obce či regionu 
a zdůraznění faktoru spolupráce a koordinace činností. Tímto budou mít aktéři a realizátoři 
jednotlivých projektových záměrů na paměti, že svou přispívají k obecnému rozvoji obce, což 
nejen že zvýší důležitost a váhu jejich činnosti, ale také z dlouhodobého pohledu bude 
zajištěn vyvážený a harmonický rozvoj obcí.  

- V tomto ohledu je potřeba, aby byl strategický plán v první řadě představen občanům ideálně 
na veřejné prezentaci. Aby byl k dispozici na webu obcí a aby byl každoročně aktualizovaný a 
aby sloužil k připomenutí toho, co už občané vědí. Jednoduchým způsobem může být řečeno 
to, co bylo již pro dosažení jakého strategického cíle učiněno, co ještě zbývá učinit, kdo se na 
realizaci podílel, kde je prostor pro další spolupráci, kde se mohou občané v případě zájmu do 
realizace projektů zapojit a čeho tím bude dosaženo.  

- Prakticky tedy záleží na jednotlivých starostech a vybraných zodpovědných osobách, jak 
s tímto nástrojem budou pracovat a do jaké míry využijí jeho potenciál. 

Ad. 4)  

- V případě zájmu o spolupráci s dalšími partnery jako jsou jiné svazky obcí, neziskové 

organizace či jiné spolupracující subjekty může tato forma sloužit také k představení vize 

rozvoje regionu a vymezení možností a rozsahu či témat dané spolupráce. 

- Jasné pochopení směru rozvoje regionu v širším kontextu napomůže tomu, aby dílčí projekty 

byly realizovány s co možná nejpozitivnějším dopadem na občany a celkově na rozvoj svazku. 

Ad. 5) 

- Vzhledem k potřebnosti využívání dotačních prostředků jako zdroje financování rozvojových 

projektů je nezbytné, aby byly všechny relevantní možnosti získávání dotačních titulů 

sledované a aby v případě, že se nějaká šance na podání žádosti vyskytne, byla zpracována a 

podána příslušná žádost. 
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- Takto sestavený dokument v sobě obsahuje základní informace o investičních i neinvestičních 

projektových záměrech a lze z něj vyčíst i širší logika a provázanost jednotlivých cílů, což 

může být výhodou při definování jednotlivých projektových žádostí.  

- Další praktickou výhodou je úspora času starostů, kteří mohou požádat několik různých 

subjektů profesionálně se zabývajících dotačním poradenstvím o dotační audit a mohou tak 

získat nabídky k porovnání a efektivněji tak řídit a nakládat s finančními prostředky obce. 

Výhoda mít takto informace o záměrech různých tipů je ta, že jednak se při prezentaci na nic 

nezapomene a pak není potřeba vše říkat opakovaně. 

 

Zásady pro úspěšnou realizaci rozvojové strategie: 

1) Seznámit se strategií všechny osoby, které se budou podílet na její realizaci 

2) Rozdělit si úkoly a dohodnout pravidla komunikace a řízení v rámci jednotlivých obcí i svazku 

3) Dbát na dodržování pravidel. Zodpovědné osoby řídí a koordinují ostatní zapojené lidi 

4) Pravidelné schůzky a konzultace starostů nad společnými projekty, min. 4x ročně 

5) Strategický dokument pravidelně, min. 1x ročně aktualizovat 

6) Na základě sestavení ročního rozpočtu dojde k výběru projektů akčního plánu pro daný rok 

7) S výsledky aktualizace seznámit občany a ostatní relevantní partnery 

8) Maximálním možným způsobem využít možnosti spolupráce s dalšími subjekty mimo obecní 

úřad. (Místní spolky, kluby, aktivní jednotlivce, školy, školky, neziskové organizace, 

partnerská města a subjekty pro přeshraniční spolupráci, ostatní relevantní partnery) 

9) Maximální zapojení a informovanost občanů včetně interakce s nimi (veřejná projednání, 

komunitní plánování, zapojení do realizace projektů, veřejné ocenění, aktivní účast na dění 

v obci a zjišťování zpětné vazby a potřeb obyvatel) 

10) Pro zajištění úspěchu je třeba aplikovat zlaté pravidlo projektového managementu, které se 

prolíná všemi výše zmíněnými body a to: „Kdo“ dělá „co“ do „kdy“ 

 

 


