Příloha č. 23
Přehled dobrovolných obecních svazků na území MAS Havlíčkův kraj
Název svazku obcí

České dědictví UNESCO

Rok
založení

Stručný popis činnosti

2001

Účelem a cílem svazku je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů
pro zachování nejcennějších statků kulturního a přírodního dědictví, které jsou zapsány
na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále pro jeho
propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.

DSO Subregion Velké
Dářko

1999

Mikroregion
Novoměstsko

2001

Dobrovolná spolupráce členských obcí v oblasti sociální péče, péče o vzhled a čistotu
obcí, zabezpečování dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod,
zabezpečování veškerých komunálních služeb, podpora rozvoje cestovního ruchu a
řešení dopravní obslužnosti, ve vymezených katastrálních územích spravovaných
členskými obcemi
Hájit oprávněné ekonomické, společenské, kulturní zájmy a ochranu ŽP obyvatel
mikroregionu a řešit problémy, které přesahují rámec a možnosti jednotlivých obcí.

1999

Hlavními činnostmi svazku jsou podpora snižování nezaměstnanosti v jednotlivých
členských obcích, dále zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky v regionu,
rozvoj infrastruktury na území členských obcí, rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých
obcích a celém regionu, společné projekty a společné postupy v oblastí školství, sociální
péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku a péče o zvířata,
spolupráce v oblasti zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného
osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného
zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobovaní vodou, odvádění a čištění odpadních
vod, spolupráce při zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a
systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
spolupráce v oblasti ochrany ovzduší, spolupráce a společné projekty v oblasti správy
majetku obcí, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení.

Svaz vodovodů a
kanalizací Žďársko

1993

Mezi hlavní činnosti svazku patří ochrana ŽP, zajištění koncepce rozvoje a obnovy
vodovodů a kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními obcí sdružených do svazku,
a to v rozsahu, který definuje §50 zákona o obcích v platném znění, dále zajišťování
kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů, stanovování
výše vodného a stočného na příslušené období při respektování již uzavřených smluv s
provozovatelem ve smyslu možností pozitivní právní úpravy. Svazek vedle své hlavní
činnosti vyvíjí tzv. hospodářskou činnost, mezi jejíž aktivity patří zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě, zavádění rozšiřování a
zdokonalování inženýrských sítí vodních děl, hospodaření s movitým a nemovitým
majetkem v oblasti vodního hospodaření, nájem majetku, investorská inženýrská
činnost, zajišťování zdrojů pro výstavbu, obnovu vodovodů a kanalizací, ostatní činnosti
v mezích právních předpisů, např. obchodní a zprostředkovatelská činnost.

Svaz vodovodů
Bohdalov

1993

Svazek obcí Pod
Peperkem

2003

Svazek obcí Podoubraví

2004

Svazek obcí Pooslaví

2012

Sdružení obcí
mikroregionu Hlinecko

Mezi hlavní aktivity patří zabezpečení zásobování vodou obcí sdružených ve svazku a
podílet se na řešení kvality vody.
Ochrana společných zájmů členů SOPP v oblasti ŽP, zemědělství, rozvoje služeb,
řemesel, obnovy venkova, udržení a rozvíjení kulturních a společenských tradic,
zachování obnovy vlastního obrazu venkovského prostředí, dopravní obslužnosti,
cestovního ruchu, rozvíjení partnerských vztahů mezi SOPP a ostatními oblastmi v ČR a
zahraničí a společné zastupování členů SOPP v těchto záležitostech
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k
systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování
společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
propagace svazku a jeho zájmového území, oblasti školství, sociální péče a
zdravotnictví, správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů
Mezi hlavní aktivity svazku patří naplňování společných zájmů Svazku a jejich
ochrana, koordinování spolupráce veřejného sektoru, nevládních neziskových
organizací a podnikatelské sféry, realizace rozvojové strategie regionu, příprava
subjektů k získávání a efektivnímu využívání dotací, národních i EU fondů včetně
zapojení do těchto programů, osvětová činnost, zapojování dětí a mládeže do
života regionu, podpora hodnoty rodiny včetně mezigeneračních vztahů,
zajišťování meziúzemní a mezinárodní spolupráce a koordinace, ochrana ŽP,
zeleně, kulturního a přírodního dědictví a další.

Svazek obcí
Přibyslavska

2001

Svazek obcí STRŽ

2009

Svazek obcí Studnice,
Hamry, Vortová

2003

Svazek obcí, plynofikace
obcí Borovsko

2000

Svazek obecních lesů
Přibyslav

2005

Mezi hlavní aktivity svazku patří všeobecné činnosti veřejné správy - Veřejná správa a
hospodářská a sociální politika, v současné době hlavně problematika v oblasti
odpadového hospodářství. Svazek spolupracuje na aktivitách týkajících se odpadového
hospodářství, spolupráce na drobných investičních projektech, svazek vznikl bez
konkrétního účelu - pouze ve smyslu dobrovolné spolupráce obcí za účelem řešení
společných problémů.
Mezi hlavní aktivity svazku patří spolupráce členů svazku při řešení společných
problémů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec a
spolupráce vyjmenované v§ 50 odst. 1 písmeno a) až d) zákona o obcích. Zajišťuje
komunální služby a služby spojené s ČOV.
Zajistit výstavbu splaškové kanalizace společné pro všechny členy svazku, provozovat
splaškovou kanalizaci pro odkanalizován obcí Hamry, Studnice, Vortová, nacházející se
na pozemcích v katastrálním území Vortová, Lhoty, spravovat, rozvíjet a rozšiřovat
majetek Svazku související s jeho účelem a předmětem činnosti, popř. spravovat
majetek členských obcí související s účelem a s činností Svazku.
Mezi hlavní aktivity svazku patří všeobecné činnosti veřejné správy - Veřejná správa a
hospodářská správa. V současné době je prostřednictvím svazku v členských obcích
prováděna zimní údržba, sečení trávy apod. Svazek byl založen za účelem plynofikace
jednotlivých členských obcí.
Aktivity svazku jsou zaměřené na oblast obecních lesů. Mezi činnosti patří ochrana
společných zájmů svazku a rozvoj obecních lesů - zajištěné odborné správy lesů,
zajištěné lesní stráže, vyčíslování a vymáhání škod na lesích, zajišťování příspěvků na
hospodaření v lesích

Zdroj: vlastní šetření 2014 - 2015

