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1. Úvod pro integrovanou strategii Podhůří Železných hor 
 

Tento strategický dokument pro území Podhůří Železných hor byl vypracováván v letech 

2006-2007 jako vize pro rozvoj území a to týmem vytvořeným z členů MAS a zejména 

dobrovolných pracovníků z jednotlivých obcí zájmových skupin, ale i podnikatelů a fyzických 

osob. 

 

Ti všichni přispěli svojí vizí k přípravě tohoto dokumentu a strategie pak reprezentuje průnik 

priorit, které jsou společné pro veřejný i soukromý sektor podnikatele, obyvatele, spolky a 

neziskové organizace. 

 

Dokument je v souladu s ostatními strategickými dokumenty a pro toto území zejména pak 

ze strategickým plánem rozvoje Podoubraví na léta 2004–2014. Naplňování této strategie by mělo 

přispět k nové kvalitě života obyvatel regionu, kde společně žijí, tak i jeho návštěvníkům a hostům. 

 

Chceme využít všech možný zdrojů, které se zde vyskytují k tomu, abychom Podhůří 

Železných hor oživili po všech stránkách a přispěli výraznou měrou k udržitelnému a vyváženému 

rozvoji. Podhůří Železných hor je náš kraj, je to náš domov, je to naše budoucnost a proto chceme 

realizovat co nejvíce aktivit pro jeho zkrášlení. 
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2. Sociodemografická analýza oblasti MAS Podhůří Železných 

hor 
 

Území MAS Podhůří Železných hor, o.p.s., se nachází v severní části kraje Vysočina. Je 

součástí okresu Havlíčkův Brod a patří k české části kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě do NUTS II 

Jihovýchod se sídlem v Brně. V minulosti bývala součástí kraje Východočeského se sídlem 

v Hradci Králové, kraje Pardubického i kraje Čáslavského, což souvisí s její polohou uprostřed 

České republiky, ve stejné vzdálenosti od Prahy i Brna. 

Území MAS je v současné době tvořeno 10 členskými obcemi a je součástí mikroregionu 

Svazek obcí Podoubraví se sídlem v Chotěboři. 

 

Mapa č. 1 
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 Členové MAS 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka č. 1 

Obec Kód 

obce 

ZUJ 

Výměra 

v ha 

Počet 

obyv. k 

1.1.2007 

Lesní 

půda 

Orná 

půda 

Vodní 

plochy 

Země-

dělská 

půda 

Nadm. 

Výška  

První 

zmínka 

o obci 

Chotěboř 568759 5406 9765 1604 2173 69 3219 515 1265 

Maleč 569089 1210 712 309 571 20 800 392 1278 

Jeřišno 568805 1018 311 376 440 18 573 375 1406 

Čečkovice 548375 242 89 31 153 3 200 405 1542 

Víska 573582 385 170 45 251 6 309 385 1515 

Nová Ves u 

Chotěboře 

569160 1242 570 343 711 28 831 404 1347 

Libice nad 

Doubravou 

569020 2194 850 695 890 15 1363 421 1146 

Klokočov 568856 222 113 32 107 8 157 535 1546 

Rušinov 569402 757 165 424 170 4 290 578 1406 

Lány 548481 204 65 16 132 0 174 464 1556 

Celkem  12880 12810 3875 5598 171 7916   

Zdroj: ČSÚ – databáze MOS, http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/okresy/CZ0611 

 

 Oblast o rozloze cca 13 tisíc ha leží na úpatí Železných hor, které jsou součástí 

Českomoravské vrchoviny. Průměrná nadmořská výška je 447 m nad mořem, s více než 50% 

podílem zemědělské půdy. K 1.1. 2007 žilo na tomto území 12.810 obyvatel. 

Mapa č. 2 

Území MAS 
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2.1. Obecná demografie 
 

Tabulka 2 uvádí přehled počtu obyvatelstva v jednotlivých obcích v posledních letech. 

 

Tabulka č. 2 

Počet obyvatel K 1.1.2004 K 1.1.2005 K 1.1.2006 K 1.1.2007 

Chotěboř 9849 9835 9914 9765 

Maleč 689 694 704 712 

Jeřišno 313 304 319 311 

Čečkovice 92 95 91 89 

Víska 183 178 181 170 

Nová Ves u Chotěboře 559 564 561 570 

Libice nad Doubravou 854 846 852 850 

Klokočov 129 122 115 113 

Rušinov 168 168 167 165 

Lány 60 68 68 65 

Celkem 12896 12874 12972 12810 

Zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/okresy/CZ0611 

 

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu počet obyvatel v  regionu klesá. 

 

Graf č. 1 
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Zdroj: ČSÚ 
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Věková struktura obyvatel regionu podle obcí k 31.12.2006 
Tabulka č. 3 

Věková 

kategorie 
Počet 

obyvatel 

v tom ve věku 

0-14 15-64 
65 a více 

let 

Chotěboř 9765 1549 6816 1400 

Maleč 712 112 514 86 

Jeřišno 311 50 203 58 

Čečkovice 89 13 54 22 

Víska 170 21 122 27 

Nová Ves u 

Chotěboře 570 101 381 88 

Libice nad 

Doubravou 850 110 614 126 

Klokočov 113 17 71 25 

Rušinov 165 18 114 33 

Lány 65 6 38 21 

Celkem 
12810 1997 8927 1886 

Zdroj:ČSÚ,http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/EC2E691928113040C12572DD0040837A/$File/ve

k_strukt_vys_obce_06.xls 

 

 

Graf č. 2 

Věkové složení obyvatelstva
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Zdroj: ČSÚ 

 

 Z výše uvedené tabulky a grafu je patrné, že nejpočetnější věková kategorie jsou lidé 

v produktivním věku. Nejvíce obyvatel je ve věku od 20-40 let. [ČSÚ: Sčítání lidu, domů a bytů 

2001] 
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 Z hlediska počtu obyvatel můžeme obce rozdělit do čtyř skupin: 

- méně než 100 obyvatel 

- 100-500 obyvatel včetně 

- 500-1000 obyvatel včetně 

- více než 2000 obyvatel 

 

Graf č. 3 

Obce podle počtu obyvatelstvva

10%

30%

40%

20%

více než 2000 500-1000 100-500 méně než 100

 
Zdroj: ČSÚ 

 

 

Graf č. 4 

Obyvatelstvo podle velikosti obce
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Zdroj: ČSÚ 

 

 



 10 

 

 

 

Graf č. 5 
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Zdroj: ČSÚ – databáze MOS 

 

 

 

Graf č. 6 

Složení území podle rozhlohy obcí
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Zdroj: ČSÚ 
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2.2. Zobrazení přírůstku/úbytku obyvatelstva 
 

 

 

 

 

Mapa č. 3 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, údaje z roku 2004 
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2.3. Vzdělanost 
 

 

Tabulka č. 4 
 

15 let 
a více 

bez 
vzdě-
lání 

základní 
vč. 

neukon-
čeného 

vyučení a 
stř.odb.bez 

maturity 

úplné 
střední s 
maturitou 

vyšší odb. 
a nástav-

bové 
Vysoko-
školské 

Nezjiš-
těné 

Chotěboř 8104 22 1611 3269 2188 283 656 75 

Maleč 585 0 145 274 125 15 25 1 

Jeřišno 251 2 72 127 37 5 8 0 

Čečkovice 81 0 27 37 15 0 2 0 

Víska 150 1 45 52 35 4 12 1 

Nová Ves 

u Chot. 464 2 115 238 86 10 10 3 

Libice n. 

D. 709 2 179 336 149 16 24 3 

Klokočov 115 1 36 52 20 3 3 0 

Rušinov 144 1 43 70 22 3 5 0 

Lány 53 2 18 29 3 0 0 1 

Celkem 10656 33 2291 4484 2680 339 745 84 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

Graf č. 7 
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Zdroj: ČSÚ 
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2.4. náboženské vyznání 
Struktura náboženského vyznání podle obcí 

Tabulka č. 5 

 

celke
m 

Věří
cí 

Římsk
okatol. 
církev 

Čs.c. 
Husit-
ská 

Česko-
bratrská 
c. evan-
gelická 

Pravo
-sl. 

Náb. 
Spol.
Svěd. 
Jeho-
vovi 

bez 
vyz-
nání 

 
 
 
Nezji
š-
těno 

Chotěboř 9870 3214 2847 53 98 10 16 5246 1410 

Maleč 698 312 266 0 32 0 0 274 112 

Jeřišno 301 149 148 0 1 0 0 102 50 

Čečkovice 97 42 38 0 1 0 0 36 19 

Víska 185 82 64 0 18 0 0 69 34 

Nová Ves 

u Chot. 553 305 269 0 5 0 0 205 43 

Libice 

n. D. 850 381 358 1 13 0 0 374 95 

Klokočov 140 43 42 0 1 0 0 79 18 

Rušinov 169 69 65 1 1 0 0 91 9 

Lány 57 37 32 0 2 0 0 11 9 

Celkem 12920 4634 4129 55 172 10 16 6487 1799 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

Pokud se někdo v regionu některému z náboženství hlásí, pak je to převážně 

římskokatolické náboženství. 

Graf č. 8 
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Zdroj: ČSÚ 
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2.5. Národnostní složení 
 

 

Tabulka č. 6 
 

celk
em 

Čes
ká 

Moravs
ká 

Slez
ská 

Slove
nská 

Roms
ká 

Polsk
á 

Něme
cká 

Ukraji
nská 

Viet
nam
ská 

Chotěboř 9870 9562 26 0 53 1 7 2 4 5 

Maleč 698 691 1 0 1 0 0 0 0 0 

Jeřišno 301 300 0 0 1 0 0 0 0 0 

Čečkovice 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Víska 185 183 0 0 1 0 0 0 0 0 

Nová Ves 

u Chot. 553 549 2 0 1 0 0 0 0 0 

Libice 

n. D. 850 840 0 0 5 0 1 1 0 0 

Klokočov 140 130 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rušinov 169 166 1 0 0 0 0 0 1 0 

Lány 57 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 12920 12477 30 0 62 1 8 3 5 5 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

Z hlediska národnostního je region homogenní. Téměř 100% obyvatel se hlásí k české 

národnosti. 

 

Graf č. 9 
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Zdroj: ČSÚ 
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2.6. Domovní fond 
 

 

Tabulka č. 7 

 Domy 

úhrnem 

Z toho 

domy 

obydlené 

Z úhrnu obydlených domů 

Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Domy podle vlastnictví 

Soukromých 

osob 

Obce, 

státu 

SBD 

Chotěboř 2020 1750 1573 158 1559 44 41 

Maleč 235 183 175 6 174 3 4 

Jeřišno 149 95 95 0 85 0 9 

Čečkovice 37 29 29 0 29 0 0 

Víska 71 47 47 0 47 0 0 

Nová Ves u 

Chotěboře 191 153 149 2 148 1 1 

Libice nad 

Doubravou 323 229 220 5 219 2 3 

Klokočov 89 46 46 0 46 0 0 

Rušinov 76 51 50 1 50 0 1 

Lány 35 22 22 0 22 0 0 

Celkem 3226 2605 2406 172 2379 50 59 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

Graf č. 10 

Podíl obydlených a neobydlených domů v 

regionu

domy 

neobydlené

19%
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Zdroj: ČSÚ 

 

Podíl trvale obydlených domů v regionu je více než 80%. Velmi vysoký je počet trvale 

obydlených rodinných domů v osobním vlastnictví.  
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2.7. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 
 

Tabulka č. 8 

 Obyvatelstvo 

celkem 

Ekonomiky 

aktivní 

celkem 

V tom Ekonomiky 

neaktivní 

Nezjištěno 

zaměstnaní nezaměstnaní 

Chotěboř 9870 4883 4548 335 4938 49 

Maleč 698 359 333 26 337 2 

Jeřišno 301 137 123 14 164 0 

Čečkovice 97 42 39 3 55 0 

Víska 185 89 79 10 96 0 

Nová Ves 

u Ch. 553 274 252 22 279 0 

Libice 

n.D. 850 425 406 19 424 1 

Klokočov 140 62 53 9 78 0 

Rušinov 169 81 70 11 88 0 

Lány 57 22 22 0 34 1 

Celkem 12920 6374 5925 449 6493 53 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

 

 

Mapa č. 4 

% nezaměstnaných z ekonomiky aktivních občanů 

 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 
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2.8. Občanská vybavenost 
 

 

Stav vybavení inženýrskými sítěmi (plynofikace, kanalizace, vodovod, ČOV) 

 

 

 

 

 

Mapa č. 5 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, údaje z roku 2004 
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2.9. Dostupnost školských a předškolských zařízení 
 

 

 

 V regionu se nachází celkem 6 mateřských škol, 2 základní školy pro 1.-.4 ročník, 3 

základní školy pro 1.-9. ročník. 

 

 

 

Mapa č. 6 

 

 

Zdroj: ČSÚ, sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 

 

 

 



 19 

2.10. Dostupnost zdravotnických zařízení 
 

 

 

 

 

 

Mapa č. 7 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
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2.11. Vybavení obcí sportovišti 
 

 

 

 

 

Mapa č. 8 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 
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2.12. Dostupnost poštovních služeb a umístění služeben Policie 

ČR a obecních policií. 
 

Mapa č. 9 

Rozmístění úřadoven České pošty v regionu MAS 

 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

Mapa č. 10 

Rozmístění služeben Policie ČR a Městské policie 

 

 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 



 22 

2.13. Dopravní trasy 
 

Mapa č. 11 

Železniční trasy v regionu MAS 

 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

 

Mapa č. 12 

Turistické trasy a cyklostezky v regionu MAS 

 

 
Zdroj: www.mapy.atlas.cz  

 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.atlas.cz/


 23 

2.14. Kulturní památky 
 

 

Kulturní památky v regionu tvoří měšťanské a rodinné domy, církevní stavby a sochy, 

šlechtická sídla aj. 

 

Tabulka č. 9 
Číslo 

rejstříku 
uz 

Název 
okresu 

Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ 

17131 / 6-
272 S 

Havlíčkův 
Brod Libice n.D. Libice n.D.   kostel sv. Jiljí     Č 

18843 / 6-
4997 S 

Havlíčkův 
Brod Libice n.D. Libice n.D. čp.1 zámek     Č 

54695 / 6-
271 Y 

Havlíčkův 
Brod Libice n.D. Libice n.D. čp.84 

jiná stavba 
pro 
kovovýrobu     Č 

28886 / 6-
215 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř   

kostel sv. 
Jakuba 
Většího     Č 

41268 / 6-
220 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř   

kaple 
Povýšení sv. 
Kříže     Č 

11352 / 6-
6085 P 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř   

sloup se 
sochou P. 
Marie 

Trčků z Lípy a 
Palackého   Č 

33764 / 6-
226 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp. 

pomník - 
husitský 
památník 

Hromádky z 
Jistebnice   Č 

32557 / 6-
218 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř   

pomník Ignáta 
Herrmanna Žižkova, Dukelská   Č 

40184 / 6-
214 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř   

pomník 
obětem válek 

před býv. starým 
hřbitovem   Č 

29535 / 6-
213 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř   

pomník 
padlých 5. 5. 
1945 na železniční stanici   Č 

21432 / 6-
211 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.1 zámek Riegrova   Č 

32138 / 6-
219 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.19 

myslivna 
Liboháj Liboháj   Č 

53038 / 6-
221 Y 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.53 rodinný dům nám. 1. máje   Č 

52514 / 6-
222 Y 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.54 rodinný dům nám. 1. máje   Č 

53149 / 6-
224 Y 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.57 

měšťanský 
dům Trčků z Lípy   Č 

23778 / 6-
216 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.194 

měšťanský 
dům nám. T. G. M.   Č 

36077 / 6-
217 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.206 

měšťanský 
dům nám. T. G. M.   Č 

33748 / 6-
223 S 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.232 

měšťanský 
dům nám. T. G. M.   Č 

52926 / 6-
225 Y 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.285 rodinný dům Tyršova   Č 

102149 P 
Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.322 

radnice - 
bývalá     Č 

11496 / 6-
5966 P 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.393 rodinný dům Riegrova   Č 

11497 / 6-
5967 P 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.400 

měšťanský 
dům Riegrova   Č 

11524 / 6-
5969 P 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.401 

měšťanský 
dům Riegrova   Č 
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11498 / 6-
5968 P 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.402 

měšťanský 
dům Riegrova   Č 

49828 / 6-
6098 P 

Havlíčkův 
Brod Chotěboř Chotěboř čp.403 

měšťanský 
dům Riegrova   Č 

15634 / 6-
290 S 

Havlíčkův 
Brod 

Nová Ves u 
Ch. 

Nová Ves 
u 
Chotěboře   

kostel sv. 
Jana 
Nepomuckého     Č 

46698 / 6-
5077 S 

Havlíčkův 
Brod 

Nová Ves u 
Chotěboře 

Nová Ves 
u 
Chotěboře   

pomník 
padlým I. a II. 
světové války vedle školy   Č 

37920 / 6-
5012 S 

Havlíčkův 
Brod 

Nová Ves u 
Chotěboře 

Nová Ves 
u 
Chotěboře čp.? zámek     Č 

28487 / 6-
4521 S 

Havlíčkův 
Brod Maleč Maleč   

socha P. 
Marie     Č 

35257 / 6-
286 S 

Havlíčkův 
Brod Maleč Maleč   

socha sv. 
Jana 
Nepomuckého náves   Č 

30424 / 6-
285 S 

Havlíčkův 
Brod Maleč Maleč čp.1 zámek     Č 

16912 / 6-
287 S 

Havlíčkův 
Brod Maleč Maleč čp.52 rodinný dům     Č 

19741 / 6-
231 S 

Havlíčkův 
Brod Jeřišno Heřmaň   

kostel sv. 
Václava Heřmaň   Č 

Zdroj: Národní památkový ústav, http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
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2.15. Významná přírodní místa 

 

Chráněná krajinná oblast 

- CHKO Železné hory 

 

Přírodní rezervace 

- Chotěboř: Údolí Doubravy 

 

Přírodní památky 

- Chuchelská stráň 

 

Památné stromy  

- Chotěboř: duby letní (roztroušeně rostoucí stromy u bývalých cest - stáří asi 

500 let) 

- Klokočov: lípa velkolistá (strom s mohutným dutým kmenem a stářím asi 

1000 let) 

- Lány: lípa velkolistá (velký strom na okraji obce o stáří asi 500 let) 

- Spálava: lípa velkolistá (velký strom na místní návsi o stáří asi 500 let) 

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí 

 

Foto č. 1      Foto č. 2 

Železné hory      Řeka Doubrava 
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3. Proces tvorby a aktualizace strategie 
 

 

 Procesu tvorby strategie byla věnována mimořádná pozornost a byl řešen dlouhodobě 

týmově tzv. Komunitním způsobem. Postup prací byl od počátku řízen a konzultován s odbornými 

pracovníky firem Grand plus s. r. o. Havlíčkův Brod, E consulting, s. r. o. Třebíč, Progrant, s. r. o. 

Praha. 

Zpracovatelský tým předkládající integrovanou rozvojovou strategii MAS Podhůří 

Železných hor byl složen ze 4 pracovníků z řad zakladatelů MAS a 5 dobrovolných aktivistů z obcí 

ležících v území MAS Podhůří Železných hor. Tento zpracovatelský tým se pak stal nositelem 

myšlenek vtělených do této strategie. 

 

Procesní schéma: 

 

A. Kroky předcházející vzniku strategického plánu 

 

1. Základní školení pro zástupce z obcí regionu 

2. Ustavení přípravné skupiny, základní rozdělení úloh a organizace celého procesu 7 osob (3 

schůzky) 

3. Dohoda na společném postupu a finančním zabezpečení a vypracování strategie, správní 

rada MAS  

4. Komunitní workshopy: v 6 obcích, na něž byli pozvání všichni místní občané (Chotěboř – 

24 občanů, Maleč – 14 občanů, Nová Ves u Chotěboře – 17 občanů, Městys Libice nad 

Doubravou – 19 občanů, Čečkovice – 6 občanů, Klokočov a Rušínov – 6 občanů). Celkem 

se worshopu zúčastnilo 86 účastníků z nichž dále pokračovalo 8 jako místní zpravodajové a 

5 jako dobrovolní aktivisté. 

5. Společný workshop nejaktivnějších občanů konaný za přítomnosti zakládajících členů MAS 

s cílem precizovat a jasně formulovat závěry,požadavky a souvislosti jednotlivých iniciativ 

a nápadů. 

6. Rozšíření pracovního týmu o významné podniky zemědělce a osobnosti, kteří se 

nezúčastnili místních workshopů. 

7. Vytvoření konkrétní přípravné skupiny v nichž byli aktivně zapojeni všichni místní leadeři, 

aktivisté, zakládající členové MAS i významné osobnosti. 
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B. Kroky vedoucí ke zpracování integrované regionální strategie MAS Železných hor 

 

Základními pravidly, jimiž se řídili všechny schůzky strategického týmu, workshopy a další  

schůzky s občany:  

1. každý má právo vyslovit svůj názor 

2. respektujeme každý názor, ať už je pronesen jakoukoli formou 

3. rozhodujeme konsensuálně, pokud není dosaženo konsensu a vrátíme se k projednání nebo 

rozhodnutí odložíme 

4. používáme metody Brainstormingu a SWOT analýzy 

5. základní rozhodnutí, priority a opatření přijímáme konsensuálně 

 

 

Vypracování integrované strategie MAS Podhůří Železných hor si vyžádalo celkem 380 

člověkohodin tj. přepočtených hodin kdy bylo skutečně pracováno s občany na myšlenkových 

procesech a tvorbě strategie, v tom  nejsou započítány práce administrativního charakteru na 

samotném vzniku tohoto strategického dokumentu. 

Tato předkládaná strategie bude aktualizována dle potřeb ve dvou a tříletém intervalu dle 

rozhodnutí správní rady. 
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4. Týmová SWOT analýza 

 

 

Rozhodující metodou pro získávání informací a jejich třídění byla SWOT analýza. 

Systém SWOT analýzy byl používán jak při týmovém zpracování, tak částečně i při pracovních 

schůzkách se zpravodaji a aktivisti jednotlivých obcí, ale i při práci s místními leadery a 

významnými osobnostmi. 

 

Práce vždy probíhaly s facilitací a s dohledem. Tímto způsobem bylo dosaženo i toho 

efektu, že výsledky analýzy, které se pak promítly do strategie přijali všichni zúčastnění za své a to 

konsensuálním způsobem. Po ukončení SWOT analýzy byla zpracována i myšlenková mapa a 

facilitátor důsledně dbal, aby každé z hesel se objevilo pouze v jedné z oblastí a zdvojená hesla byla 

vynechána. Zvláště byla označena hesla, která dostala název „klíčová“ tj. ta která byla označená od 

více než dvou účastníků strategického týmu.  

 

Použita metoda tak prakticky naplnila „Paretovo pravidlo 20/80“. 

 

 Účelem SWOT analýzy je určit slabé i silné stránky a případná ohrožení a příležitosti v dané 

oblasti. 
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Téma: Podhůří Železných hor náš domov naše budoucnost 

 

 

  S strenghts, 

Silné stránky 

 

 

        W weaknesses 

        Slabé stránky 

 

 

          O opportunities, 

             Příležitosti 

 

 

       T threats 

      Ohrožení 

 

 

Ad. Silné stránky  
 

 Dosud dobré životní prostředí 

  vydatné zdroje kvalitní pitné vody 

 postačující i pro využití mimo region 

 existence ještě stále kvalitních pracovních sil 

 zejména ve strojírenských oborech 

 převážně venkovské osídlení a z něho vyplývající přirozený sousedský způsob života 

 schopnost obyvatel žít v podmínkách malých obcích a aktivně se zapojovat do jejich života 

 lesní bohatství i nerostné bohatství (cihlářská hlína, písky, kámen) 

 potenciál pěstování tradičních plodin, ale i plodin pro technické a energetické využití 

 relativně stabilní a fungující průmysl 

 množství aktivních drobných firem a živnostníků 

 aktivní činnost spolkového života zájmových sdružení a neziskových organizací 

 dobré možnosti rozvoje venkovské turistiky (eko-,agro- formy, folklór) 

 zájem místních samospráv o přeshraniční spolupráci partnerství s MAS 
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Ad. Slabé stránky 

 

 stárnutí obyvatel 

 rostoucí nezaměstnanost (malý počet pracovních příležitostí) 

 dosud chybějící větší průmyslové podniky 

 nízký počet míst pro vysokoškoláky a středoškoláky se speciálním zaměřením 

 státní politika útlumu až likvidace zemědělství jako producenta potravin a zaměstnavatele 

obyvatel venkova 

 velká roztříštěnost sídel kladoucí vysoké nároky na provoz obcí 

 údržbu komunikací, výstavbu technických sítí 

 čistíren odpadních vod 

 malý zájem obyvatel o ekonomické činnosti obcí a nedůvěra k rozvojovým programům a 

projektům 

 nedostatečnost obecních rozpočtů pro zásadní změny v podmínkách života v působnosti 

MAS Železných hor 

 špatný stav silnic a místních komunikací a vysoká zátěž (zejména kamionová silnice druhé 

třídy Golčův Jeníkov, Ždírec nad Doubravou) 

 nedostatečný systém odkanalizování a čištění odpadních vod 

 není zde možné koupání v přírodě ani na koupališti 

 chybí i kryté bazény 

 neexistující strukturu cestovního ruchu 

 nedostatečná image a propagace regionu 

 dosud nestabilizované, vlastnické a uživatelské vztahy k zemědělské půdě 
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Ad. Příležitosti  

 

 zlepšení vzhledu krajiny 

 vytvoření čistého a kulturního prostředí 

 zvýšení třídění odpadů a čištění odpadních vod 

 zlepšení vzhledu obcí 

 pokrytí cyklostezek službami 

 využití stávajících vodních ploch pro chov ryb 

 podpora obchodu a ubytovacích a stravovacích služeb v malých obcích, výroba 

ekobioproduktu podpora výroby typických regionálních produktů (potravinářské, řemeslné) 

 využití stávajících zdrojů ovoce 

 vytvoření zázemí pro zábavu mládeže 

 podpora místních spolků, podpora společných akcí,spolků, církví, neziskových organizací a 

za účelem propagace 

 motivovat děti mládež i dospělé ke vzdělávání formou komunitních škol 

 zvýšit možnosti míst a počtu příležitostí k setkávání lidí (organizování nejrůznějších akcí) 

 podpora místních nositelů tradic 

 probuzení mladých pro rozvoj regionů 

 vydávání necenzurovaných časopisů 

 zvyšující se zájem o region Podhůří Železných hor (cyklostezky, sousedství, velké rekreační 

oblasti, Sečská přehrada) 

 využití možností pro průmyslovou i bytovou výstavbu a rozšíření podnikání v jednotlivých 

obcích 

 podpora rozvoje Chotěbořské aglomerace ze strany orgánů kraje Vysočina 
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 posilování turistické nabídky 

 zlepšení informací 

 posílení levnějšího ubytování 

 využití místních zdrojů surovin 
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Ad. Ohrožení 

 

 malý zájem investorů o podnikání působnosti MAS Podhůří Železných hor 

 ohrožení vzhledu krajiny, zemědělskou politikou 

 příklon k pěstování monokultur – řepka olejka, kukuřice 

 ohrožení zásobování vodou 

 nedostatečný záchyt vody v regionu, malý zájem správců vodních toků o revitalizaci toků a 

výstavby vodních děl 

 prosazovaná ochrana přírody a krajiny bez respektování zájmů, záměrů a možností obcí 

 neúnosné zvýšení intenzity nákladní dopravy – kamionová doprava na komunikacích 

 chybějící dlouhodobá koncepce zdravotnictví, sociálních služeb 

 péče o děti v předškolním věku, ale i seniory 

 neúnosná finanční náročnost udržení standardních životních podmínek v malých sídlech a 

problematická efektivnost takového postupu 

 napjatost rozpočtu obcí a z toho plynoucí omezenost vlastních finančních zdrojů pro další 

rozvoj 

 ohrožení kulturnosti krajiny 

 rizika degradace krajiny zaplevelením, neudržovanými porosty, neudržovanými 

nemovitostmi a úpadek zájmu o tyto plochy, zrychlená eroze, hrozba zpustnutí polí v 

případě hospodářského úpadku vlastníků či uživatelů 

 počínající depopulační vývoj v malých sídlech, odchod mladé generace a mladých 

kvalifikovaných sil z regionu 
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Komentář výsledků SWOT analýzy regionů MAS Podhůří Železných hor 

 

 Mikroregion MAS Podhůří Železných hor má stále Vysočinský charakter s mnoha malými 

obcemi a osadami se vzrůstajícím počtem chalupářů a všeobecným nižším ekonomickým 

potenciálem ve srovnání s průměrem ČR.  

 

Dochází zde ke stagnaci celkového počtu obyvatelstva a prvotním znakem demografického 

vývoje je vysoký podíl obyvatelstva v podproduktivním věku. S tím rostou požadavky na kapacitu a 

zařízení sociálních služeb rychleji než jsou schopny obce pokrýt.  

 

Malé obce až na výjimky mají napjatý rozpočet a nejsou schopny řešit všechny požadavky 

občanů. Dlouhodobý nízký podíl dětí a mládeže na celkovém počtu obyvatel je hrozbou pro rušení 

dalších základních škol směřující ve výhradní koncentraci školství do města Chotěboř s dopadem na 

časovou a finanční dostupnost žáků, studentů i učitelů. 

 

Malý a pozvolný ekonomický rozvoj je i odrazem polohy klimatických podmínek a 

přetrvávajícího malého zájmu investorů o toto území. Výraznou hodnotou tohoto regionu je krajina 

a příroda. Typická venkovská zástavba, krajinné scenérie, poměrný klid.  

 

Ekonomickým lídrem celého Podoubraví i MAS Podhůří Železných hor je město Chotěboř. 

S významnou kapacitou pracovních příležitostí, s vyšší občanskou vybaveností a s veřejnou 

zprávou regionálního významu. 

 

 Z analýzy dále vyplývá, že je nezbytné pro udržení přijatelného života v regionu výrazně o 

život a aktivizovat venkov zapojením nejen obcí, ale i tzv. místních lídrů do řešení problémů 

vyskytujících se aktuálně i dlouhodobě v jednotlivých sídlech, podporovat oživení spolkových 

činností, setkávání se obyvatel, budování, vytváření možností zvyšovat si své dovednosti, vzdělání, 

ale také psychickou odolnost a to celoživotně, např. formou otevřených komunitních škol 

(dopoledne pro děti, odpoledne pro dospělé).  

 

 V oblasti zaměstnanosti nelze očekávat v dohledné době vyřešení formou vstupu velkého 

investora, který vytvoří větší množství pracovních míst, ale MAS při tvorbě strategie došla k 

závěru, že je třeba podporovat vznik dalších malých provozoven, usnadnit podmínky pro podnikání 
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fyzických osob a vyjít vstříc i všem, kteří obdělávají zemědělskou i nezemědělskou půdu, aby i 

MAS pomohla kultivovat prostředí a krajinu regionu Podhůří Železných hor. 
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5. Analýza zdrojů 
 

A. Vnitřní zdroje regionů MAS Podhůří Železných hor 

 

 značný počet drobných živností a malých firem 

(ochrana proti krizovým ekonomickým a sociálním jevům při selhání velkých podniků a 

současně zdroj podnikatelské iniciativy) 

 budovy původních venkovských škol, uvolněné průmyslové a zemědělské objekty 

(prostory pro nové využití – rekonstrukce na bytové domy, turistické ubytovny, 

podnikatelské provozy, sklady) 

 volné pozemky charakteru „ostatní plochy“ 

(průmyslové, řemeslné a obchodní zóny a plochy, tržiště) 

 volné plochy zemědělské půdy 

(pěstování tzv. Energetických plodin pro místní spotřebu) 

 značný potenciál větrné energie Vysočiny 

(větrné elektrárny s místním využitím elektrického proudu) 

 produkce dřeva, ložiska kamene a písku 

(těžební a zpracovatelské podnikání v mnoha lokalitách Podoubraví) 

 vydatné prameny kvalitní pitné vody 

(stáčírny a prodej pitné vody) 

 trvalý přebytek ovoce 

(místní palírny, moštárny a sušárny) 

 historické objekty 

(objekty mikroregionálního významu s možností pro turistické, sociální a jiné služby, nebo 

kulturní účely) 
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B. Rozvoj turistiky a rekreace na přímém i nepřímém podnikatelském základu, jako 

samostatném odvětví služeb 

 

 relativně nedotčená a klidná krajina Podhůří Železných hor a Podoubraví 

(objektivní předpoklad zájmu turistů a rekreantů o toto území) 

 zemědělská rodinná hospodářství 

(rozvoj agroturistiky a venkovské turistiky) 

 rekreační areály 

(další rozvoj turistiky a rekreace s příznivým ekonomickým efektem) 

 

 

C. Vnitroregionální zdroje MAS 

 

 zájem občanů, podnikatelů, fyzických osob, neziskových organizací, obcí o trvale udržitelné 

životní podmínky regionu 

 aktivní spolupráce občanů, podnikatelů, fyzických osob, neziskových organizací při tvorbě 

strategie o projektu a jejich realizaci 

 

 

D. Vnější zdroje 

 

 

 spolupráce obcí a města Chotěboře s partnerskými obcemi a městy v zahraničí i v tuzemsku 

(získávání a přenos zkušeností s prací a výsledky MAS) 

 partnerská setkání obyvatel při příležitosti kulturních i ekonomických podniků, trhy, 

kulturní akce, poznávací zájezdy 

 podpora formou dotací uskutečněných projektů z různých zdrojů 

 podpora bytové politiky ze strany státu z méně rozvinutých oblastech ČR 
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6. Vize a specifikace strategických priorit pro rok 2006–2015 

 

Motto 

,, Nečekejme, že v budoucnosti přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to 

pravé přichází právě teď ´´ 

Ota Pavel 1968 

 

Vize pro Podhůří Železných hor 

 

Podhůří Železných hor je náš domov, domov našich dětí, naše budoucnost, jsme tady, 

žijeme tady, máme zde své zájmy, svojí práci, své přátelé, chceme aktivní sousedství a partnerství, 

chceme spolupracovat, pomáhat si. 

 

Chceme přispět k udržitelnému rozvoji tohoto místa. 

 

Chceme uplatnění pro všechny generace, využití všech myšlenek a nápadů.  

 

Chceme dobré sousedské vztahy, bez bariér a nedorozumění. 

 

Hlavní strategické cíle 

 

Máme vizi Podhůří Železných hor, která sleduje tyto tři hlavní strategické cíle: 

 

a) zastavení negativních tendencí v činnostech a životě obyvatel na území MAS 

Podhůří Železných hor 

b) výchova, podněcování, podpora a rozvíjení ekonomických činností jako 

nejdůležitější podmínka pro uskutečnění všech ostatních zamýšlených změn 

c) péče o životní prostředí, zachování přírodních a krajinářských hodnot Podhůří 

Železných hor jako významného faktoru zájmu o život v tomto území v návaznosti 

na zdejší rozvoj ekonomických a společenských činností. Dosažení hlavních 

strategických cílů v následujících 10 letech vyžadujeme seřadit si zájmy, záměry a 

činnosti dle důležitosti, naléhavosti a přínosu tj. stanovit priority 



 39 

6.1. Přehled priorit strategie 

 

Priorita 1: Obnova a rozvoj podnikání v Podhůří Železných hor 

Vytvořit příznivé podnikatelské klima a umožnit rozvoj stávajících a vytvoření nových 

podnikatelských možností, to přinese tvorbu nových pracovních míst, přírůstek objemu investic, 

zvýšení přírodní úrovně obyvatelstva. Podporované rozvojové aktivity musí být zaměřeny na 

využití místních zdrojů. 

 

Priorita 2: Stabilizace zemědělských činností 

Prosazení relativně stabilizované struktury zemědělských činností bez dalšího úbytku pracovních 

příležitostí na venkově, posílení krajinotvorné funkce v zemědělství, protipovodňová opatření, 

protierozní opatření, zadržení vody v krajině, využití půdního potenciálu pro pěstování netradičních 

rostlin. 

 

Priorita 3: Rozvoj komerčních služeb cestovního ruchu 

Výstavba, rekonstrukce a provozování služeb cestovního ruchu, turistiky, rekreace na komerčním 

základě jako nově se tvořící ekonomické odvětví, využívající příznivé podmínky regionům v 

návaznosti na exponovanou oblast železných hor (sousedství turistického konplexu, Sečská 

přehrada, Horní Bradlo, Hlinecko, ale i region Žďárských vrchů). 

 

Priorita 4: Podpora využití místních zdrojů 

Podpora podmínek pro rozvoj průmyslových, řemeslných a obchodních činností a různých služeb 

včetně s tím bezprostředně související zaměstnanosti obyvatel využívající místní zdroje jak lidské, 

tak surovinové 

 

Priorita 5: Motivace občanů zde žijících v celoživotním vzdělávání a rozvoji 

Motivujeme občany regionů od našich nejmladších předškoláků až po seniory k zdravému 

životnímu stylu vedoucímu všestrannému rozvoji jednotlivců k získání nových dovedností a 

schopností a kompetencí. Chceme zvýšit dostupnost celoživotního vzdělávání s důrazem na 

získávání kvalifikovaných kompetentních vůdčích osobností. Podporujeme proaktivně a pozitivně 

myslící lidi a vytváříme příležitosti k činnostem pěstujícím dobré vztahy mezi lidmi. Zapojujeme 

výrazným způsobem do celé činnosti MAS mladé lidi. 
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6.2. Rozpracování priorit 

 

Kromě všeobecných priorit směřujících především k aktivizaci podnikatelských subjektů a 

zdrojů, vymezuje strategický plán též specifické cíle respektující možnosti realizace prioritních 

úkolů. 

 

P1 Specifické cíle k prioritě 1 

 

1.1. Změny podmínek pro život ve venkovských obcích. Soubor převážně drobných 

investičních a neinvestičních akcí v souhrnu zlepšujících podmínky života ve venkovských 

obcích a zmírňujících rozdíly mezi městem a venkovem. 

 

1.2. Podněcování a podpora podnikání činnosti hmotné i nehmotné povahy, vzdělávací kurzy, 

rekvalifikační kurzy, dostupnost informací přispívající svým dílem k podněcování zájmu 

fyzických osob zde žijících,stávajících  podnikatelských subjektů a zároveň podněcování zájmu 

investorů o toto území. 

 

1.3. Příprava ploch pro podnikání, přístupové komunikace nezbytné terénní úpravy, provedení 

inženýrských sítí. 

 

1.4. Využití budov a ploch ve vlastnictvích obcích k řešení místních potřeb a požadavků 

podnikatelů. 

 

1.5. Aktivně k podnikatelům přenášet informace o možných podporách z prostředků 

regionálních, státních a evropských zdrojů. 

 

1.6. Být pro podnikatele partnerskou agenturou, která jim pomůže při zpracování projektů a 

žádostí o dotace. 
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P2 Specifické cíle k prioritě 2 

 

2.1. Komplexní pozemkové úpravy.Realizace evidenčních a technických částí komplexních 

pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích Podoubraví a využití jejich 

praktického řešení v terénu ke kvalitativním změnám v krajinném rázu, v síti polních cest, 

turistické prostupností území, ozelenění okolí zemědělských objektů a pozemků a podobně. 

 

2.2. Spolupráce se zemědělskými subjekty na posílení krajinotvorné funkce zemědělství 

 

2.3. Studie možnosti zadržení vody v krajině, protipovodňová opatření, ochrana pramenišť pitné 

vody, protierozní opatření, obnova a údržba rybníků, revitalizace vodních toků a jejich 

nejbližšího okolí, výstavba drobných objektů na tocích. 

 

2.4. Projekty pro pěstování netradičních rostlin včetně rostlin pro energetické využití. 

 

2.5. Ve výhodných případech zvýšit marketingové možnosti nabídkou služeb zemědělské 

produkce pro místní spotřebitele. 

 

2.6. Podpora diverzifikace a mimoprodukčních funkcí zemědělství, ekologického zemědělství. 

 

 

P3 Specifické cíle k prioritě 3 

 

3.1. Propagační akce, edice propagační  a informačních materiálů, šíření informací o Podoubraví 

s využitím komunikační infrastruktur, včetně cílené propagace vhodných podmínek k rozvoji 

podnikatelských činností v jednotlivých obcích spadajících pod MAS Podhůří Železných hor. 

 

3.2. Zvýšení turistické prostupnosti regionu Podhůří Železných hor, soubor ve směs málo 

investičně méně národních akcí, zavádějících pěší turisty a cykloturisty popřípadě jezdce na 

koních a návštěvníky měst a obcí do dalších zajímavých míst Železných hor s druhotným 

efektem pro rozvoj služeb (občerstvení, stravování, ubytování a další nespecifikované služby). 

 

3.3. Podpora jednotnému informačnímu systému o regionu 
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3.4. Projekty zajišťující ať již výstavbou nebo rekonstrukcí zvýšení počtu ubytovacích míst pro 

rekreanty s přihlédnutím na sezónnost (autokempy, stanová tábořiště, odpočivné plochy, 

parkoviště u významných míst apod.) 

 

3.5. Podporovat spolkový život, tradice, drobné společenské, kulturní a sportovní akce.  

 

 

P4 Specifické cíle k prioritě 4 

 

4.1. Projekty pro rozvoj průmyslových, řemeslných a obchodních činností i služeb s cílem 

vytvořit další pracovní místa. 

 

4.2. Podpora projektů a činností vedoucích ke zpracování surovinových zdrojů místního původu 

(ovoce, zemědělské plodiny, dřevo, nerostné suroviny). 

 

4.3. Využití lidských zdrojů zejména kvalifikovaných sil ve strojírenské výrobě, využití 

potenciálu mladých středoškoláků a vysokoškoláků v jejich prvním zaměstnání. 

 

4.4. Podpora tradičních řemesel, charakteristických pro region jejichž výrobky mohou být pro 

ně konkurenceschopné po kvalitativní stránce. 

 

 

P5 Specifické cíle k prioritě 5 

 

5.1. Iniciovat založení alespoň jedné komunitní školy v působnosti MAS Podhůří Železných hor 

jako základního článku o vzdělávání dospělých na venkově se zvláštním důrazem na výuku 

cizích jazyků, počítačových dovedností a posílení kompetencí. 

 

5.2. Zajistit fungující systém vzdělávání a předškolní výchovy dětí včetně případné školní 

dopravy. 

 

5.3. Podporovat osobnostní a občanské regionální vzdělávání netradičními formami s vysokou 

mírou motivace. 
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5.4. Vytvořit podmínky pro zdravý životní styl (kvalitní bydlení, možnost rekreace, 

rekondičních cvičení, sportování, zdravého stravování, čistého životního prostředí). 

 

5.5. Rozvíjet poradenství a vzdělávání pro nezaměstnané, ženy s malými dětmi, 

nízkokvalifikované nebo zdravotně postižené lidi, zabezpečovat poradenství i pro budoucí i 

začínající podnikatele formou aktuálních potřebných kurzů. 
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7. Statutární orgány MAS 

 

 

Ad.1) Vznik MAS Podhůří Železných hor o.p.s., Maleč 48 do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíl O, vložce číslo 128, zapsáno dne 

********* nabylo první moci dne**** 

 

Zakládací smlouva  

 

obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor o.p.s.  

I. 

Zakladatelé 

Zakladatel: Město Chotěboř 

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 

IČ: 00267538 

zastoupené starostou města panem Ing. Tomášem Škarydem 

 

Zakladatel: Obec Maleč 

Sídlo: Maleč 48, 582 76 Maleč 

IČ: 00267856 

zastoupená starostou obce panem Ing. Karlem Musílkem 

 

Zakladatel: Obec Nová Ves u Chotěboře 

Sídlo: Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře 

IČ: 00579980 

zastoupená starostou obce panem Ing. Milošem Uchytilem 

 

Zakladatel: Obec Víska 

Sídlo: Víska 50, 583 01 Chotěboř 

IČ: 00179671 

zastoupená starostkou obce paní Ing. Ludmilou Paclíkovou 
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Zakladatel: Obec Jeřišno 

Sídlo: Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno 

IČ: 00267571 

zastoupená starostou obce panem Pavlem Jechou 

 

Zakladatel: Obec Čečkovice 

Sídlo: Čečkovice 40, 583 01 Chotěboř 

IČ: 00579815 

zastoupená starostou obce panem Ing. Vladimírem Peškem 

 

Zakladatel: Zemědělské družstvo Maleč 

Sídlo: Maleč 49, 582 76 Maleč 

IČ: 15058751 

zastoupené předsedou představenstva panem Ing. Vítem Šimonem 

 

Zakladatel: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. 

Sídlo: Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř 

IČ: 25999729 

zastoupená jednatelem panem Ing. Petrem Sodomkou 

 

Zakladatel: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL MALEČ 

Sídlo: Maleč 63, 582 76 Maleč 

IČ: 46485791 

Zastoupená předsedou  panem Ivanem Řípou 

 

Zakladatel: TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL CHOTĚBOŘ 

Sídlo: Tyršova 712, 583 01 Chotěboř 

IČ: 46483519 

Zastoupená jednatelkou o.s.  paní Janou Tomáškovou 

 

Zakladatel: Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves u Chotěboře 

Sídlo: Nová Ves u Chotěboře 61, 582 73 Nová Ves u Chotěboře 

IČ: 46485996 

Zastoupená starostou  panem Ludvíkem Čermákem 

 

Zakladatel: Městské muzeum Chotěboř 

Sídlo: Riegrova 1, 583 01 Chotěboř 

IČ: 00361437 

zastoupené ředitelem panem Milanem Stránským 
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II. 

Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 

Název: Podhůří Železných hor o.p.s.  ( dále jen „společnost“ ) 

Sídlo: Maleč 48, 582 76 Maleč 

 

III. 

Druh obecně prospěšných služeb 

 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj 

regionu PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR:  

 Koordinace rozvoje regionu Podhůří Železných hor ve všech oblastech.  

 Rozvoj a propagace regionu Podhůří Železných hor a jeho turistického potenciálu.  

 Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.  

 Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj 

turistického ruchu.  

 Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.  

 Služby při financování projektů k rozvoji regionu Podhůří Železných hor.  

 Posouzení projektů k rozvoji regionu Podhůří Železných hor.  

 Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Podhůří Železných hor.  

 Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu 

Podhůří železných hor.  

 Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Podhůří Železných hor.  

 Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.  

 Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.  

 Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.  

 Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.  

 Provoz IC – koordinace a rozvoj 

 Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Podhůří 

Železných hor 

 Poradenská činnost  
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 Činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Podhůří 

Železných hor 

 

IV. 

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 

 

Společnost poskytuje za stejných podmínek služby podle čl. III této zakládací smlouvy právnickým 

a fyzickým osobám, které projeví zájem o rozvoj regionu Podhůří Železných hor. 

Služby budou poskytovány za úplatu. Cena je pro všechny uživatele dané služby stejná. 

Pravidla pro stanovení cen poskytovaných služeb podle čl. III této zakládací smlouvy stanoví 

správní rada, pokud nestanoví pravidla poskytovatel dotace nebo jiných veřejných prostředků. 

 

V. 

Doba trvání společnosti 

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

 

VI. 

Správní rada společnosti 

 

Správní rada je dvanáctičlenná.  

Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.   

Správní rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání správní rady řídí její předseda, v jeho 

nepřítomnosti určí členové správní rady předsedajícího jednání.  

Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je 

třeba většiny členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.  
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Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Za společnost je oprávněn jednat a podepisovat 

předseda správní rady. 

 

Prvními členy správní rady společnosti jsou: 

 

Tomáš Škaryd, ing.       r.č. 680630/1326 

  Na Chmelnici 1597, Chotěboř, 583 01 

  Karel Musílek, ing.      r.č. 640423/0932 

Maleč 147, 582 76 

Miloš Uchytil, ing.      r.č. 631015/1595 

Nová Ves u Chotěboře 32, 582 73 

Ludmila Paclíková, ing.     r.č. 645525/0593 

Víska 57, Chotěboř 583 01 

Pavel Jecha       r.č. 560610/1105 

Jeřišno 66, 582 74 

Vladimír Pešek, ing.      r.č. 521230/160 

Čečkovice 35, Chotěboř 583 01 

Vít Šimon, ing.      r.č. 440712/036 

Dolní Lhotka 4, Chotěboř 583 01 

Ivan Řípa       r.č. 560511/1677 

Maleč 63, 582 76 

Jana Tomášková      r.č. 496223/189 

Za Vlasárnou 147, Chotěboř 583 01 

Petr Sodomka, ing.      r.č. 591210/1591 

U Nádržky 421, Chotěboř 583 01 

Ludvík Čermák      r.č. 440229/013 

Nová Ves u Chotěboře 33, 582 73 

Milan Stránský      r.č. 500109/081 

Ningerova 122, Chotěboř 583 01. 
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VI. 

Dozorčí rada společnosti 

 

Dozorčí rada společnosti je pětičlenná, tvoří ji tito členové: 

 

Lukáš Fiala     r.č. 800430/1492 

    Dolní Papšíkov 40 

    Poděbaby, Havlíčkův Brod 580 01 

    Pavel Novotný    r.č. 500417/081 

    Maleč 84, 582 76 

    Roman Sadílek    r.č. 730706/3016 

    Nová Ves u Chotěboře 119, 582 73 

    Roman Musílek    r.č. 700618/2975 

    Maleč 33, 582 76 

    Milan Linhart    r.č. 610504/0194 

Krále Jana 52, Chotěboř 583 01. 

 

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 

Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí je 

třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti rozhoduje hlas předsedy. 

 

VII. 

Ředitel 

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Pravomoci a povinnosti ředitele jsou upraveny statutem. 

Ředitel nemusí být jmenován. V případě, že ředitel není jmenován, přebírá jeho pravomoci a 

povinnosti správní rada. 
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VIII. 

Hodnota a označení majetkových vkladů zakladatelů 
 

Majetkový vklad každého ze zakladatelů činí 2000,- Kč ( slovy: dva tisíce korun ). Vklad je splatný 

na účet společnosti do 30 dnů od založení společnosti. 

 

IX. 

Zveřejňování informací o činnosti společnosti 

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti bude zveřejňována jednou ročně na webových 

stránkách www.podhurizeleznychhor.cz.  

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy budou přiloženy k návrhu na 

zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, dva stejnopisy budou založeny 

v sídle společnosti a jeden stejnopis obdrží Město Chotěboř 

Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní poměry společnosti ustanoveními zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

V Chotěboři dne: 7.3.2006 

 

 

 

http://www.podhurizeleznychhor.cz/
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8. Organizační struktura MAS 

 

Valná hromada 

Správní rada 

 

Předseda správní rady 

(statutární zástupce místní akční skupiny) 

 

Manažer 

 

Účetní 

 

Aktivista MAS 

 

 

Výbory a komise zajišťující požadované činnosti: 

 

- kontrolní a revizní komise 

- programový výbor 

- výběrová komise 

- sekretariát 

 

 


