
SVAZEK OBCÍ HORNÍ LABE
Sídlo: Náměstí 69, HOSTINNÉ

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB



Svazek obcí Horní Labe –18 členských obcí

• 20.3.2003 - 17 zakládajících obcí

• říjen 2018 – přistoupení obce Nemojov

Struktura svazku

• 2 města – Vrchlabí (obec III. typu – s roz.působností - 12 158 obyvatel)

- Hostinné (obec II. typu – s pověřeným OÚ – 4.379 obyvatel)

• 16 obcí I.typu - z toho    – 7 obcí do 500 obyvatel

- 6 obcí od 500 do 1 000 obyvatel 

- 2 obce od 1 000 do 2 000 obyvatel 

- 1 nad 2 000 obyvatel



PROJEKTY A ČINNOST SVAZKU

Dobrovolný svazek obcí žádá pravidelně o dotace KHK 

• „Profesionalizace svazku“  - cca 80 tis. Kč /ročně

• „Technika svazku“ - z dotace 50% do majetku SOHL po 5 letém 

pronájmu převedena na obce (sněžný skútr, fréza, štěpkovač, 

malotraktor, vibrační pěch…) každoročně do 2008

• „Nákup mobilní techniky na údržbu cest a cyklostezek ve Svazku 

obcí Horní Labe“ (sněhová fréza, travní traktor, sypač vozovek, 

sekačka, příkopový stroj 2010 – převedeno na obce 2015 



Cestovní ruch, propagace regionu, setkávání… 

• Projekt „Úprava běžeckých tras pod Černou Horou“ od 2005 do 

současnosti

• Neinvestiční projekt „Informační systém svazku“ 

150 tis. Kč (2007), 175 tis. Kč (2008), 120 tis. Kč (2009) 

• Propagační film Krkonoše – i o obcích svazku

• Projekt „Zvyšování bezpečnosti obyvatel ve Svazku obcí Horní Labe“ -

nákup panelů pro měření rychlosti pro 7 obcí

• Projekt „Česko - polské dětské zimní hry Strážné 2010“

• Projekt „Sportovně společenské hry ZŠ 1.-5.“ (dotace MMR) 2012



Podpora svazku a malých obcí 

• Projekt SMO ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

v rámci územních správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 

1.5.2013 – 30.6.2015.

V rámci projektu byly vypracovány dokumenty:

1/ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Vrchlabí

Dokument je zpracován pro období 2016 – 2017.

2/ Strategie území správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti 

předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,    

odpadového hospodářství a bezpečnosti
Dokument je zpracován na období 2015-2024.

• Projekt SMO ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

1.6.2016 – 30.6.2019. 
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Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, 

Horní Kalná, Horní Olešnice, Hostinné, Kláštěrská Lhota, 

Kunčice nad Labem, Lánov, Nemojov, Prosečné, Rudník, Strážné,

Vrchlabí

Čermná, Dolní Olešnice, Chotěvice

Centrum společných služeb – SOHL (od 1.6.2016)



Pracovníci CSS Horní Labe jsou aktivní zejména v těchto 
oblastech:

▪ zefektivnění výkonu veřejné správy

• monitoring legislativních změny a podpora jejich zavádění

• právní podpora (nakládání s majetkem, smlouvy, konzultace či pomoc              

s vypracováním OZV a dalších dokumentů obcí…)

• pořádání školení a seminářů 

• pravidelná setkávání zástupců obcí (sdílení dobré i špatné praxe)

▪ dotační poradenství pro obce, spolky a jednotlivce

▪ zadávání veřejných zakázek, správa profilu zadavatele

▪ technická a stavební podpora

▪ sdílený pověřenec GDPR pro obce svazku



Specialista pro rozvoj mikroregionu

JUDr. Jan Horník, Ph.D. 

• Nakládání s majetkem 

• Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí

• Vztah zastupitelé vs obecní úřad a komunikace mezi orgány obce 

• Ochrana osobních údajů při každodenní činnosti 

• Zasedání ZO a jeho vedení + zápisy a usnesení 

• Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací + 

internetové stránky obce + razítka

• Zákon č. 106/1999 Sb. 

• Revoluční novinky podle zákona o střetu zájmů v podmínkách ÚSC 

• Trestní odpovědnost starostů a zastupitelů

• Mezivolební období

• Zákon o obcích v kostce pro nové zastupitele



Odborná školení samosprávy a zaměstnanců  obcí

Za právní služby a odborná školení 
bylo členským obcím ušetřeno více něž 

869 335,- Kč 

Další z činností, na kterou se Jan Horník zaměřil, je zvyšování  úrovně výkonu veřejné správy 
a veřejných služeb formou odborných školení (podrobně viz Ad 4). V roce 2018 organizačně 
zajistil 3 odborná školení pro starosty, zastupitele a pracovníky obcí . Cena za školení se obvykle 
hradí za každou osobu a pohybuje se od 2 000 korun výše. Setkání se účastnilo 18, 15 a 16 
osob (obce DSO Horní Labe), hrubý příjem tak vychází na:  
 

49 osob (celkem 3 školení) 2 000 Kč/os 98 000 Kč 
 
Náklady na organizaci školení představují pouze mzdu zaměstnanců CSS, prostory poskytují 
obce DSO bezplatně. 
 

10 h příprava + 5 h školení  177 Kč/h superhrubá mzda 2 655 Kč x 3 školení = 7 965 Kč 

 
Výhodou školení v rámci CSS je také dostatek prostoru pro řešení konkrétních dotazů, které 
jsou v případě větší časové náročnosti řešeny individuálně a opět bezplatně.  Pokud by 
starostové měli absolvovat školení z běžné nabídky, zaplatili by minimálně 98 000 Kč na 
poplatcích. Po odečtení nákladů na školení dostaneme čistý finanční přínos 90 035 Kč. 



ROK POČET 
PODANÝCH 

ŽÁDOSTÍ

Z toho 
ÚSPĚŠNÝCH

POSKYTNUTÉ 
DOTACE 
CELKEM

2016 15 6 312.000 Kč

2017 10 8 4.643.000 Kč

2018 18 10 2.301.000 Kč

2019 14 9 1.998.000 Kč

celkem 57 33 9.254.000 Kč

Žádosti o dotace KHK zpracované a podané

pracovníky Centrum společných služeb – SOHL 



Dotační poradenství : stavby, 
hasiči, technika (dotace 

Královehradeckého kraje, GŘ HZS 
- MV ČR, MK ČR)

Specialista na veřejné zakázky – Jan Jírů

Stavební problematika: odborné 
poradenství (projekt, rozpočet 
stavby, harmonogram plnění, 

smlouva o dílo)

Veřejné zakázky : poradenství a 
kompletace (výzva, formuláře, 
přílohy, protokoly, oznámení, 

profil zadavatele)

Kontrola realizační fáze staveb : 
dodržování harmonogramu, 
kvality, dotačních podmínek, 

řešení problémů

Fotodokumentace: propagace 
úspěšných projektů, psaní 

článků do Zpravodaje SOHL, 
potřeby projektu CSS



Přínos CSS SOHL

Veřejné zakázky

Za poradenství a zpracování VZ bylo členským 
obcím ušetřeno cca 201 200,- Kč 

Za rok 2018 zaznamenal Jan Jírů 157 aktivit, většinu v oblasti stavebního poradenství. Pokud 
započteme 120 aktivit jako služby externích firem zpracovávající veřejné zakázky, s průměrnou 
dobou zpracování zadaného požadavku 5 hodiny, běžnou hodinovou sazbou za tyto služby 500 
Kč, vychází: 

 
120 aktivit  5,0 h na aktivitu 500 Kč/h průměrná sazba  300 000 Kč 
Hrubý přínos celkem    300 000 Kč 

 
Na straně nákladů je třeba odečíst mzdu zaměstnance plus poměrnou část nákladů spojenou 
s pracovní činností (pronájem, kanceláře, technické a kancelářské vybavení, energie a služby): 
 

120 aktivit  5,0 h na aktivitu 177 Kč/h superhrubá mzda   106 200 Kč 
12 měsíců činnosti 600 Kč průměrné měsíční ostatní náklady      7 400 Kč 

Náklady celkem       98 800 Kč 
 



CSS se zapojilo do procesu stavebního řízení 

Cyklostezka Hostinné a 
obce Klášterská Lhota a 

Kunčice nad Labem 

Dotace 1.890tis. Kč

Hostinné

Kl. Lhota

Kunčice

CSS Horní Labe

Počet hodin s CSS



Přínos CSS SOHL – implementace GDPR

14 obcí SOHL ušetřilo za zavedení GDPR 665 000,- Kč 

Analýza současného stav 25 000 Kč / exter. firma  5 000 Kč / CSS 20 000 Kč (úspora) 
Implementace GDPR 10 000 Kč / exter. firma  0 Kč / CSS 10 000 Kč (úspora) 

Paušál pověřence GDPR   2 500 Kč / exter. firma  0 Kč / CSS 17 500 Kč (úspora) 
Náklady celkem (1 obcí) 52 500 Kč / exter. firma  5 000 Kč / CSS  47 500 Kč (úspora) 
Náklady celkem (14 obcí) 735 000 Kč / exte. firma 70 000 Kč /CSS  665 000 Kč (úspora 

 
Čtrnáct obcí regionu Horního Labe ušetřilo za zpracování odborných analýz 665 000 Kč. 
 
Za rok 2018 zaznamenala Ing. Martina Krystová 53 aktivit, všechny v oblasti poradenství. 
Pokud započteme 40 aktivit věnovaných problematice GDPR, s průměrnou dobou zpracování 
zadaného požadavku 5 hodin. Na straně nákladů je třeba odečíst mzdu zaměstnance plus 
poměrnou část nákladů spojenou s pracovní činností (pronájem, kanceláře, technické 
a kancelářské vybavení, energie a služby): 
 

40 aktivit  5,0 h na aktivitu 177 Kč/h superhrubá mzda    35 400 Kč 
9 měsíců činnosti 600 Kč průměrné měsíční ostatní náklady     5 400 Kč 
Náklady celkem      30 000 Kč 

 



Přínos CSS SOHL – 2016 - 2019



Ohlédnutí za uskutečněnými projekty: 

• Dotační projekt - Labská cyklostezka (pro Klášterskou Lhotu, Kunčice –
položení asfaltu v úseku Labské stezky v Klášterské Lhotě a Kunčicích (1,5 
milionu Kč)

• Příprava a zpracování žádostí o projektové dokumentace na Labskou 
cyklostezku pro 5 obcí SOHL v celkové hodnotě přes 3,7 miliony Kč

• Dotace pro hasiče (technika, ŘP)

• Dotace pro včelaře v regionu SOHL

• Kotlíkové dotace – poradenství, posouzení podmínek, zpracování žádostí, 
zápisy do pořadníku

• Plány rozvoje sportu pro obce SOHL

• Drobnější akce – Pětistovka k oslavám výročí náměstí v Hostinném, akce Na 
kole dětem (10 000 na charitu), Medaile hejtmana pro Jiřího Vondráka 
z Rudníku a Hanu Novotnou z Kunčic nad Labem



Členské příspěvky SOHL 2003 – 2019
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PLÁNOVANÉ PROJEKTY A ČINNOST SVAZKU

• Ceník služeb CSS

• Pověřenec GDPR pro obce svazku

• MAP II – místní akční plán vzdělávání pro ORP Vrchlabí

• Virtuální Univerzita 3 Věku pro seniory v Hostinném

• Nové vozidla a technika pro dobrovolné hasiče v našem regionu

• Běžecké lyžařské trasy v Podkrkonoší – úprava + nové mapové podklady

• Krizová karta pro mimořádné situace

• Tvorba či aktualizace strategických dokumentů a pasportů pro obce i SOHL

• Prodloužení Projektu CSS 3-12/2020 – sociální služby SOHL – SMO ČR

• Nový projekt SMO ČR „Lokální ekonomika“ 1/2021-12/2022



TVORBA ČI AKTUALIZACE STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ A PASPORTŮ PRO OBCE



Svazek obcí Horní Labe (SOHL) – 18 členů (2 města, 16 obcí)

• 20.3.2003 - 17 zakládajících obcí

• říjen 2018 – přistoupení obce Nemojov

Labská cyklostezka – prioritní liniová stavba

• vodní nádrž Les Království (Nemojov)

• vodní nádrž Labská (Špindlerův Mlýn)

• významné turistické cíle, vodohospodářské stavby

• prochází přes území obcí a měst:

• Nemojov, Mostek, Dolní Olešnice, Chotěvice, 

Hostinné, Klášterská Lhota, Kunčice nad Labem, 

Vrchlabí, Špindlerův Mlýn



Labská cyklostezka – základní informace, spolupráce SOHL

• trasa vede od pramene Labe až k jeho ústí v Německu (délka 1 094 km)

• velký investiční projekt s mezinárodním přesahem, etapová výstavba

• 06/2017 – podáno 5 žádostí o dotační podporu KHK (projekce, pozemky)

• 10/2017 – rozhodnutí o poskytnutí dotace o KHK (5 žádostí, 5 úseků)

• KHK poslal na projektové práce a výkupy pozemků celkem 3 697 000 Kč

• úsek Kunčice nad Labem / dotace 482 000 Kč

• Úsek Klášterská Lhota – Hostinné / dotace 521 000 Kč

• Úsek Hostinné – Vestřev / dotace 677 000 Kč

• Úsek Dolní Olešnice – Vestřev / dotace 863 000 Kč

• Úsek Chotěvice – Debrné / 1 154 000 Kč



Labská cyklostezka – základní informace, spolupráce SOHL

Začátkem roku 2018 byly zahájeny projekční práce na všech 5 úsecích. Dle
harmonogramu projektu a uzavřených smluv mezi jednotlivými obcemi a
projektanty je nutné projektovou dokumentaci odevzdat do konce roku 2019.

Technicky nejsložitější je úsek na území Chotěvic, cyklostezka zde vede mezi
skalním masivem a Labem. Je nutné vybudovat opěrné stěny, přemístit velké
množství zeminy a zohlednit převýšení cyklostezky.

Zaměstnanci SOHL pomáhají starostům obcí – např. výkupy pozemků, jednání
s jejich majiteli, komunikaci se Státním pozemkovým úřadem, geodetické
práce a zaměření pozemků, administraci a procesy dotace Král. kraje apod.

Popularita cykloturistického putování podél řek je stále vyšší a vybudováním
takto zaměřené infrastruktury výrazně stoupne atraktivita regionu a KHK.



Labská cyklostezka – realizační fáze, dlouhodobé cíle a vize

ROK 2020 – finální verze projektových dokumentací / celkem 5 úseků.
Podány žádosti o stavební povolení (stupně DPS a PDPS), vypořádání 
připomínek dotčených subjektů. PD připravena k realizaci / vypsání VZ.

ROK 2020, 2021 – zpracování Koncepce cyklodopravy SOHL (dotace MPSV)

ROK 2020, 2021 – monitoring dotačních titulů KHK / SFDI ČR / EU fondy

ROK 2020, 2021 – zpracování žádostí o dotace / jednotlivé obce + SOHL

ROK 2021 až 2025 – stavební realizace cyklostezky / dle rozpočtů obcí

ROK 2022 – zahájení spolupráce s Destinační agenturou KHK na propagaci



Lenka Kněžourová
manažer Centra Společných Služeb, specialista na GDPR

tel. 724 283 988 
manazer@sohl.cz / poverenec@sohl.cz

Jan Jírů
specialista na veřejné zakázky

tel. 702 131 069, zakazky@sohl.cz

Mgr. Jakub Huspek
specialista pro rozvoj regionu

tel. 603 190 880, specialista@sohl.cz

Děkujeme Vám za pozornost.
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