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Priority DSO Broumovsko

• Ekonomické a právní poradenství
• Společné řešení realizací výstupů koncepcí a strategií vzniklých z OPZ
• Dotační management

• Společně pořádané akce



Ekonomické a právní poradenství
• metodická pomoc při tvorbě obecních vyhlášek

• zpracování metodiky k dodržení povinností souvisejících se 
zákonem o střetu zájmů

• organizace pravidelných vzdělávacích seminářů pro účetní 1 - 2x 
do roka (zaměřeno na aktuální změny v legislativě v daném roce)

• upozorňování na aktuální semináře v rámci bezplatného 
vzdělávání ESO

• předávání aktuálních informací ke covidu (zaměřeno na účetní 
transakce spojené mimořádnými situacemi, organizování 
zasedání zastupitelstev, kulturních a společenských akcí a pod. )

• upozorňování na zajímavá témata v Právní poradně SMO

• zajišťování GDPR - kontrola webových stránek, průběžné 
poradenství

• informace k postupu doručování veřejnou vyhláškou na úřední 
desce

• informace obcím o možnostech národních dotací (KÚ, MMR) + 
podání žádostí, včetně vyúčtování

• řešení společných postupů v rámci regionu (vlaky, vlci, kůrovec, 
nával turistů)



Společné řešení realizací výstupů koncepcí a 
strategií vzniklých z OPZ

• Dotace ve výši 9,4 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost

• CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436

• DSO Broumovsko - profesionalizace veřejné zprávy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů

• Strategické plány obcí a DSO

• Školení zaměstnanců a volených zástupců

• Pasporty, generely, inventarizace

• Rozvojové koncepce



Společné řešení realizací výstupů koncepcí a 
strategií vzniklých z OPZ
• Generel ploch brownfield

• Koncepce kultury

• Koncepce cestovního ruchu

• Koncepce zaměstnanosti na Broumovsku

• Pasport dopravního značení

• Pasport vodovodů

• Pasport kanalizační sítě

• Inventarizace a pasport zeleně

• Generel obslužnosti mostní sítě

• Koncepce dopravy v klidu

• Koncepce odpadového hospodářství

• Koncepce rozvojových ploch pro rodinné bydlení a drobné podnikání



Generel ploch brownfield

• Zmapování situace v oblasti
brownfieldů v region

• Umožňuje obcím udržovat přehled o 
problematických nemovitostech na
jejich území a vyvíjet aktivitu k jejich
regeneraci



Koncepce kultury

• Efektivní nástroj pro plánování kultury 
uvnitř regionu Broumovsko

• Propojení řízeného rozvoje kultury, 
plánování aktivit a udržitelný budoucí 
rozvoj

• Kultura tvoří jeden z nosných pilířů 
všeobecného rozvoje blahobytu 
regionu



Koncepce cestovního ruchu

• Marketing a organizace cestovního 
ruchu 

• Základní a doplňková infrastruktura 
cestovního ruchu 

• Dopravní a turistická infrastruktura 
cestovního ruchu 

• Tvorba produktů cestovního ruchu 



Koncepce zaměstnanosti na Broumovsku

• Vychází ze Strategického rámce 
politiky zaměstnanosti do roku 2030 
(MPSV, 2020)

• Analytická část obsahuje zejména 
údaje o regionálním trhu práce 
(zaměstnanost, nezaměstnanost, 
nabídka a poptávka, znevýhodněné 
skupiny)

• Návrhová formuluje doporučení a 
implementační část jejich uvedení do 
života



Inventarizace a pasport zeleně

• Pro 10 obcí
• Zpracována inventarizace zeleně a 

návrhy ošetření a péče pro jednotlivé 
stromy ve vlastnictví obce

• Zpracován pasport zelených ploch a 
návrh na jejich údržbu



Koncepce dopravy v klidu

• Řešení problémů spojených s 
parkováním u turisticky a 
kulturně zajímavých míst 
Broumovska navštěvovaných 
nárazově větším počtem 
návštěvníků

• Zařazení ploch do změn 
územních plánů

• Čerpání dotací na výstavbu



Koncepce odpadového hospodářství

• Nezbytný podklad pro optimální rozvoj 
obcí a nástroj efektivního řízení 

• Cílem dokumentu je zlepšení současného 
stavu odpadového hospodářství

• Společná koncepce předkládá strategické 
řešení problematiky všech členských obcí



Koncepce rozvojových ploch pro rodinné 
bydlení a drobné podnikání

• Zmapování ploch pro rozvoj rodinného 
bydlení a drobného podnikání

• Posouzení nových ploch z hlediska 
dopadu na NATURA 2000 a na 
posuzování vlivu záměru na krajinný ráz 

• Zařazení nových ploch do územních 
plánů obcí



Dotační management

• Od roku 2016 
• obce DSO čerpají dotace jak samostatně, tak společně (žadatelem je samo DSO)
• Dotační tituly OPŽP, SFŽP, KHK, SZIF atd.
• Podali jsme žádosti na projekty v celkové výši realizačních výdajů 94 118 518,01 

Kč z různých operačních programů a dotačních titulů, s různou výší dotace
• Bez získání dotace by projekty nebyly realizovány



Celková výše zrealizovaných projektů od roku 2016
přes 136 milionů Kč
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Zrealizované projekty dle dotačních titulů

MZ
43 mil Kč

KHK
30 mil Kč

MMR
24 mil Kč

OPŽP
21 mil Kč

OPZ
9 mil Kč

NPŽP
5 mil Kč

MV
4 mil Kč



Příklady získaných projektů

• Výsadby zeleně v 7 obcích, 
celkem 13 projektů

• Společné řešení odpadového 
hospodářství – kontejnery, 
kompostéry, komunitní 
kompostování

• Program rozvoje venkova
• Opravy komunikací, veřejných 

budov, veřejných prostranství
• Pořízení techniky pro 

hospodaření v lesích i obcích



Příklady získaných projektů

Královéhradecký kraj

Program obnovy venkova
• Opravy budov (multifunkční domy, kulturní domy apod.) 
• Opravy sociálního zařízení v ZŠ
• Opravy místních komunikací a mostů
• Budování víceúčelových hřišť
• Nakládání s odpady

Regionální rozvoj 
• Podpora provozu prodejen na venkově
• Podpora činnosti SDH



Příklady získaných projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora obnovy a rozvoje venkova
• Opravy místních komunikací a mostů
• Obnova budov (kulturní domy)
• Budování odstavných ploch 
• Regenerace zahrady MŠ
• Obnova hřiště



Příklady získaných projektů

Ministerstvo zemědělství

Státní zemědělský intervenční fond
• Nákup lesní techniky
• Technologie vyvážení dřeva
• Opravy zemědělských budov
• Komunikace společných zařízení
• Pořízení traktorových nosičů kontejnerů



Příklady získaných projektů

Operační program Životní 
prostředí

• Výsadby zeleně v 7 obcích, celkem 13 
projektů

• Společné řešení odpadového 
hospodářství – kontejnery, kompostéry, 
komunitní kompostování



Projekt připravený k realizaci –
Studie cyklostezek
• Obcemi odsouhlasená studie 

cyklostezek a cyklotras, které jsou 
navrženy v hlavních směrech 
cyklodopravy v regionu

• Vyřeší bezpečnost cyklodopravy a 
přispěje ke rozvoji turismu

• Vysoká cena za projektové 
dokumentace

• Některé části je možné realizovat jako 
společná zařízení nebo jen označit na 
stávajících polních a lesních cestách



Malé letní dovádění – společenská akce pro 
veřejnost a zástupce obcí

• Zástupci obcí soutěží v netradičních 
disciplínách o umístění na stupních vítězů

• Hlavní cena je zelák naložený utopenci
• Všichni dostanou diplomy
• Účast MAS, APRB a vedlejší DSO
• Doprovodný program pro všechny
• Občerstvení pro všechny
• V posledních dvou letech nepořádáno
• Letošní ročník bude 11. 6. 2022 v Křinicích



Plány DSO do budoucna
• Region DSO Broumovsko je unikátním prostředím 

spojujícím nádherné přírodní prostředí s širokou 
škálou památek a kulturních aktivit pro místní i 
turisty (a to na národní i mezinárodní úrovni). 

• Investice a rozvoj ve směru komplexnější nabídky 
služeb pro obyvatele i návštěvníky, které přináší 
do regionu zaměstnanost a finance nutné 
k rozvoji, s sebou však přináší řadu výzev 
v oblastech ochrany charakteru krajiny a 
přírodního bohatství regionu

• Sladění zájmů v oblastech cestovního ruchu 
spojeného s kulturními akcemi, sportem i 
přírodním bohatstvím, ochrany přírodního 
bohatství a udržitelného rozvoje území spojeného 
s odolností krajiny na dopady klimatické změny 
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