Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
MĚSTA A OBCE SO ORP POLIČKA VE SVAZCÍCH A JEJICH ROZBOR
(platný stav k 9. 12. 2013)
Mikroregion Poličsko
Datum vzniku:

10. 11. 1999

Popis svazku:

hájení oprávněných ekonomických, společenských a
kulturních zájmů a ochrany životního prostředí
obyvatel
regionu a řešení problémů, přesahujících
rámec a možnosti jednotlivých obcí.

Účel (povaha) spolupráce:

ekonomika, kultura, životní prostředí

Strategie:

ANO

Strategie rok:

2010

Počet zap. obcí v řeš. území:

20 (z celkem 21)

Zapojené obce v řeš. území:

Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová,
Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Pustá
Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov,
Široký
Důl,
Telecí, Trpín

Svazek obcí AZASS:
Datum vzniku:

14. 4. 1998

Popis svazku:

úkolem svazku je zejména provoz zařízení
(nemovitého a
movitého majetku ve vlastnictví
svazku) pro potřeby
zdravotní péče a pro potřeby
sociální péče ve všech jejích formách. Tento
úkol svazek plní přímo nebo ho může plnit
prostřednictvím dalšího subjektu, který za tímto
účelem založí, nebo s nímž
uzavře
smlouvu.
Hlavním předmětem činnosti svazku je tedy zajištění
poskytování zdravotní péče a poskytování sociální
péče a sociálních služeb.

Účel (povaha) spolupráce:

zdravotnictví, sociální oblast

Strategie:

ANO (komunitní plán)

Strategie rok:

2006

Počet zap. obcí v řeš. území:

20 (z celkem 27)

Zapojené obce v řeš. území:

Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová,
Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí,
Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice,
Pustá
Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl,
Telecí, Trpín

Kraj Smetany a Martinů
Datum vzniku:

15. 6. 1998

Popis svazku:

účelem svazku je systematická podpora rozvoje
turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný
rozvoj a tomu
odpovídá i předmět jeho činnosti.
Jedná se o tyto aktivity:
a) společná cílená propagace a reklama v oblasti
cestovního
ruchu; poskytování informací s
vazbou na turistický ruch veřejnosti
a
návštěvníkům mikroregionu; příprava a realizace
společných
propagačních projektů; podpora
rozvoje rekreačních, kulturních, sportovních a
konferenčních aktivit s vazbou na turistiku a
vzájemná spolupráce v
těchto oblastech;
b) vzájemná spolupráce při získávání finančních
zdrojů pro aktivity sdružení spolupráce s českými
i zahraničními institucemi s posláním obdobným s
cíli sdružení.

Účel (povaha) spolupráce:

cestovní ruch, propagace

Strategie:

ANO

Strategie rok:

2013

Počet zap. obcí v řeš. území:

10 (z celkem 14)

Zapojené obce v řeš. území:

Borová, Bystré, Jedlová, Květná, Oldřiš, Polička,
Pomezí, Svojanov, Široký Důl, Telecí,

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
Datum vzniku:

2. 12. 1993

Popis svazku:

efektivní správa, údržba, opravy, ekonomický provoz,
obnova, výstavba a rozvoj skupinového vodovodu.

Účel (povaha) spolupráce:

správa a údržba vodovodu

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

8 (z celkem 8)

Zapojené obce v řeš. území:

Kamenec u Poličky, Korouhev,
Polička, Pomezí, Sádek, Široký Důl

Květná,

Oldřiš,

DSO Oldřiš - Borová
Datum vzniku:

29. 6. 2010

Popis svazku:

společné řešení odvádění a čištění odpadních vod z
obcí zúčastněných ve svazku, správa, údržba,
ekonomický provoz, obnova a rozvoj kanalizace pro
veřejnou potřebu, pokud
nebude
provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu
svěřeno
kvalifikované právnické osobě, příprava a
realizace
projektu odvádění a čištění odpadních vod z obcí
zúčastněných ve svazku, včetně společného řešení
podmínek, které stanoví Státní fond životního
prostředí při
poskytnutí finanční podpory.

Účel (povaha) spolupráce:

stavba, provoz a údržba kanalizace

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

2 (z celkem 2)

Zapojené obce v řeš. území:

Borová, Oldřiš

Svazek obcí Zelená - energie
Datum vzniku:

2. 6. 2006

Popis svazku:

hájení oprávněných ekonomických, sociálních,
společenských a kulturních zájmů obyvatel svazku a
řešení problémů, přesahujících rámec a možnosti
bude svazek realizovat výstavbu a provoz
alternativních zdrojů
energie. A to zejména v
oblasti využití energie větru,
slunce, biomasy a
systémů palivových článků.

Účel (povaha) spolupráce:

energetika, obnovitelné zdroje

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

1 (z celkem 4)

Zapojené obce v řeš. území:

Jedlová

Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
Datum vzniku:

1999

Popis svazku:

cílem svazku je realizace strategického plánu trvale
udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších
aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje
venkova, kvality života, ochrany životního prostředí,
rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu
a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů
schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může
vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.

.
Účel (povaha) spolupráce:

ekonomika, kvalita života,
cestovní ruch, propagace

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

1 (z celkem 13)

Zapojené obce v řeš. území:

Široký Důl

životní

prostředí,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svaz měst a obcí ČR
Datum vzniku:

1907

Popis svazku:

podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i
nelegislativních opatření v oblastech týkajících se
kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena
především na
aktivitě starostů, primátorů a členů
zastupitelstev obcí a
měst, kteří se nad rámec
svých povinností věnují i obecným
problémům
samosprávy

Účel (povaha) spolupráce:

„sdružení za účelem zvýšení vlivu“

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

7 (z celkem 2501)

Zapojené obce v řeš. území:

Borová, Bystré, Jedlová, Polička, Pustá Rybná,
Svojanov, Telecí

Českomoravské pomezí
Datum vzniku:

10. 8. 2007

Popis svazku:

účelem a cílem svazku obcí je především aktivně
přispívat k rozvoji cestovního ruchu.
K dosažení cíle a naplnění účelu svazku obcí
zejména:
a) popularizuje, zveřejňuje a propaguje vše, co vede
k rozvoji cestovního ruchu oblasti,
b) provádí společnou přípravu a realizaci
projektů
v oblasti cestovního ruchu,
c) provádí společnou cílenou propagaci a reklamu
v oblasti cestovního ruchu,
d) poskytuje veřejnosti informační služby, jimiž
naplňuje účel a cíle svazku obcí, a to včetně užití a
přístupu k veřejně provozovaným
informačním
a
datovým sítím,
e) vyměňuje zkušenosti související s rozvojem
cestovního ruchu s obdobnými organizacemi u nás i v
zahraničí,
f) v oblasti cestovního ruchu spolupracuje svazek s
vládními
i
nevládními
organizacemi,
podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty s cílem
rozvinout v oblasti cestovní ruch.

Účel (povaha) spolupráce:

cestovní ruch, propagace a informační portál

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

1 (z celkem 5)

Zapojené obce v řeš. území:

Polička

Česká inspirace
Datum vzniku:

5. 7. 1995

Popis svazku:

jako svůj hlavní cíl si sdružení vytyčilo aktivně
přispívat k rozvoji cestovního ruchu se zaměřením na
kulturní nabídku sdružených měst. V České inspiraci
chceme
turistům dokázat, že objevovat města
může být zábava pro
každého, od dětí školou
povinných přes gurmány až po vodáky.
V našich
městech má nuda odzvoněno! Města České inspirace
jsou živá města, která otevírají své
brány
všem.
Pro rodiny s dětmi máme tipy na skvělé
výlety a
speciální programy, při nichž se zabaví malí i
velcí. Razíme také heslo, že si návštěvu města
lze vychutnat všemi smysly, proto milovníkům
dobrého jídla a pití představíme jedinečné speciality
našich měst a zarytým sportovcům chceme pomoci
naplánovat exkurzi města tak, aby
jednoduše
nevypadli z tempa.

Účel (povaha) spolupráce:

cestovní ruch, kultura

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

1 (z celkem 8)

Zapojené obce v řeš. území:

Polička

Královská věnná města
Datum vzniku:

1999

Popis svazku:

cílem sdružení jsou především společné aktivity ve
prospěch cestovního ruchu a vzájemná spolupráce
Vydávají se
společné
propagační
materiály,
společná je prezentace na internetu a na veletrzích
cestovního ruchu.

Účel (povaha) spolupráce:
portál

historie, propagace, cestovní ruch, informační

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

1 (z celkem 9)

Zapojené obce v řeš. území:

Polička

Kultura evropského venkova
Datum vzniku:

1999

Popis svazku:

hlavní myšlenkou je snaha poukázat na to, že Evropu
netvoří pouze města, že je tvořena i vesnicemi.
Spolupráce proklamuje rozvoj venkova, jeho kultury,
zemědělství,
turistiky,
dopravy,
školství
a
ekonomiky. Vesnice je dávný lidský rozměr světa.
Je to svět známý, plný blízkých lidí i věcí.
Přes
všechen pokrok, přes všechny změny bude vždy
rozdíl mezi tím, co známe a tím, co je nám blízké.
Když se nám to, co nám bylo blízké, odcizí, ztrácíme
kořeny.

Účel (povaha) spolupráce:

mezinárodní, podpora vesnic

Strategie:

ANO (charta)

Strategie rok:

1999

Počet zap. obcí v řeš. území:

1 (z celkem 11)

Zapojené obce v řeš. území:

Bystré

Kruh přátel hrazených měst
Datum vzniku:

1998

Popis svazku:

smyslem činnosti je společná propagace na
mezinárodní
úrovni,
upozornění
na
svou
výjimečnost, vzájemná výměna názorů a zkušeností
se správou hrazeného města a v
neposlední
řadě tvorba neformálních vztahů a navazování
kontaktů, které kdykoliv mohou pomoci najít partnery
pro společnou účast v grantech Evropské unie

Účel (povaha) spolupráce:

mezinárodní, historie, propagace, cestovní ruch

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

1 (z celkem 152)

Zapojené obce v řeš. území:

Polička

Spolek pro obnovu venkova
Datum vzniku:

1. 6. 1993

Popis svazku:

posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k
obnově a prohloubení společenského a duchovního
života na venkově, k posílení hospodářské stability
a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na
venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k
odhodlání podílet se na zdárném
vývoji
obce,
napomáhat
vzniku
a
činnosti
místních
a
regionálních sdružení. Účastnit se evropské
spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě
pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení
problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a
podporovat a realizovat Program obnovy
venkova.

Účel (povaha) spolupráce:

obnova venkova

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

4 (z celkem 1000)

Zapojené obce v řeš. území:

Bystré, Korouhev, Oldřiš, Široký Důl

Sdružení místních samospráv
Datum vzniku:

5. 2. 2008

Popis svazku:

nevládní
apolitickou
organizací
s celostátní
působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a
měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch
samospráv lze zmínit především
prosazování
spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a
města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS
ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších
legislativních návrhů, prezentace a prosazování
potřeb
menších obcí a měst, hájení zájmů
venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti
korupci ve veřejné správě. SMS ČR je
silným
partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Účel (povaha) spolupráce:

„sdružení za účelem zvýšení vlivu“

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

6 (z celkem 1088)

Zapojené obce v řeš. území:

Březiny, Hartmanice, Jedlová,
Kamenice, Pustá Rybná

Nedvězí,

Pustá

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Datum vzniku:

1990

Popis svazku:

je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní
organizace sdružující především historické obce nebo
jejich částí, na jejichž území jsou zachovány
významné kulturní hodnoty, zejména nemovité
památky. Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity
Sdružení patří péče společně s Ministerstvem kultury
a Ministerstvem pro místní rozvoj o Program
regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón.

Účel (povaha) spolupráce:

obnova kulturní dědictví, propagace

Strategie:

NE

Strategie rok:

-

Počet zap. obcí v řeš. území:

2 (z celkem 212)

Zapojené obce v řeš. území:

Bystré, Polička

