4.

Podnikání
4.1 Podnikání v zemědělství – historie a současný stav, ekofarmy, marketing místních zemědělských
specialit, zapojení zemědělských podniků do realizace programu obnovy vesnice (zejména v péči o
krajinu).
4.1.1. Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce, realizace zajímavých místních
produktů vyplývajících ze zemědělské činnosti, jejich kvalita a originalita způsobu zpracování,
využití původního zpracování zemědělských produktů.
Na území města má stanoviště jeden včelař, který zásobuje místní občany místními včelími
produkty a zároveň je nabízí na místních akcích pod známkou Zlatokopecký med (název místní
části obce).
4.1.2
4.1.3

Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných
a okrasných stromů na veřejných prostranstvích.
Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy krajiny.
Na pozemcích ve správním území města působí zemědělský podnik ze sousední obce, který se
zabývá produkcí regionálních mléčných výrobků, tomuto podniku město pronajímá zemědělské
pozemky ležící v blízkosti sídla tohoto podniku.
Město je vlastníkem lesních i zemědělských pozemků, pro maximalizaci jejich společenských
funkcí a zároveň jejich co nejefektivnějšího využití z finančního hlediska byl zvolen model
částečného outsourcingu prostřednictvím vlastní společnosti AGRO Boží Dar s.r.o. 100 %
vlastněné městem. Většina vlastních zemědělských pozemků je pronajata vlastní společnosti,
která je obhospodařuje konvenčním způsobem.

4.2 Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem – příprava a realizace společných projektů
na zemědělských, lesních nebo obecních pozemcích, společné koncepční dokumenty, společná územní
rozvojová strategie pro území obce nebo skupiny obcí.
Město je aktivním účastníkem regionálních uskupení, která řeší koncepční záležitosti týkající se jak obcí,
tak lesnických a zemědělských subjektů, příkladem může být koncepce běžeckého lyžování či
cyklostrategie při Karlovarském kraji. Město je členem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů a
lesní správce je členem Pro Silva Bohemica. Zástupci města se pravidelně setkávají s regionálními správci
státního lesa, se kterými konzultují záměry města v krajině a domlouvají konkrétní spolupráci. Státní
podnik LČR například postavil u stezek realizovaných obcí přístřešky do nepohody. Výborná spolupráce se
časem vyvinula s Agenturou ochrany přírody a krajiny, společně bylo revitalizováno rašeliniště Vraky,
oploceny zkusné plochy na loukách, vybudovány oplocenky v lesích a vysázeno několik alejí. Neformální
spolupráce funguje již 20 let se saskými státními lesy, zejména se jedná o pravidelné vzájemné exkurze,
výměnu zkušeností a diskuse nad řešením společných problémů. Tato spolupráce vyústila i do realizace
dvou společných projektů a to „Zvyšování rozmanitosti v lesích města Boží Dar“ a realizaci zážitkové
naučné stezky v Eibenstocku.
4.2.1

Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných (př. myslivci, rybáři, včelaři
atp.).
Vlastní lesní pozemky a porosty spravuje město přímo prostřednictvím lesního správce –
zaměstnance města. Tím je zajištěno optimální plnění tzv. mimoprodukčních funkcí, zejména
rekreační a ochranné, s minimalizací rizika případné devastace lesa z finančních důvodů. Dříví
určené k těžbě je prodáváno nastojato vlastní společnosti, která se dokáže efektivně pohybovat
na trhu s dřívím a zároveň může zaměstnávat místní živnostníky, čímž současně plní sociální
funkci.
Myslivost je vnímána jako integrální součást péče o les, ve městě je provozována ve spolupráci
s Loveckým spolkem boží Dar, který dostává od města k dispozici materiál na výstavbu
mysliveckých zařízení. Město poskytuje spolku mechanizační prostředky k dopravě materiálu a
zvěřiny. Lovecký spolek je zproštěn placení poplatků ze vstupného při pořádání svých akcí.
Lovecký spolek provozuje výkon práva myslivosti v souladu se zájmy města, respektuje turistický
ruch v okolí města a tomu přizpůsobuje dobu i způsoby provozování myslivosti.

4.2.2 Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu.
V roce 2009 byla provedena výsadba nové zeleně na náměstí a v jeho blízkosti. V letech 2008 –
2014 byla realizována obnova alejí podél přístupových cest do lesů ve vlastnictví města.
4.2.3 Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory energie.
V oblasti alternativních zdrojů a úspory energie se obec stala jedním z průkopníků v 90. letech
minulého století a mnohými svými instalacemi a i referenčními stavbami ukázala cestu i mnohým
dalším obcím a soukromému sektoru, za což získala svého času nejedno ocenění. Od té doby jsou
všechny obecní objekty vytápěny tepelnými čerpadly, z nichž některé k tomu využívají i solární
energii.
4.3 Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel – podnikatelské aktivity občanů, vytváření nových pracovních
míst, nezemědělské aktivity zemědělských podniků, zapojení podnikatelů do realizace programu obnovy
vesnice.
Zásadním zdrojem příjmů ve městě je podnikání v turistickém ruchu – lyžařské areály (půjčovny
sportovního vybavení, lyžařské školy apod.), restaurační provozy a ubytovací služby (cca 1500 lůžek).
Město realizací projektů turistického ruchu jako cyklostezky, Ježíškova stezka atd. podporuje synergické
efekty a napomáhá zvyšování tržeb podnikatelů v této oblasti.
4.3.1 Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky (vytváření služeb, ubytování
v soukromí, poskytování pohostinství, nabídky možností využití volného času, turistiky,
cykloturistiky, sportu a oddychu).
4.3.2 Informace o uskutečněném projektu, který zahrnuje využití nebo rekultivaci nepotřebných
zemědělských areálů (brownfields).
4.4 Venkovská turistika – vytváření služeb, ubytování v soukromí, poskytování pohostinství, nabídky
možností využití volného času, turistiky, cykloturistiky, sportu a oddychu.
Viz výše.
4.5 Přímé podnikání obce – vlastní hospodářská činnost.
Město vlastní 445 ha lesa, který hospodářsky využívá. V rámci správy lesů město realizuje i prvky veřejné
zeleně a ve spolupráci s organizacemi ochrany přírody revitalizaci přírodních biotopů. Město je 100 %
vlastníkem společnosti Služby Boží Dar s.r.o., která provozuje menší lyžařský areál, servis a půjčovnu
sportovního vybavení, distribuci pohonných hmot, menší prodejnu, infocentrum, Poštu Partner, správu
zeleně, parkovací systémy, rozhlednu, úklid komunikací a veřejných prostranství v létě i v zimě apod. a
dále společnosti AGRO Boží Dar s.r.o., které se zabývá zemědělskou činností a prodejem dřeva.

