
1. Obec a její koncepční dokumenty  

1.1. Stručná charakteristika obce – stáří obce, struktura a počet obyvatel, charakter zástavby, dopravní 
obslužnost, pracovní příležitosti, převažující ráz krajiny, spádová oblast. 

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace – druh dokumentace, zpracovatel, způsoby 
projednání s občany a začlenění požadavků obce, stav schvalování.  

Obec Boží Dar rozhodla v roce 1994 o pořízení Územního plánu Boží Dar s cílem vytvořit podmínky pro 
rozvoj obce a zvyšování kvality životního prostředí. ÚPN SÚ zpracoval Ing. Arch. Ivan Štros a tato 
dokumentace byla schválena Zastupitelstvem obce Boží Dar dne 22.5.1996. ÚPN SÚ je doposud platný a 
řeší správní území obce, tedy k.ú. Boží Dar a k.ú. Ryžovna včetně místních částí Myslivny, Ryžovna, Zlatý 
Kopec a Český Mlýn. Do dnešního dne bylo schváleno 5 změn, kdy jejich pořízení vyvolala potřeba řešit 
nepříznivý dopad dopravy, potřeba zadržování vody v krajině, nově byly řešeny plochy pro rozvoj 
rekreace a bydlení a zapracovány záměry k rozšíření sportovních aktivit. Na tuto ÚPD navázalo pořízení 
Regulačních plánů, v roce 2001 byl schválen RP Boží Dar a v roce 2004 byly schváleny RP Ryžovna a RP 
místních částí Pod Ryžovnou, Zlatý Kopec, Český Mlýn a Myslivny. V současné době probíhá proces 
pořízení nového územního plánu Boží Dar, jehož pořizovatelem je Městský úřad Ostrov a zpracovatelem 
je Ing. Arch. Štros. Pořízení je ve fázi přípravy veřejného projednání Návrhu ÚP Boží Dar, který vytváří 
předpoklad k realizaci záměrů obce, a to v oblasti řešení dopravy, dalšího vytváření podmínek pro 
rozšíření ploch a zařízení pro sportovní vyžití a pro rozvoj turismu. Územní plán obce (města) je 
základním dokumentem k rozvoji obce a jejího celého správního území, kdy má samospráva zájem na 
trvalém rozvoji obce ve všech oblastech, záměry jsou s občany diskutovány na veřejných setkáních a 
občané jsou o jejich přípravě a realizaci informováni na úřední desce, na webových stránkách a 
prostřednictvím informačního kanálu televizního kabelového rozvodu provozovaného obcí.  

Program obnovy vesnice – údaje o vypracování, projednávání a schvalování vlastního programu obnovy 
vesnice, vztah občanů k programu. 

Obec Boží Dar si hned po osamostatnění obce na jaře 1990 začala zabývat potřebou stanovení priorit, jak 
její naprosto zpustošený stav začít pozitivně měnit k lepšímu. K tomu tehdejší Zastupitelstvo obce Boží 
Dar dne 27.4.1994 schválilo jednostránkový dokument s názvem „Zásady ekologizace obce Boží Dar a 
jejího správního území a následně téhož roku v listopadu bylo k tomuto dokumentu vypracováno 
prováděcí „Ekologizační desatero obce Boží Dar“, což v podstatě byla obdoba dnešního programu obnovy 
venkova. Těmito dokumenty obce se tato řídila a naplňovala jejich programové body až do dnešní doby a 
to vše při absenci zbytečně přebujelé administrativy. A jelikož tento jednoduchý model obnovy venkova 
se ukázal jako velmi efektivní, tak na něj město navázalo dalším usnesením Zastupitelstva města Boží Dar 
č. 23/24 ze dne 14.3.2016 a to opět co nejmíň byrokratickou formou "Strategického dokumentu rozvoje 
města Boží Dar – Rozvojové projektové záměry města Boží Dar", který byl po celé poslední roky velmi 
podrobně diskutován na mnoha jednáních a setkáních nejenom v celém občanském společenství obce, 
ale i v odborné veřejností.         

1.3. Rozpočet obce – výsledky hospodaření v roce 2015 a zásady utváření rozpočtu obce v roce 2016 – 
struktura příjmů (z toho daňové) a výdajů; využívání příjmů obce, dotací a sponzorských darů.  

Město pracuje s rozpočtovým výhledem a s rozpočtem města jako s jedním ze základních nástrojů a 
dokumentů finančního hospodaření a ekonomické činnosti města. Rozpočtový výhled je schvalován na 2 
roky následující po roce, na který byl sestaven rozpočet města. Město v minulých letech přijalo 
střednědobé úvěry zajišťující realizaci rozvojových projektů města a rok 2017 bude rokem, kdy se se 
stávajícími závazky z těchto úvěrů vypořádá. Příjmy z RUD u obce s 226 trvalými obyvateli nezajistí 
v rozpočtu města udržitelný rozvoj. Město proto v posledním období rozšířilo své aktivity v oblastech, 
které přinášejí do rozpočtu kapitálové příjmy a vytváří si tak podmínky pro realizaci záměrů a projektů. 
Rozhodujícími v posledních letech byly na příjmové i výdajové straně rozpočtu kapitálové příjmy 
z kapitalizace a pronájmu majetku, ty vytvořily základní předpoklad pro kapitálové výdaje na přípravy a 
realizace dalších záměrů a projektů v oblasti rozvoje turismu, životního prostředí a bezpečnosti. Město se 
snaží pružně reagovat na vyhlašované výzvy z dotačních programů, kdy každoročně získalo podporu na 
realizaci projektů v několika oblastech. V roce 2015 skončilo hospodaření města se zůstatkem ve výši 5,5 
mil. Kč. Na rok 2016 byl projednán a schválen vyrovnaný rozpočet města s příjmy a výdaji ve výši 24,9 
mil. Kč. Do budoucna bude město hledat nové zdroje příjmů k zajištění udržitelného rozvoje, kdy příjmy 



z RUD nebudou na režijní náklady a na náklady vznikající v souvislosti se zajištěním údržby a provozu 
stávajících a všech nově vznikajících zařízení a staveb dostačující. 

Rok 2015 struktura příjmů: 
daňové příjmy  11.842.725,67 
nedaňové příjmy    7.313.172,16 
kapitálové příjmy  13.316.752,00 
transfery přijaté  26.307.394,89 
výdaje: 
běžné výdaje   24.642.775,80 
kapitálové výdaje  16.339.937,47 
Sponzorské dary se využívají na údržbu běžeckých tratí, na kulturu i na údržbu kostela, město obdrželo 
v roce 2015 dary ve výši 22.620,- Kč, od občanů 2.620,- Kč a od firem 22.000,- Kč 
Dotace: neinvestiční dotace se použily na hospodaření v lesích v katastru, údržbu běžeckých tratí a 
odbornou přípravu hasičů. 
Investiční dotace se použily na investiční projekty – viz tabulka níže. 
 

1.4. Přehled dotací (SR, EU) v letech 2007 – 2014. (Tabulka: rok/název programu/název akce/celkové náklady 
v tis. Kč, dotace v tis. Kč.)  

 

Rok Název programu Název akce - projektu Celkové náklady Dotace

2005-2007 SROP Ryžovna - Salaš:  Agroturistika-rozvoj infrastruktury 14 197 775 Kč 12 053 847 Kč

2007-2008 SROP Boží Dar - Ježíškova cesta 1 376 855 Kč 1 239 170 Kč

2007 FMP-Interreg II A Mozaika krušnohorské kultury 284 000 Kč 213 000 Kč

2007 FMP-Interreg II A Božídarská mozaika výletů a zajímavostí 280 000 Kč 210 000 Kč

2007 FMP-Interreg II A Krušné hory bez hranic - vítejte v Božím Daru 274 812 Kč 206 109 Kč

2006-2007 Interreg III A Lyžařský areál Boží Dar - Neklid: Technické zasněžování 12 731 043 Kč 7 603 500 Kč

2008 Interreg III A Lyžařský areál Boží Dar - Neklid: Nákup rolby 13 555 533 Kč 10 486 000 Kč

2007-2008
Interreg III A

Boží Dar - Rekonstrukce místních komunikací - větev D a  

větev T-U
4 879 580 Kč 439 162 Kč

2007 PRV-MZE
Boží Dar - Rekonstrukce komunikací II.etapa-větev C1 

větev T-mostek
4 849 038 Kč 4 364 134 Kč

2008-2010 PRV-MZE Stavební úpravy Radnice Boží Dar č.p. 1 12 294 890 Kč 10 289 754 Kč

2007-2009 PRV-MZE Regenerace historických kašen a pítek, Boží Dar 2 665 296 Kč 2 398 766 Kč

2009-2011 OPŽP Boží Dar-Rašeliniště, Naučná stezka, Celková oprava 11 192 009 Kč 9 933 344 Kč

2009-2012 CÍL 3
Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního 

Krušnohoří - 1.etapa
63 343 242 Kč 57 008 917 Kč

2009-2013 CÍL 3
Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti 

Centrálního Krušnohoří
18 721 482 Kč 16 849 333 Kč

2010-2014 CÍL 3
Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti 

Centrálního Krušnohoří
14 386 996 Kč 12 948 296 Kč

2010-2014 CÍL 3
Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního 

Krušnohoří - 2.etapa
55 443 830 Kč 49 899 447 Kč

2014-2015 OPŽP Systém svozu bioodpadu ve městě Boží Dar 5 439 500 Kč 3 690 843 Kč

2014-20015 OPŽP
Komunikační propojení Boží Dar - Ryžovna: 1.část Boží 

Dar - Špičácká (Cínová stezka)
14 479 676 Kč 13 031 707 Kč

2011 - 2015 CÍL 3 Stříbrná stezka - Silberstrasse - 1 investiční etapa 10 784 934 Kč 9 962 685 Kč

2011 - 2014 CÍL 3
Vybudování a uplatnění na trhu Česko Saská 

Silberstrasse (Stříbrná stezka)
1 035 850 Kč 1 099 305 Kč

Celkem 262 216 341 Kč 223 927 319 Kč  

 


