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II.1. Vize
mikroregionu Vitorazsko

Oblast v klidném prostředí s množstvím přírodních krás a bohatým
kulturním dědictvím, přitažlivé pro krátkodobou rekreaci obyvatel
Jihočeského kraje ale i turistů a návštěvníků z celé ČR a ciziny
Území přitažlivé pro individuální bytovou výstavbu a výstavbu
rekreačních zařízení.
Mikroregion orientující se na agroturistiku, zachované životní prostředí
a ekologické podnikání.
Mikroregion realizující projekty na obnovu a rozvoj obcí, které vytvářejí
motivující prostředí pro subjekty z řad podnikatelů, obyvatel a občanských
spolků respektující místní kulturu a zvyklosti.
Mikroregion, který intenzivně a efektivně spolupracuje se sousedními
regiony i jednotlivými obcemi v Rakousku na realizaci společných projektů.
Území s dostatečnou dopravní sítí napojenou na hlavní vnitrostátní
a evropské dopravní trasy.
Mikroregion, který udržuje a chrání esteticky vyváženou a ekologicky
stabilní krajinu se všemi podmínkami pro fyzicky a duševně zdravý život
obyvatel.
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II.2. Strategie rozvoje – prioritní oblasti, cíle, opatření
II.2.1
Cíl 1.1:

Prioritní oblast 1: Venkovská infrastruktura a životní prostředí
Zlepšit stav technické infrastruktury obcí jako nezbytné podmínky pro
jejich další rozvoj

Opatření 1.1.1: Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti
Aktivita: Rekonstrukce většiny silnic II. a III. třídy (trvalá spolupráce s krajem)
Aktivita: Rekonstrukce místních komunikací v zájmu propojení jednotlivých obcí a jejich částí
Aktivita: Zajistit napojení mikroregionu na rychlostní komunikaci A3
Aktivita: Jednání s dopravci za účelem optimalizace dopravní obslužnosti
Aktivita: Podpořit dopravní propojení turistických center (návaznost na ČB, Jindřichův Hradec,
Třeboň, )
Opatření 1.1.2: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
Aktivita: Zajištění čištění odpadních vod
Aktivita: Budování kanalizace v malých obcích
Aktivita: Zavedení veřejného vodovodu do všech obcí mikroregionu (částí některých obcí)
Aktivita: Realizace protipovodňových opatření povodí řeky Lužnice.
Opatření 1.1.3: Rozvoj informačních technologií
Aktivita: Rozvoj veřejně přístupného Internetu (knihovny, školy, obecní úřady)
Aktivita: Jednáním s provozovateli zajistit kvalitní pokrytí mikroregionu signálem sítí GSM
Aktivita: Zapojení obcí do informačního systému kraje

Cíl 1.2:

Zlepšit stav ovzduší, krajiny a životního prostředí

Opatření 1.2.1: Zlepšení stavu ovzduší
Aktivita: Rozvoj plynofikace a ekologických způsobů vytápění
Aktivita: Postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy centrálního zásobování teplem
Opatření 1.2.2: Obnova a údržba venkovského charakteru krajiny a zlepšení životního prostředí
Aktivita: Revitalizace a odbahňování rybníků
Aktivita: Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin kolem cest a vodotečí (liniové výsadby)
Aktivita: Údržba a úprava veřejných prostranství
Aktivita: Úpravy polních cest v katastrech obcí
Aktivita: Realizace opatření protipovodňových opatření v rámci péče o krajinu
Opatření 1.2.3: Zlepšení nakládání s odpady
Aktivita: Využití separovaných odpadů
Aktivita: Zlepšení spolupráce obcí při nakládání s odpady

I.1.1
Cíl 2.1:

Prioritní oblast 2: Podnikání a rozvoj cestovního ruchu
Zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu v obcích

Opatření 2.1.1: Vybudování infrastruktury pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu
Aktivita: Podpora velkých investičních záměrů (průmyslový park Č. Velenice apod.)
Aktivita: Vytvoření předpokladů pro využití ubytovacích kapacit a pro prodloužení pobytu turistů na
území mikroregionu
Aktivita: Vytyčování cyklotras a tras pro koně, jednání s provozovateli s cílem snížit rozsah škod
Aktivita: Omezit negativní vlivy turismu
Aktivita: Podpořit vznik regionálních podnikatelských sítí s důrazem na agroturistiku

Opatření 2.1.2: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání na území mikroregionu
Aktivita: Vytvoření informační platformy na bázi internetu
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Aktivita: Podpora venkovského podnikání – tradiční výroby a řemesla
Aktivita: Zlepšení spolupráce a vzájemné informovanosti obcí a podnikatelů
Aktivita: Pomoc při zakládání a provozu podnikatelských sdružení (Hospodářská komora,
živnostenská společenstva)
Opatření 2.1.3: Zvýšení návštěvnosti mikroregionu
Aktivita: Zmapování nabídky historických a kulturních památek, zajímavostí
Aktivita: Propojení a využití kulturních akcí pro rozvoj cestovního ruchu
Aktivita: Zlepšení informovanosti návštěvníků v terénu – informační tabule, turistická centra
Aktivita: Propagace mikroregionu
Aktivita: Zajistit společnou marketingovou strategii mikroregionu

I.1.2
Cíl 3.1:

Prioritní oblast 3: Zemědělství, lesnictví
Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě

Opatření 3.1.1: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání
Aktivita: Podpora ekologického a přírodě blízkého hospodaření s půdou
Aktivita: Alternativní využití zanedbaných zemědělských areálů v obcích
Aktivita: Podpora agroturistiky
Opatření 3.1.2: Udržení zemědělské výroby na území mikroregionu
Aktivita: Zavádění welfare v chovech hospodářských zvířat
Aktivita: Podpora odbytových družstev
Aktivita: Provádění komplexních pozemkových úprav
Aktivita: Zajištění stálého odbytu některých zemědělských komodit ( lihovarnictví)
Aktivita: Podnikatelské využití možnosti rybolovu a lovu zvěře.
Opatření 3.1.3: Trvale udržitelné hospodaření v lesích
Aktivita: Dokončení kategorizace lesů a její optimalizace
Aktivita: Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích
Aktivita: Obnova a údržba lesních cest

I.1.3
Cíl 4.1:

Prioritní oblast 4: Kvalita života
Zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel

Opatření 4.1.1: Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby trhu práce
Aktivita: Udržení škol v malých obcích
Aktivita: Podpora mladých pedagogů na školách formou sociálních jistot
Aktivita: Přizpůsobení a dostupnost rekvalifikačních kurzů potřebám mikroregionu
Aktivita: Aktivizace nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání
Opatření 4.1.2: Vytváření podmínek pro bydlení a život na venkově
Aktivita: Podpora využití stávajícího bytového fondu
Aktivita: Zajištění pozemků pro novou bytovou výstavbu v návaznosti na ÚP obcí
Aktivita: Podpora dostupné sítě sociálních služeb a zdravotnictví
Aktivita: Podpora výstavby bytů pro začínající a sociálně slabé rodiny
Opatření 4.1.3: Rozvíjení obecné kultury
Aktivita: Podpora spolkového života v obcích
Aktivita: Podpora místních zvyků, lidových tradic, kultury a řemesel
Aktivita: Podpora sportu, aktivit volného času dětí a mládeže
Aktivita: Podpora místních knihoven
Aktivita: Podpora vydávání publikací a knih o mikroregionu, jeho historii
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II.3. Specifikace opatření
PRIORITNÍ OBLAST 1: VENKOVSKÁ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL:1.1. Zlepšit stav technické infrastruktury obcí jako nezbytné podmínky pro
jejich další rozvoj
POPIS CÍLE:
Technická infrastruktura je podmiňujícím faktorem dalšího rozvoje obcí. V mikroregionu je stav celkem uspokojivý,
největší problémy, vyplývající zejména z vysoké investiční náročnosti, jsou v kvalitě komunikací a čištění odpadních
vod. Cílovým stavem je zajištění dopravní a informační dostupnosti a obslužnosti všech obcí, dále rozvinuté
vodovodní a kanalizační sítě, včetně čištění odpadních vod v souladu s požadavky Evropské unie.
OPATŘENÍ:
1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Pro dopravu v mikroregionu má největší význam silniční doprava. Silniční síť, jejíž technická kvalita zejména u silnic
III. třídy neodpovídá stávajícím potřebám, zajišťuje dostatečnou základní dopravní dostupnost sídel a napojení na
silnici nadregionálního významu I/3. Kvalita místních komunikací je různorodá, špatná situace je zejména ve větších
Dopravní obslužnost obcí není vzhledem k poměrné izolovanosti na potřebné úrovni . U některých obcí neúměrně
stoupají náklady na její zajištění. Problémem u malých obcí zůstává veřejná doprava o víkendu, která by podpořila
návštěvnost a turistický ruch.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Rekonstrukce většiny silnic II. a III. třídy (trvalá spolupráce s krajem)
• Rekonstrukce místních komunikací v zájmu propojení jednotlivých obcí a jejich částí
• Zajistit napojení mikroregionu na komunikaci R3
• Jednání s dopravci za účelem optimalizace dopravní obslužnosti
• Podpořit dopravní propojení turistických center (návaznost na ČB, Třeboň, Jindřichův Hradec),
OPATŘENÍ:
1.1.2 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Problémy přetrvávají u malých obcí, kde je budování vodovodních řadů investičně nákladné a nerentabilní.

AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
•
•
•

Zajištění čištění odpadních vod
Budování kanalizace v malých obcích
Zavedení veřejného vodovodu do malých obcí (částí některých obcí)

OPATŘENÍ:
1.1.3
Rozvoj informačních technologií
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PRIORITNÍ OBLAST 1: VENKOVSKÁ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Využívání možností telekomunikační infrastruktury neodpovídá standardu zemí EU. Sítě jsou využívány převážně k
hlasovým telefonním službám, využití k přenosům dat, mapových a grafických produktů, hlasu, videa a
multimediálních aplikací je minimální. Pro rozvoj internetových služeb je nutné zajištění dostatečného množství
veřejně přístupných koncových stanic v úřadech, organizacích a zařízeních veřejné správy.
Veřejná správa nemá dostatečně fungující a propojené informační systémy. Přitom obce mikroregionu jsou zapojeny
do funkčních internetových stránek Domovina. Tyto okolnosti včetně probíhající reformy veřejné správy však
vytvářejí předpoklad pro budování moderních informačních a komunikačních systémů veřejné správy jednotných na
bázi kraje, pro vzájemnou komunikaci všech sektorů (veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru), občanů i
veřejné správy na místní, krajské i státní úrovni, větší zapojení veřejnosti do řešení problémů kraje a obcí i širší
možnosti informování investorů a návštěvníků.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
•
•
•

Rozvoj veřejně přístupného Internetu (knihovny, školy, obecní úřady)
Jednání s provozovateli s cílem zajistit kvalitní pokrytí mikroregionu signálem sítí GSM
Zapojení obcí do informačního systému kraje

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.1:
• Obce
• Podnikatelské subjekty
• Vlastníci nemovitostí
GARANT A SPOLUPRÁCE
Obce a svazky obcí, Ministerstva, kraj, ředitelství silnic a dálnic ČR, projekční kanceláře, Správa a údržba silnic,
Policie ČR, provozovatelé – dopravci, vodohospodáři, internetové firmy, podle povahy aktivit mohou být
implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty
DOBA TRVÁNÍ:
2002 – 2010
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE:
Cíl má přímou návaznost na cíle 1.2, 2.1, 4.1.
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
• Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
• Program rozvoje územního obvodu kraje
• Plán rozvoje zemědělství a venkova na období 2000 – 2006
• Program obnovy venkova
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PRIORITNÍ OBLAST 1: VENKOVSKÁ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL: 1.2 Zlepšit stav ovzduší, krajiny a životního prostředí
POPIS CÍLE:
Zdravé životní prostředí je nezbytnou podmínkou pro život lidí na venkově. V mikroregionu je jeho stav dobrý,
negativní vliv má především blízkost městské aglomerace Českých Budějovic. Cílovým stavem je čisté ovzduší,
kulturní a udržovaná krajina. Případné velké investice, musí být v krajině dostatečně izolovány, aby nenarušily
zdravé životní prostředí obyvatel.
OPATŘENÍ:
1.2.1 Zlepšení stavu ovzduší
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Stav ovzduší trpí častými inverzními situacemi v Budějovické kotlině a přetrvávajícím vytápěním domácností
z lokálních zdrojů. Rovněž nárůst automobilové dopravy v mikroregionu působí negativně na kvalitu okolního
ovzduší a životního prostředí.
Příležitostí ke zlepšení stavu ovzduší jsou obnovitelné zdroje energie a plynofikace obcí.. Vzhledem k vysokým
nákladům na pořízení přípojky a nákup plynu však zájem obyvatel o vytápění plynem spíše klesá.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Rozvoj plynofikace a ekologických způsobů vytápění
• Postupná náhrada lokálního vytápění domácností a obecních objektů systémy centrálního zásobování teplem
OPATŘENÍ:
1.2.2
Obnova a údržba venkovského charakteru krajiny a zlepšení životního prostředí
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Průmyslová část regionu se nachází zejména u města České Velenice a obce Suchdol nad Lužnicí, ostatní obce
mikroregionu mají spíše venkovský charakter.
Z toho vyplývají i nároky na údržbu krajiny, která bude mít v příměstské části úlohu spíše rekreační a dále od města
bude spíše hospodářsky využívaná.
Problémy při údržbě krajiny vycházejí především z nedořešených majetko-právních vztahů k pozemkům,
nedokončených církevních restitucí, nevyřešených uživatelských vztahů k půdě. Vzhled obcí místy narušuje
neobdělávaná zemědělská půda v intravilánu obcí, určená územními plány k zástavbě. Obce vyvíjejí úspěšnou snahu o
zlepšení vzhledu obcí a krajiny z prostředků dotačních titulů, zejména Programu obnovy venkova.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Revitalizace a odbahňování rybníků
• Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin kolem cest a vodotečí (liniové výsadby)
• Údržba a úprava veřejných prostranství
• Úpravy polních cest v katastrech obcí

OPATŘENÍ:
1.2.3
Zlepšení nakládání s odpady
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Situace s nakládání s tuhými odpady v mikroregionu je uspokojivá, odvoz, skládkování a třídění odpadu zajišťují obce
a různé soukromé společnosti. V poslední době se však v lesích objevují nové „černé“ skládky z odpadu vyváženého
neukázněnými obyvateli a rekreanty. Pro obce je příležitostí zlepšení spolupráce při nakládání s odpady, přijetí
jednotné koncepce a podpora separace odpadů.
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PRIORITNÍ OBLAST 1: VENKOVSKÁ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Využití separovaných odpadů
• Zlepšení spolupráce obcí při nakládání s odpady
CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.2:
• Obce
• Podnikatelské subjekty
• Majitelé nemovitostí
• Obyvatelé mikroregionu
GARANT A SPOLUPRÁCE
• Obce a sdružení obcí, Ministerstva, SFŽP, Agentura ochrany přírody a krajiny, provozovatelé – vytápění,
plynofikace a odpadové hospodářství, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace
a podnikatelské subjekty
DOBA TRVÁNÍ:
• 2002 – 2010
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE:
Cíl má přímou návaznost na cíle 1.1, 2.1, 3.1.
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
• Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
• Program rozvoje územního obvodu kraje
• Národní rozvojový plán (MMR ČR), Státní politika ŽP (MŽP ČR, 1999), Směrnice SFŽP, Státní program
ochrany krajiny a přírody ČR, Koncepce Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie
• Program 2000 Lesů ČR, s.p.
• Program obnovy venkova
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PRIORITNÍ OBLAST 2: ROZVOJ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

CÍL:
2.1 Zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu v obcích
POPIS CÍLE:
Podnikání a cestovní ruch na venkově je dobrou příležitostí pro jeho rozvoj. Mikroregion má pro to vhodné podmínky
a dobrý potenciál zejména díky příhodné poloze (bezprostřední blízkost hranic s Rakouskem), rozvinuté infrastruktuře
a zdravému venkovskému prostředí . Z toho vyplývá zájem obcí na přiměřeném rozvoji podnikání a růstu cestovního
ruchu, který je třeba podpořit dostatkem ubytovacích kapacit, nabídkou místních atraktivit a širokou informovaností
návštěvníků.
Cílovým stavem je prosperita podnikatelů a obcí, která vytvoří základ pro spokojený život místních obyvatel.
OPATŘENÍ:
2.1.1
Vybudování infrastruktury pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Infrastruktura pro rozvoj podnikání není ještě v mikroregionu na potřebné úrovni,
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Podpora investičních záměrů , podporujících turistický ruch
• Vytvoření předpokladů pro využití ubytovacích kapacit a pro prodloužení pobytu turistů na území mikroregionu
• Vytyčování cyklotras, jednání s provozovateli s cílem snížit rozsah škod
• Omezení negativních vlivů turismu
OPATŘENÍ:
2.1.2
Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
Rozvoj podnikání je významnou příležitostí mikroregionu při hledání vlastní identity. Existence místních podniků,
tradičních výrob, služeb a řemesel v obcích přispívá k jejich trvalé obydlenosti, rozvoji a prosperitě. Přitom stále
vázne komunikace obcí s podnikateli, jejich spolupráce a vzájemná informovanost. V této oblasti je třeba využít
všechny nástroje, především služby internetu, osobní jednání starostů s podnikateli, investice do společně
využívaných pozemků a cest apod.
Cílem svazku obcí je nastolit dobré podmínky pro podnikání a spolupráci s podnikateli na území mikroregionu.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Vytvoření informační platformy na bázi internetu
• Podpora venkovského podnikání – tradiční výroby a řemesla
• Zlepšení spolupráce a vzájemné informovanosti obcí a podnikatelů

OPATŘENÍ:
2.1.3
Zvýšení návštěvnosti mikroregionu
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Zmapování nabídky historických a kulturních památek, zajímavostí
• Propojení a využití kulturních akcí pro rozvoj cestovního ruchu
• Zlepšení informovanosti návštěvníků v terénu – informační tabule, turistická centra
• Propagace mikroregionu
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PRIORITNÍ OBLAST 2: ROZVOJ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 2.1:
• Obce
• Podnikatelské subjekty
• Obyvatelé mikroregionu
• Návštěvníci mikroregionu
• Neziskové organizace
GARANT A SPOLUPRÁCE
• Obce a svazky obcí, Ministerstva, regionální rozvojové agentury, hospodářské komory, neziskové organizace,
podnikatelské subjekty, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a
podnikatelské subjekty
DOBA TRVÁNÍ:
• 2002 – 2010
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE:
Cíl má přímou návaznost na cíle 1.1, 3.1, 4.1.
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
• Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
• Program rozvoje územního obvodu kraje
• Sektorový operační program průmysl
• Programy podpory MSP – MPO, ČMRZB
• Sektorový operační program cestovní ruch
• Program 2000 Lesů ČR, s.p.
• Program obnovy venkova
• Iniciativa Leader
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PRIORITNÍ OBLAST 3: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

CÍL:
3.1 Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě
POPIS CÍLE:
Zemědělství a lesnictví má hlavní vliv na stabilitu přírodních podmínek a kulturní vzhled krajiny. Mikroregion má
vzhledem k podílu zemědělské a lesní půdy převážně venkovský charakter, který je nutné zachovat i z důvodu
rekreačního zázemí českobudějovické aglomerace. Cílovým stavem je zajištění trvale udržitelného hospodaření v
zemědělství a lesnictví, zachování venkovského rázu krajiny a udržení zdravého životního prostředí pro místní
obyvatele i návštěvníky.
OPATŘENÍ:
3.1.1
Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
• Tradiční postupy zemědělské prvovýroby je třeba doplnit a rozšířit o nové aktivity, které budou doplňkovým a
mohou se stát i hlavním zdrojem příjmů pro zemědělce. Sem patří především agroturistika, ekologické pěstování
rostlin ad. Zanedbané hospodářské a zemědělské areály nejvíce hyzdí vzhled obcí. Jejich využití pro potřeby
venkovského podnikání by mělo dostat přednost před výstavbou nových výrobních objektů
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Podpora ekologického a přírodě blízkého hospodaření s půdou
• Alternativní využití zanedbaných zemědělských areálů v obcích
• Podpora agroturistiky

OPATŘENÍ:
3.1.2
Udržení zemědělské výroby
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
• Zemědělství prošlo od roku 1989 bouřlivým vývojem, jehož důsledkem je nastolení zcela nových vlastnických
vztahů k půdě, změny v tržních vztazích ad. Nadále přetrvávají nedořešené majetko-právní a uživatelské vztahy k
pozemkům, což má mj. za následek neobdělávání zemědělské půdy. Neprobíhají komplexní pozemkové úpravy,
které by měly tyto vztahy narovnat. Nestabilní tržní prostředí negativně ovlivňuje už tak nízkou prosperitu
družstev a ostatních zemědělských subjektů.
V souvislosti s blížícím se vstupem do EU budou přitom na zemědělce kladeny zcela nové požadavky, které souvisí s
kvalitou ustájení zvířat, údržbou krajiny, tržním prostředím při zemědělském podnikání.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Zavádění welfare v chovech hospodářských zvířat
• Podpora odbytových družstev
• Provádění komplexních pozemkových úprav

OPATŘENÍ:
3.1.3
Trvale udržitelné hospodaření v lesích
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PRIORITNÍ OBLAST 3: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
• Hospodaření ve státních, obecních i soukromých lesích probíhá většinou podle schváleného hospodářského plánu.
Lokálně je nutné zamezit nezákonným těžbám, které významně narušují stabilitu lesa.. Rovněž majetko-právní
vztahy mezi vlastníky lesa nejsou vždy zcela dořešeny.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Dokončení kategorizace lesů a její optimalizace
• Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích
• Obnova a údržba účelových lesních komunikací
CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.1:
• Zemědělská družstva
• Soukromě hospodařící rolníci
• Agrární komora
• Obce
• Vlastníci nemovitostí
• Lesy České republiky
GARANT A SPOLUPRÁCE
Obce, svazky obcí, Kraj a jeho orgány, PGRLF, Ministerstva, regionální rozvojové agentury, agrární a hospodářské komory, podle
povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty

DOBA TRVÁNÍ:
• 2002 – 2010
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE:
Cíl má přímou návaznost na cíle 1.2, 2.1.
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
• Program obnovy venkova
• Program rozvoje územního obvodu kraje
• Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
• Plán rozvoje zemědělství a venkova na období 2000 - 2006
• Program 2000 Lesů ČR, s.p.
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PRIORITNÍ OBLAST 4: KVALITA ŽIVOTA

CÍL:
4.1 Zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel
POPIS CÍLE:
Kvalita života na venkově spočívá v zajištění dostupné sítě vzdělávacích, zdravotních a sociálních zařízení, dopravní
obslužnosti, podmínek pro bydlení a trávení volného času. Mikroregionu usnadňuje pozici jeho výhodná poloha u
hranic s Rakouskem. Zejména v souvislosti se vstupem ČR do EU. Cílovým stavem je spokojený život místních
obyvatel využívající všech podmínek pro rozvoj školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, bydlení a využití
volného času.
OPATŘENÍ:
4.1.1
Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby trhu práce
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
V mikroregionu existuje dostatečná kapacita mateřských a základních škol. Problémem je horší vybavenost škol
oproti školám městským a nedostatek mladých pedagogů, které je nutné více zabezpečit po stránce sociálních jistot.
Tato otázka je všeobecnou podmínkou rozvoje školství a mikroregion není schopen sám ji zabezpečit.
Vzhledem k nízké nezaměstnanosti ovlivněné vazbami na trh práce v Českých Budějovicích není nutné přijímat ze
strany obcí preventivní opatření. Registraci nezaměstnaných a zajištění jejich rekvalifikace je záležitostí státní politiky
podpory zaměstnanosti a provádí ji Úřad práce v Českých Budějovicích.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Udržení škol v malých obcích
• Podpora mladých pedagogů na školách formou sociálních jistot
• Přizpůsobení a dostupnost rekvalifikačních kurzů potřebám mikroregionu
• Aktivizace nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání
OPATŘENÍ:
4.1.2
Vytváření podmínek pro bydlení a život na venkově
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
. Ve venkovské části mikroregionu je mnoho bytů neobydlených nebo sloužících k rekreaci. I poměr bytů
nezpůsobilých k bydlení je dvojnásobný oproti krajskému průměru. Tato čísla ukazují velký potenciál využití
stávajícího bytového fondu, na který se obce chtějí zaměřit.
Síť sociálních a zdravotních služeb v mikroregionu je dostatečná, její dostupnost je umocněna blízkostí města České
Budějovice. Obce se dle možností zapojují do jejího dotváření zejména péčí o přestárlé občany - pečovatelská služba,
domovy důchodců.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Podpora využití stávajícího bytového fondu
• Zajištění pozemků pro novou bytovou výstavbu v návaznosti na ÚP obcí
• Podpora dostupné sítě sociálních služeb a zdravotnictví

OPATŘENÍ:
4.1.3
Rozvíjení obecné kultury
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PRIORITNÍ OBLAST 4: KVALITA ŽIVOTA
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:
• U obyvatel obcí se postupně vytrácí pocit sounáležitosti s problémy obecní komunity. Tomu chtějí představitelé
obcí předejít podporou lidových tradic, kultury, zvyků a řemesel, vydáváním knih a publikací o historii
mikroregionu, podporou místních knihoven. V nich by se mohl soustřeďovat společenský život, neboť jsou
zejména v malých obcích jediným kulturním zařízením. Proto je nutné zabezpečit jejich kvalitní vybavení, např.
moderní přenosovou technikou apod.
• Sport je nejvhodnější aktivitou pro trávení volného času dětí a mládeže a zdravý vývoj obyvatel. Obce si tuto
skutečnost uvědomují a chtějí jej podporovat. Rovněž spolkový život v obcích je rozvinutý - největší zastoupení
mají myslivecké a hasičské spolky
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
• Podpora spolkového života v obcích
• Podpora místních zvyků, lidových tradic, kultury a řemesel
• Podpora sportu, aktivit volného času dětí a mládeže
• Podpora místních knihoven
• Podpora vydávání publikací a knih o mikroregionu, jeho historii
CÍLOVÉ SKUPINY:
• Obce
• Obyvatelé mikroregionu
• Školská zařízení
• Pedagogičtí pracovníci
• Žáci a studenti
• Senioři
• Neziskové organizace
GARANT A SPOLUPRÁCE
Obce a svazky obcí, ministerstva, kraj, školská zařízení, Úřad práce, zdravotnická zařízení, domy s pečovatelskou
službou, domovy důchodců, neziskové organizace, spolky
DOBA TRVÁNÍ:
• 2002 – 2010
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE:
Cíl má přímou návaznost na cíle 1.1, 1.2, 2.1.
VAZBA NA JINÉ DOKUMENTY:
• Regionální operační program NUTS II – Jihozápad
• Program rozvoje územního obvodu kraje
• Sektorový operační program Lidské zdroje
• Státní politika podpory zaměstnanosti
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III. Návrhová část

• Akční plán rozvoje svazku obcí Vitorazsko pro
období 2004-2006
• Možné zdroje financování
• Doporučení pro aktualizaci
• Doporučení pro implementaci
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Akční plán rozvoje svazku obcí Vitorazsko pro
období 2004 –2006
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III.1. Společné rozvojové projekty svazku obcí

Vitorazsko
69

Společným jmenovatelem těchto projektů je to, že se týkají zlepšení životních
podmínek obyvatelstva mikroregionu Vitorazsko, ale mají rovněž přeshraniční dopad
a přinesou pozitivní výsledky v podobě hospodářského růstu, pracovních míst a ochrany
životního prostředí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlavní úkoly k vyřešení jsou: čištění odpadních vod, vodovod, rekonstrukce a
opravy komunikací, příprava parcel pro stavby rodinných domků, rozvoj cestovního
ruchu
Suchdol nad Lužnicí – obchvat obce
Hraniční přechod Rapšach - Brand pro pěší a cyklisty, popř. zřízení dalších „letních“
turistických hraničních přechodů s Rakouskem
Stanovit koncepci v oblasti plynofikace zbývajících částí mikroregionu
Elektrifikace tratě Veselí nad Lužnicí – České Velenice
Navázání úzké spolupráce s příhraničními regiony v Rakousku
Možnosti zdravotnického ošetření v nemocnici Gmünd
Dále nutnost zajištění větší bezpečnosti komunikace I. třídy vedoucí na hraniční
přechod Halámky – Neu Nagelberg, zejména v obcích, kterými tato silnice prochází
(rozšíření stávající vozovky, vybudování chodníků atd.)
Rekonstrukce silnic II. a III. třídy v mikroregionu
Podpora sportovních aktivit – vybudování kryté víceúčelové haly a krytého
plaveckého stadionu
Rekonstrukce stávajících a vybudování nových cyklotras propojujících mikroregion
s Rakouskem
Vytvoření turistické infrastruktury (hotely, ubytovny apod.)

Je nutné zdůraznit, že došlo ke vzniku MAS Třeboňsko o.p.s., jejímž členem je rovněž
mikroregion Vitorazsko. Tato obecně prospěšná společnost (složená jak ze zástupců
samospráv, tak ze zástupců podnikatelské sféry mikroregionu Třeboňsko a Vitorazsko) byla
založena za účelem společného řešení problémů a především využití potenciálu ve všech
důležitých oblastech (cestovní ruch, lázeňství, podnikatelské aktivity, spolupráce s regiony
v Rakousku apod.) a bude se ucházet o členství v iniciativě Leader+ (a tím tak zvýšit
možnost přílivu peněz z prostředků EU do tohoto regionu).
Dále mikroregion intenzivně spolupracuje s příhraničními regiony Rakouska. V současné
době je podána žádost do Program PHARE CBC právě v rámci MAS Třeboňsko o.p.s. na
„Zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu Třeboňska.“ Zahraničním partnerem je GIZ
Gmünd.
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Číslo projektu:
Název projektu:
1.1.
Publikace o Vitorazsku
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Vytvořit přehlednou publikaci mapující historii, důležité kulturní a sportovní události mikroregionu.
Dále poskytnout turistům přehled možností ubytování, stravování apod.

Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současné době není vytvořen ucelený přehled nabídek mikroregionu v oblasti cestovního ruchu

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady:

Číslo projektu:
Název projektu:
1.2.
Kulturní a sportovní měsíčník Vitorazska
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Pomocí pravidelně vydávaného buletinu informovat obyvatele ale i návštěvníky o kulturních a
sportovních nabídkách v regionu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současné době existují pouze z iniciativ některých obyvatel a obcí místní zpravodaje, které ale
nepostihují nabídky celého regionu, jejich vydávání je závislé na finančních a časových možnostech
jednotlivců
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady:

Číslo projektu:
Název projektu:
1.3.
Účast v iniciativě Leader
Opatření rozvojového plánu:
Cíl projektu:
Iniciativa EU Leader umožní vybraným regionům získat další prostředky z fondů EU na rozvoje
venkova .
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Společně s mikroregionem Třeboňsko byla založena obecně prospěšná společnost MAS Třeboňsko o.p.s.,
v současné době probíhají práce na vypracování pilotní strategie a žádosti do programu Leader.

Termín realizace: 2004 Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady:
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III.2. Rozvojové projekty města

České Velenice

72

Rozvojové projekty města se týkají zejména následujících oblastí:
- obnova vodovodů a kanalizací
- rekonstrukce místních komunikací
- výstavba bytových domů
- zajištění pozemků určených k výstavbě rodinných domků
- výstavba supermarketu
- vytvoření pěší zóny („bulváru“) v centru města
- rekonstrukce školního hřiště a budovy ZŠ
- vybudování potřebného počtu parkovišť a parkovacích míst
- výstavba veřejných dětských hřišť
- výstavba městské galerie
- vytvoření muzea železničních vozidel
2.1. Rekonstrukce místních komunikací vč. vodohospodářské infrastruktury
2.2. Výstavba kanalizace
2.3. Rekonstrukce kanalizace
2.4. Rekonstrukce a doplnění chodníků podél ul. Revoluční a Čsl. Legií
2.5. Výstavba pěší zóny a stezky pro cyklisty v kaštanové aleji
2.6. Rekonstrukce přístupové cesty k hraničnímu přechodu pro pěší a cyklisty
2.7. Úprava centrálního prostoru na křižovatce ulic Revoluční, Čsl. Legií a Vitorazská
2.8. Stavba silničního propojení ul. Trocnovské a hospodářského parku
2.9. Rekonstrukce staré budovy ZŠ
2.10. Rekonstrukce školního hřiště
2.11. Výstavba a úprava stávajících odpočívadel podél cyklotras
2.12. Vybudování klidové a odpočinkové zóny v prostoru Cihelny
2.13. Příprava parcel pro výstavbu rodinných domů
2.14. Napojení ulice Vitorazská na rakouskou část komunikace (směr Wielands)
2.15. Úprava centrálního prostoru sídliště Na Sadech (prostor „U Safíru“)
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Číslo projektu:
Název projektu:
2.1.
Rekonstrukce místních komunikací vč. vodohospodářské infrastruktury
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Provést rekonstrukci komunikací v ulicích Havlíčkova (6 mil. Kč), Komenského (9 mil. Kč), B. Němcové
(2 mil. Kč), Štefánikova (2 mil. Kč), Besední (3 mil. Kč), Tyršova (2 mil. Kč), Podlesní (2 mil. Kč), Ke
hřbitovu (3 mil. Kč)

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace: průběžně
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 29 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.2.
Výstavba kanalizace
Opatření rozvojového plánu: 1.1.2.
Cíl projektu:
Provést výstavbu kanalizace v ul. Podlesí (1 mil. Kč), Trocnovská (2 mil. Kč)
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 3 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.3.
Rekonstrukce kanalizace
Opatření rozvojového plánu: 1.1.2.
Cíl projektu:
Provést celkovou rekonstrukci kanalizace v ul. Husova

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 3 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.4.
Rekonstrukce a doplnění chodníků podél ul. Revoluční a Čsl. legií
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Provést rekonstrukci a doplnění chodníků podél ul. Revoluční a Čsl. Legií. Obě tyto ulice se nachází u
hlavní komunikace směřující ke hraničnímu přechodu s Rakouskem. Komunikace je vytížena a je nutná
rekonstrukce chodníků, aby bylo zamezeno ohrožování chodců.

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 10 mil. Kč
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Číslo projektu:
Název projektu:
2.5.
Výstavba pěší zóny a stezky pro cyklisty v kaštanové aleji
Opatření rozvojového plánu: 2.1.1.
Cíl projektu:
Zlepšit vzhled a využitelnost kaštanové aleje v centru města

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 10 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.6.
Rekonstrukce přístupové cesty k hraničnímu přechodu pro pěší a cyklisty
Opatření rozvojového plánu: 2.1.1.
Cíl projektu:
Vybudováním kvalitnější infrastruktury – přístupové cesty k hraničnímu přechodu zvýšit návštěvnost
regionu, zlepšit podmínky pro příchod zahraničních turistů
Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:
Číslo projektu:
2.7.

Předpokládané náklady: 4 mil. Kč

Název projektu:
Úprava centrálního prostoru na křižovatce ulic Revoluční, Čsl. Legií a
Vitorazská
2.1.1., 4.1.2.

Opatření rozvojového plánu:
Cíl projektu:
Zlepšit vzhled a funkčnost prostoru v centru města.

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 2 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.8.
Stavba silničního propojení ul. Trocnovské a hospodářského parku
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Stavba silničního propojení ul. Trocnovské (v části křižovatky se silnicí Nová Ves nad Lužnicí – České
Velenice) a hospodářského parku v Českých Velenicích.

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Stavba silnice značně odlehčí dopravu přes centrum města, zvýší se tak atraktivita i pro potenciální nové
investory v hospodářském parku.

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 40 mil. Kč
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Číslo projektu:
2.9.
Opatření rozvojového plánu:
Cíl projektu:

Název projektu:
Rekonstrukce staré budovy ZŠ
4.1.1.

Současný stav a zdůvodnění projektu

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 50 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.10.
Rekonstrukce školního hřiště
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2., 4.1.3.
Cíl projektu:
Provést rekonstrukci školního hřiště a zlepšit tak podmínky pro sport dětí a mládeže, ale i dalších
obyvatel a návštěvníků města.

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 5 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.11.
Výstavba a úprava stávajících odpočívadel podél cyklotras
Opatření rozvojového plánu: 2.1.1., 2.1.3.
Cíl projektu:
Rekonstrukcí zlepšit zázemí pro cykloturisty

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 3 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.12.
Vybudování klidové a odpočinkové zóny v prostoru Cihelny
Opatření rozvojového plánu: 2.1.3., 4.1.3.
Cíl projektu:
Zlepšit možnosti sportovního vyžití jak místních obyvatel, tak návštěvníků regionu
Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 3 mil. Kč
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Číslo projektu:
Název projektu:
2.13.
Příprava parcel pro výstavbu rodinných domů
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
Provést zasíťování stavebních pozemků

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Zvýšení možnosti trvalého bydlení ve městě

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 5 mil. Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.14.
Napojení ulice Vitorazská na rakouskou část komunikace
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1., 2.1.4.
Cíl projektu:
Napojení ulice Vitorazská na rakouskou část komunikace (část Wielands), zlepšení spojení s rakouským
regionem.

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
2.15.
Úprava centrálního prostoru sídliště Na Sadech
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
V prostoru „U Safíru“ provést úpravu centrálního prostoru sídliště Na Sadech.

Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 3 mil. Kč
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III.3. Rozvojové projekty obce

Dvory nad Lužnicí

78

3.1. Přemostění Černého potoka
3.2. Rozšíření vodovodu
Číslo projektu:
Název projektu:
3.1.
Přemostění Černého potoka
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Vybudování přemostění Černého potoka mezi obcemi Dvory nad Lužnicí a Hrdlořezy (Suchdol nad
Lužnicí)
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Stávající přemostění bylo zničeno povodní v roce 2002. Po těchto místních komunikacích vede naučná
stezka „Pamětí Vitorazska“. Je hojně využívána občany obou obcí, zkrácení cesty do Hrdlořez a
Suchdola nad Lužnicí

Termín realizace: 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 1 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
3.2.
Rozšíření vodovodu
Opatření rozvojového plánu: 1.1.2
Cíl projektu:
Napojení severní části obce z vodovodního řádu Suchdol - Hrdlořezy
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V severní části obce jsou domy zásobovány pouze z domovních studní. Kapacita místní vodárny
nedovoluje napojení této části obce. Tímto propojením by vzniklo dalších 25 domovních přípojek.

Termín realizace: 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 2 000 000,- Kč
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III. 4. Rozvojové projekty obce

Halámky
80

4.1. Úprava místní komunikace
4.2. Zpevnění obecních cest
4.3. Údržba obecních cest
Číslo projektu:
Název projektu:
4.1.
Úprava místní komunikace
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Rozšíření stávající vozovky – silnice I. třídy, výstavba chodníků
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Silní provoz, kamionová doprava – hlavní tah k celnici Halámky, těžba a přeprava písku – pískovna
Halámky
Termín realizace: 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 1 500 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
4.2.
Zpevnění obecních cest
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Zpevnění obecních cest mimo hlavní komunikaci – cca 600 metrů jejich následná údržba

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Po obecních cestách je vyvážen komunální odpad – velká zátěž, silnice jsou ve špatném stavu

Termín realizace: 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
4.3.
Údržba obecních cest
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Obnova povrchu neprašných cest
Současný stav a zdůvodnění projektu:

Termín realizace: průběžně
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 300 000,- Kč
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III. 5. Rozvojové projekty obce

Hranice
82

5.1. Vybudování obecní komunikace do části Blata
5.2. Vybudování rozhlasu (informačního systému)
5.3. Vybudování kanalizace
5.4. Rekonstrukce veřejného osvětlení
5.5. Oprava kulturních památek v obci
Číslo projektu:
Název projektu:
5.1.
Vybudování obecní komunikace do části Blata
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Vybudování komunikace do části obce Blata
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Stávající komunikace je celkové nesjízdná – úplně rozpadlá – původní asfaltový povrch rozpadlý. Jedná
se o cca 2 km úsek, vede tudy hojně využívaná naučná stezka „Pamětí Vitorazska“
Termín realizace: 2003 - 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 1 300 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
5.2.
Vybudování rozhlasu (informačního systému)
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
Zavedení rozhlasu tak, aby byli občané včas a kvalitně informováni
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Rozhlas je v současné době funkční pouze v polovině obce. Informace mohou občané získat pouze
z obecní informační tabule. Z hlediska odpovídajícího zajištění informací občanům ale i varovného
systému je tento stav zcela nevyhovující.
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 1 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
5.3.
Vybudování kanalizace
Opatření rozvojového plánu: 1.1.2.
Cíl projektu:
Vybudování obecní kanalizace, která přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Obec nemá kanalizaci
Termín realizace: neurčeno
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 10 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
5.4.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
Rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. Stávající osvětlení je zastaralé bez významnějších
rekonstrukcí v minulosti.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Obec provádí každoročně pouze drobné opravy, které však nepřinášejí zlepšení
Termín realizace: 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč
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Číslo projektu:
Název projektu:
5.5.
Oprava kulturní památek v obci
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Provést opravu kulturních památek v obci a přispět tak k lepšímu vzhledu obce a přilákat turisty do této
lokality. Jedná se zejména o opravu kaple, božích muk apod.

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Památky jsou ve špatném stavu, padá omítka, některé památky ohrožují bezpečnost kolemjdoucích.

Termín realizace: výhledově
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: nespecifikovány
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III. 6. Rozvojové projekty obce

Nová Ves nad Lužnicí
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6.1. Stavební úpravy místní komunikace
6.2. ČOV a kanalizace – část Krabonoš
6.3. Komunikace Kolonie – hřbitov
6.4. Projektová dokumentace příjezdové komunikace a přivedení inž. sítí (lokalita Nová Ves
n. L. – sever)
6.5. Realizace příjezdové komunikace a přivedení inž. sítí (lokalita Nová Ves n. L. – sever)
6.6. Příprava území pro stavbu rodinných domků
6.7. Přivedení vodovodního řadu na Žofinu Huť

Číslo projektu:
Název projektu:
6.1.
Stavební úpravy místní komunikace
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Dokončení jedné etapy zástavby rodinných domků
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Při postupném vedení jednotlivých inženýrských sítí byla zničena původní komunikace
Termín realizace: 2004 - 2006
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 3 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
6.2.
ČOV a kanalizace – část Krabonoš
Opatření rozvojového plánu: 1.1.2.
Cíl projektu:
Zlepšení životního prostředí, podpora nové výstavby plánované územním plánem
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Ke stávající zástavbě bude zahájena výstavba 7 nových rodinných domků, celá lokalita bude napojena
na oddílnou kanalizaci, samostatnou čističku odpadních vod
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 2 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
6.3.
Komunikace Kolonie - hřbitov
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Ukončení etapy zástavby rodinných domků
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Po uložení inženýrských sítí k nové i stávající zástavbě bude položen asfaltový povrch místní
komunikace
Termín realizace: 2006 - 2007
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 2 500 000,- Kč
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Číslo projektu:
6.4.

Název projektu:
Projektová dokumentace příjezdové komunikace a přivedení inž. sítí
(lokalita Nová Ves n. L. – sever)
4.1.2.

Opatření rozvojového plánu:
Cíl projektu:
Zpřístupnění další lokality Nová Ves n. Lužnicí – sever pro uvažovanou výstavbu rodinných domků a
příprava území k zástavbě
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Ukončená výstavba rodinných domků na opačné straně lokality, příprava další etapy dle schválené
územně plánovací dokumentace
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané náklady: 300 000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje:
Číslo projektu:
6.5.

Název projektu:
Realizace příjezdové komunikace a přivedení inž. sítí
(lokalita Nová Ves n. L. – sever)
4.1.2.

Opatření rozvojového plánu:
Cíl projektu:
Realizace příjezdové komunikace a přivedení inž. sítí do výše uvedené lokality Nová Ves n. Lužnicí sever
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 6 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
6.6.
Příprava území pro stavbu rodinných domků
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
Přístupové komunikace a základní technická vybavenost pro umožnění zastavění lokality Nová Ves n.
Lužnicí – sever dle územního plánu – cca 30 rodinných domků
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Termín realizace: 2005 - 2008
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 4 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
6.7.
Přivedení vodovodního řadu na Žofiinu Huť
Opatření rozvojového plánu: 1.1.2.
Cíl projektu:
Zlepšení kvality pitné vody v části Žofiina Huť
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současnosti nevyhovující malá úpravna pitné vody, zastaralá, provozována Jihočeskými lesy a.s.
Termín realizace: 2006 - 2008
Předpokládané náklady: 4 000 000,- Kč
Předpokládané finanční zdroje:
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III. 7. Rozvojové projekty obce

Rapšach
88

Rozvoj obce, priority:
- zajistit urbanistickou studii a následně výstavbu infrastruktury (inženýrských sítí)
v centrální části obce v lokalitáých určených pro novou zástavbu (lokalita „Bamšule“ a „Pod
hřištěm“) dle územního plánu, v místních částech se předpokládá výstavba hlavně
rekreačních objektů, které budou napojeny na současnou síť
- zajistit rozšíření plynofikace pro část obce Spáleniště a Bosnu
- zajistit řešení zásobování vodou v lokalitách, které nejsou napojeny na veřejný vodovod
- opravy a rekonstrukce stávajících objektů ve vlastnictví obce
- rekonstrukce místních komunikací
- investice do bytového fondu (obnova vodovodních a kanalizačních rozvodů, bytových
jader)
a) Projekty ZŠ Rapšach (projekty č. 7.1. – 7.20.)

7.1. Generální rekonstrukce školy
7.2. Hřiště pro školní družinu
7.3. Vybavení školního hřiště pro tělesnou výchovu
7.4. Velkoplošná výzdoba interiéru školy „Čtvero ročních období“
7.5. Tenisový kurt ZŠ Rapšach
7.6. Lezecká stěna
7.7. Další využití výpočetní techniky ve vyučování ZŠ Rapšach
7.8. Inovace operačních systémů školních počítačů
7.9. Oslavy 80 let základní školy v Rapšachu
7.10. Využití rozšíření internetu pro práci žáků a učitelů
7.11. SK8 („SKEJT“) PARK
7.12. Vybavení keramického kroužku
7.13. Rozvoj a propagace turistického závodu v regionu Vitorazska
7.14. Rozvoj turistiky (dálkových a turistických pochodů) v regionu Vitorazsko
7.15. Projekt získání materiálu pro obnovu táborového vybavení TOM 2402 „Práčata“
Rapšach
7.16. Spolu proti nudě
7.17. Projekt dalšího rozvoje sportovních aktivit v ZŠ Rapšachu na podporu smysluplného
využití volného času žáků v rámci minimálního protidrogového preventivního programu
7.18. Dovybavení pro vodní turistiku
7.19. Zvýšení zájmu o rozvoj turistiky pomocí „OTO“ Vitorazsko
7.20. Oslava 25 let turistického oddílu mládeže „Práčata“ Rapšach
b) Projekty obce Rapšach (projekty č. 7.21. – 7.28.)

7.21. Plynofikace č.p. 20
7.22. Plynofikace č.p. 88
7.23. Výměna střešní krytiny č.p. 79
7.24. Rekonstrukce místní komunikace k nové zástavbě „Na Bamšuli“
7.25. Rekonstrukce Londonské ulice
7.26. Opravy místních komunikací
7.27. Inženýrské sítě „Bamšule“ a „Pod hřištěm“
7.28. Sportovní areál
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a) Projekty ZŠ Rapšach:
Číslo projektu:
Název projektu:
7.1.
Generální rekonstrukce školy
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1.
Cíl projektu:
Zrekonstruovat školu po 80 letech existence tak, aby vyhovovala současným parametrům, a svým
stavebním stavem neohrožovala bezpečnost. Škola nebyla prakticky za celých 80 let podrobena žádné
rekonstrukci, jen bylo zavedeno ústřední vytápění.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Vzhledem k vysokým nákladům bude rekonstrukce rozdělena na etapy dle priorit:
I. etapa – rekonstrukce hygienických zařízení tak, aby vyhovovaly současné vyhlášce (realizace nutná do
konce roku 2004), předpokl. náklady 900 000,- Kč
II. etapa – zateplení budovy,rekonstrukce střechy, přechod na topení plynem, výměna okapů, odpadů
(do roku 2005), předpokl. náklady 9 000 000,- Kč
III. etapa – přístavba školy (samostatné šatny, sprchy u tělocvičny, nové třídy, …) (do roku 2007),
předpokl. náklady - nejsou zatím určeny

Termín realizace: 2004 - 2007
Předpokládané náklady: 10 000 000,- Kč (pouze I. a II. etapa)
Předpokládané finanční zdroje: dotace, vlastní zdroje obce, sponzorské dary
Číslo projektu:
Název projektu:
7.2.
Hřiště pro školní družinu
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1. 4.1.3.
Cíl projektu:
- zkvalitnění relaxačně odpočinkové funkce školní družiny
- rozšíření tělesně sportovního rozvoje žákovy osobnosti
- zlepšení materiálně technického vybavení školní družiny
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současné době je k dispozici pouze hřiště na kopanou a přehazovanou a absentuje tak prostor pro
další realizaci volnočasových záměrů: např. pískoviště, prolézačky, houpačky, altánek, sezónní úložiště
hraček a dalšího vybavení
Termín realizace: šk. rok 2004/2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 350 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.3.
Vybavení školního hřiště pro tělesnou výchovu
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1. 4.1.3.
Cíl projektu:
Zkvalitnění výuky hodin tělesné výchovy, zlepšení zázemí pro tělesný rozvoj dětí, rozšíření a zkvalitnění
nabídky školy pro pořádání akcí nad rámec výuky a působnost školy

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Technický stav stávajících prostor hřiště je nevyhovující, je nutná celková rekonstrukce nebo úprava
následujících sportovních sektorů: skok do dálky, vrh koulí

Termín realizace: 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 30 000,- Kč
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Číslo projektu:
Název projektu:
7.4.
Velkoplošná výzdoba interiéru školy „Čtvero ročních období“
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1. 4.1.3.
Cíl projektu:
Kultivování prostorů školy, zapojení žáků do procesu zlepšování svého školního prostředí, vytvoření
prostoru pro návrat k lidovým tradicím
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Absence výzdoby prostor školy, která by tak velkou měrou přispěla k zapojení dětí do realizace
projektu, který by přispěl k lepšímu prostředí, kde žáci tráví většinu svého času. Velký význam bude
kladen na přístupu dětí k českým dějinám, k regionálnímu cítění, pěstování dobrých vztahů s rodiči a
širší veřejností.
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 40 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.5.
Tenisový kurt ZŠ Rapšach
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1. 4.1.3.
Cíl projektu:
Zkvalitnění nabídky volnočasového využití žáků, využití venkovních prostor školního pozemku
k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, podpora specifických sportovně-kulturních aktivit na venkově
Současný stav a zdůvodnění projektu:
K dispozici je nevyužitá školní zahrada ve vlastnictví školy, bez nutnosti velkých zásahů.
Vytvoření alespoň minimálního zázemí pro pozitivní mimoškolní činnost dětí a mládeže
Využití kurtu možné za úplatu i pro dospělé (fin. prostředky by šly na další údržbu kurtu)
Termín realizace: 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 100 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.6.
Lezecká stěna
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1. 4.1.3.
Cíl projektu:
Zkvalitnění nabídky volnočasového využití žáků
Využití venkovních prostor školního pozemku k volnočasovým aktivtám dětí a mládeže, podpora
specifických sportovně-kulturních aktivit na venkově
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V obci chybí jakékoliv možnosti volnočasových aktivit pro děti am ládež
Vytvoření alespoň minimálního zázemí může pozitivně ovlivnit další vývoj dětí
Vzhledem k faktu, že většina dětí do obce dojíždí, může lezecká stěna kladně ovlivnit vazby školní
mládeže na školu a obec

Termín realizace: 2005 - 2006
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 200 000,- Kč

91

Číslo projektu:
Název projektu:
7.7.
Další využití výpočetní techniky ve vyučování na ZŠ
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1. 1.1.3.
Cíl projektu:
Zkvalitnění výuky pomocí využití výpočetní techniky
Rozšíření využití výpočetní techniky ve vyučování i v mimoškolních aktivitách a vzdělávání dospělých
Zlepšení materiálně technického vybavení v oblasti IT
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V rámci akce INDOŠ nebyly ZŠ Rapšach přiděleny žádné počítače ze státních prostředků
Programové vybavení je na velmi dobré úrovni, 80% učitelů je vyškoleno k používání výpočetní
techniky
Potřeba dovybavení počítačové učebny (2 notebooky, datarekordér, rozvod sítě do všech tříd) a zvýšení
její kapacity (v současné době se do stávající učebny početnější třídy nevejdou)
Termín realizace: šk. rok 2003 - 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 115 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.8.
Inovace operačních systémů školních počítačů
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1. 1.1.3.
Cíl projektu:
Zkvalitnění výuky pomocí výpočetní techniky
Přiblížení se současným parametrům ve využívání ICT. Cílem je nákup školní multilicence operačního
systému Windows XP Professional a systému Office 2000 XP
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Stávající operační systém je zastaralý, což nepřispívá ke kvalitě výuky
Termín realizace: 2003 - 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 82 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.9.
Oslavy 80 let základní školy v Rapšachu
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1.
Cíl projektu:
Připomenutí 80 let historie budovy Základní školy a historie školství v Rapšachu
Ukázat práci dětí a učitelů veřejnosti, prohloubit spolupráci s rodiči
Dále vydat plně profesionální multimediální CD-ROM s historií školy, almanach školy, propagační
materiály atd.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Škole v současné době hrozí omezení provozu kvůli technickému stavu budovy, proto je nutné v co
největší míře informovat o situaci veřejnost (média, rodiče, zainteresované instituce, …)
Termín realizace: začátek roku 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 85 000 ,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.10.
Využití rozšíření internetu pro práci žáků a učitelů
Opatření rozvojového plánu: 4.1.1. 1.1.3.
Cíl projektu:
Vybudování bezdrátového připojení k internetu, zkvalitnění výuky, rozšíření používání internetu mezi
žáky a učitele
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V rámci akce INDOŠ nedostala obec žádné počítače, z toho důvodu nemá připojení k internetu zdarma
a proto je práce s internetem z finančních důvodů značně omezená
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 100 000,- Kč
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Číslo projektu:
Název projektu:
7.11.
SK8 („SKEJT“) PARK
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3
Cíl projektu:
Zkvalitnění nabídky volnočasového využití žáků, využití venkovních prostor školního pozemku, podpora
specifických sportovně-kulturních aktivit na venkově, sbližování „konzervativní“ kultury s trendy „nové
doby“
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Podpora nových trendů v oblasti sportu u dětí, v současné době tento druh sportu ve škole vyznává
velká část žáků, vytvoření alespoň minimálního zázemí pozitivně ovlivní další vývoj dětí
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 100 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.12.
Vybavení keramického kroužku
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Zkvalitnění zázemí výuky, dovybavení keramické dílny, podpora rozvoje osobnosti dítěte v oblasti
praktických dovedností práce s materiálem, vytváření pospolitého smýšlení k lokalitě s tradicí tváření
hlíny, k tradici předků
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Keramický kroužek již po několik let zaujal své významné postavení v nabídce volnočasových aktivit
v rámci školy
V obci je keramická dílna, kde se pořádají praktické semináře apod.
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 100 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.13.
Rozvoj a propagace turistického závodu v regionu Vitorazska
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Obsahem projektu je každoroční uspořádání „Přeboru Vitorazska“ v turistickém závodu, se zapojením
co největšího počtu družstev základních, středních škol v oblasti. Tento závod by vedl žáky ke sportovní
aktivitě a tím i ke smysluplnému využívání volného času. Cílem je zejména propagace nové sportovní
aktivity a zapojení neorganizovaných žáků a mládeže do smysluplné činnosti
Současný stav a zdůvodnění projektu:
K realizaci ve větším rozsahu (zatím je závod realizován pouze pro Rapšach) je třeba pořídit nový
materiál k závodům (lana, startovní čísla, tisk propozic, pozvánek atd.)

Termín realizace: 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 12 000,- Kč
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Číslo projektu:
Název projektu:
7.14.
Rozvoj turistiky (dálkových a turistických pochodů) v regionu Vitorazska
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Obsahem projektu je každoroční uspořádání turistických pochodů, které by zájemcům z celé republiky
přiblížily krásy tohoto koutu naší země. Cílem je propagace regionu Vitorazsko
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Dálkový pochod prochází zajímavými místy okolí Rapšachu
Akce zaznamenala v minulých letech zájem rovněž ze strany rakouských občanů

Termín realizace: 2004
Předpokládané finanční zdroje:
Číslo projektu:
7.15.

Předpokládané náklady: 11 000,- Kč

Název projektu:
Projekt získání materiálu pro obnovu táborového vybavení TOM 2402
„Práčata“ Rapšach
4.1.3.

Opatření rozvojového plánu:
Cíl projektu:
Obnovit táborové vybavení a umožnit tak další fungování oddílu, pro který je letní tábor důležitým
tmelícím prvkem a pro děti pobídkou k další celoroční činnosti a k udržení zájmu a práci v oddíle

Současný stav a zdůvodnění projektu:
14 let starý táborový materiál již dosluhuje, jeho stav ohrožuje možnost pořádání tábora, kterého se
účastní každoročně od roku 1991 45 dětí a 5 – 8 dospělých (většinou učitelů), kteří tuto práci vykonávají
bezplatně v době své dovolené, coý umožňuje stlačit náklady na čtrnáctidenní tábor na cenu kolem 1
700,- Kč. Tato cena tak umožňuje účast na táboře i dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.
Termín realizace: 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 68 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.16.
Spolu proti nudě
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na turistiku, hry a soutěže, na smysluplné využití volného času. Cílovou skupinou
jsou neorganizované děti a mládež žijící v oblasti Vitorazska. Projekt bude realizován každý měsíc
jednou či více akcemi, které budou přístupné všem příchozím z dané cílové skupiny. Zajištění akcí a
pořadatelskou službu na nich zajistí vedoucí a členové TOM
Jedná se o akce typu: maškarní karneval, cyklovyjížďky, kuličkiáda, turistické závody, letní tábor,
vodácký tábor, drakiáda atd.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současné době není v oblasti Suchdolska jiná organizace, schopná bezplatně vyplnit volný čas dětí a
mládeže. V organizaci TOM je dostatek kvalifikovaných vedoucích a instruktorů, ochotných vykonávat
tuto práci bezplatně, chybí však prostředky na materiální zajištění činnosti.
Termín realizace: od r. 2005
pravidelně
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady:149 900,- Kč (za akce během celého roku)
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Číslo projektu:
7.17.

Název projektu:
Projekt dalšího rozvoje sportovních aktivit v ZŠ v Rapšachu na podporu
smysluplného využití volného času žáků v rámci minimálního
protidrogového preventivního programu
4.1.3.

Opatření rozvojového plánu:
Cíl projektu:
Získat žáky ve věku 8 – 15 let pro smysluplné využívání volného času, předložit jim možnost pro další
zapojení do sportovních aktivit, ve vyučování i mimo ně

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Rozšíření sportovních aktivit ve škole, zapojení dětí do pohybových aktivit. Výsledkem bude rozšíření
zájmových aktivit, které škola poskytuje bezplatně svým žákům. Této vizi ale nevyhovuje vybavení
sportoviště v areálu školy
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 30 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.18.
Dovybavení pro vodní turistiku
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Nákup 4 laminátových kanoí a 8 pádel pro uspořádání vodáckého výcviku, doplnit oddílové vybavení
materiálem pro vodní turistiku
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současné době oddíl vlastní 2 kanoe a dvě staré pramice. Problémy s jejich dopravou
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 48 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.19.
Zvýšení zájmu o rozvoj turistiky pomocí „OTO“ Vitorazsko
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Zvýšit zájem turistů o oblast Vitorazska, a to prostřednictvím plnění podmínek Oblastního turistického
odznaku „Vitorazsko“ (OTO). Odznak je evidován a schválen v databázi OTO Klubem českých turistů.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Záznamníky k odznaku jsou zatím tištěny amatérsky na kopírce, je třeba vydat je na profesionálnější
úrovni a nechat k nim natisknout propagační materiál. Připravuje se rovněž mutace záznamníku
v němčině, jejíž distribuce na rakouské straně je domluvena prostřednictvím GIZ Gmünd
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 31 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.20.
Oslava 25 let turistického oddílu mládeže „Práčata“ Rapšach
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Cílem projektu je propagace turistického oddílu „Práčata“ Rapšach a jeho práce s dětmi. Jedná se o
uspořádání výstavy k výročí, doprovázené fotografiemi, videem.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Oddíl pozitivně přispívá k vývoji mládeže, k protidrogové prevenci a prevenci kriminality
Termín realizace: 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 12 000,- Kč
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b) Projekty obce
Číslo projektu:
Název projektu:
7.21.
Plynofikace č. p. 20
Opatření rozvojového plánu: 1.2.1.
Cíl projektu:
Zlepšení životního prostředí v obci
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Objekt je vytápěn na tuhá paliva – spotřeba 1000 q hnědého uhlí ročně
Termín realizace: 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 350 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.22.
Plynofikace č. p. 88
Opatření rozvojového plánu: 1.2.1.
Cíl projektu:
Zlepšení životního prostředí v obcí
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Vytápění na tuhá paliva – spotřeba 250 – 300 q hnědého uhlí ročně
Snížení vypouštění emisí do ovzduší
Termín realizace: 2004
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 200 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.23.
Výměna střešní krytiny č. p. 79
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
Vylepšení estetického vzhledu budovy v majetku obce na návsi
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Havarijní stav stávající střešní krytiny
Protékání dešťových vod
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 300 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.24.
Rekonstrukce místní komunikace k nové zástavbě „Na Bamšuli“
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Zrekonstruovat místní komunikaci k nové zástavbě „Na Bamšuli“
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Po provedení investičních akcí (plynofikace, kanalizace) je komunikace v havarijním stavu
Dále vybudování nové ulice – chodníky, osvětlení, cesta
Termín realizace: 2004 - 2005
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 600 000,- až 750 000,- Kč
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Číslo projektu:
Název projektu:
7.25.
Rekonstrukce Londonské ulice
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Obnova ulice včetně chodníků
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Zpevněná komunikace ve velice špatném stavu. Chodníky ve stáří 35 let jsou na hranici životnosti. Po
realizaci stavebních akcí (plynofikace, kabelizace telefonu) stav špatný. Nevyhovující pro současný
provoz (zvyšování zatížení)
Termín realizace: nespecifikováno
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 1 750 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.26.
Opravy místních komunikací
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
Zlepšení provozuschopnosti komunikací nevyhovující současnému provozu
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Havarijní stav zpevněných i nezpevněných místních komunikací. Pro současný provoz nevyhovující.
Zvyšování pohybu cykloturistů a ostatní dopravy
Termín realizace: nespecifikováno
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: neurčeno

Číslo projektu:
Název projektu:
7.27.
Inženýrské sítě „Bamšule“ a „Pod hřištěm“
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
Zajištění infrastruktury pro nové zástavby – „Bamšule“ a „Pod hřištěm“
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Lokality bez infrastruktury. Umožnění výstavby pro občany – zajistit rozvoj obce a udržet trvale bydlící
obyvatele (dochází k jejich odlivu)
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 2 500 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
7.28.
Sportovní areál
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Zajistit sportovní podmínky především pro mládež a pro turisty
Současný stav a zdůvodnění projektu:
K dispozici je jen fotbalové hřiště. Rozšíření o jiná sportoviště, tenis, volejbal, hokejbal aj.
Přes sportovní činnost vtáhnout mládež do veřejného života, prevence kriminality
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč
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III.8. Rozvojové projekty obce

Suchdol nad Lužnicí
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8.1. Dostavba plynofikace
8.2. Rekonstrukce radnice v Suchdole nad Lužnicí
8.3. Výstavba nové MŠ
8.4. Rekonstrukce a přístavba Domu s pečovatelskou službou
8.5. Vodovod v části Benátky
8.6. Kanalizace
8.7. Oprava místních komunikací
8.8. Výstavba sportovního areálu
Číslo projektu:
Název projektu:
8.1.
Dostavba plynofikace
Opatření rozvojového plánu: 1.2.1.
Cíl projektu:
Dostavba plynofikace v místních částech Klikov, Františkov, Hrdlořezy, Bor
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Je zpracován generel
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 30 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
8.2.
Rekonstrukce radnice v Suchdole nad Lužnicí
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
Provést rekonstrukci radnice.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace, na začátku roku 2004 bude započato se
stavebními pracemi
Termín realizace: 2004
Předpokládané finanční zdroje:
Číslo projektu:
8.3.
Opatření rozvojového plánu:
Cíl projektu:
Výstavba nové MŠ

Předpokládané náklady: nespecifikovány

Název projektu:
Výstavba nové MŠ
4.1.1.

Současný stav a zdůvodnění projektu:
V obci jsou tři mateřské školy (v částech Suchdol n. Lužnicí, Tušť, Klikov), ale jejich technický stav je
nevyhovující
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: nespecifikovány

Číslo projektu:
Název projektu:
8.4.
Rekonstrukce a přístavba Domu s pečovatelskou službou
Opatření rozvojového plánu: 4.1.2.
Cíl projektu:
Je nutné vybudovat zázemí pro staré a nemohoucí občany.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V obci a jejím okolí zařízení tohoto druhu chybí.
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady:
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Číslo projektu:
Název projektu:
8.5.
Vodovod v části Benátky
Opatření rozvojového plánu: 1.1.2.
Cíl projektu:
Dostavba vodovodního řádu v Benátkách, v délce cca 2,5 km
Současný stav a zdůvodnění projektu:
V této části obce je v současné době řada občanů bez vody z důvodu malých dešťových srážek zejména
v letním období
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady:

Číslo projektu:
Název projektu:
8.6.
Kanalizace
Opatření rozvojového plánu: 1.1.2.
Cíl projektu:
Dostavba kanalizační sítě (propojení mezi ul. Pražská a sídl. Na Pražské) se současným dobudováním
vodovodních přípojek v této oblasti.Dále dostavba kanalizace v místní části Tušť, Františkov, Klikov a
Hrdlořezy.
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Současný stav značně zhoršuje životní prostředí v obci.
Je zpracována projektová dokumentace a probíhají přípravné stavební práce.
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady: 25 000 000,- Kč

Číslo projektu:
Název projektu:
8.7.
Oprava místních komunikací
Opatření rozvojového plánu: 1.1.1.
Cíl projektu:
U místních komunikací nutno provést opravu úseku v délce cca 15 km
Současný stav a zdůvodnění projektu:
Stav komunikací se výrazně zhoršil po povodních v r. 2002
Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady:

Číslo projektu:
Název projektu:
8.8.
Výstavba sportovního areálu
Opatření rozvojového plánu: 4.1.3.
Cíl projektu:
Jedná se o novostavbu stadionu – atletický ovál čtyřdráha 400 m, rovinka šestidráha běhy do 110 m,
skok do dálky, vrh koulí, travnatá plocha pro kopanou atd.

Současný stav a zdůvodnění projektu:
Obec má zpracovánu zastavovací studii.
Příprava studie tohoto sportovního areálu je ve stádiu přípravy výkupu pozemků.

Termín realizace:
Předpokládané finanční zdroje:

Předpokládané náklady:
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• Možné zdroje financování
Pro financování projektů jde kromě vlastních zdrojů využít celou řadu dotačních či
podpůrných programů. V současné době jsou diskutovány zejména možnosti získání
finančních prostředků v rámci členství ČR v Evropské unii.
Vstupem do Evropské unie (1.5.2004) se rovněž Česká republika začala velmi intenzívně
podílet na realizaci politiky soudržnosti (strukturální politiky). Tato politika je realizována
zejména pomocí strukturálních fondů (www.strukturalni-fondy.cz). ČR v období 2004 –
2006 bude mít možnost využít z těchto fondů cca 52,2 miliard Kč.
Předpokladem pro využití těchto prostředků je právě dostatek kvalitních připravených
projektů a zajištění prostředků na spolufinancování.
Priority podpory a definování podmínek pro získání prostředků EU jsou definovány
v takzvaných programových dokumentech. Nejvýše postaveným materiálem pro podporu je
Národní rozvojový plán 2004 – 2006, který popisuje celkovou strategii strukturální politiky
pro ČR. Podrobnosti tohoto plánu jsou rozvedeny v takzvaných operačních programech.
Česká republika má připraveno pět operačních programů:

•

•

•

•

•

OP Průmysl a podnikání bude podporovat rozvoj podnikatelského prostředí,
podnikání v průmyslu a v průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti
české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a rozvoj a zvýšení
efektivnosti energetiky.
OP Rozvoj lidských zdrojů bude zahrnovat významné nehmotné investice do
regionů pro řešení problémů zaměstnanosti a adaptability lidských zdrojů, sociální
integrace a rovnosti příležitostí a pro podporu rozvoje celoživotního vzdělávání.
OP Infrastruktura bude podporovat modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury
celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní
prostředí. Dále bude podporovat ochranu životního prostředí a jeho složek (vody,
ovzduší a klimatu, nakládání s odpady), ochranu přírody a krajiny a odstraňování
starých zátěží.
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství bude podporovat rozvoj
venkovských částí regionů, adaptaci českého zemědělství na evropský model,
rozvoj multifunkčního zemědělství, zefektivnění multifunkční role lesů a rozvoj
vodního hospodářství.
Společný regionální operační program (SROP) je komplementární s operačními
programy jednotlivých sektorů a s Fondem soudržnosti, rozšiřuje jejich dopad na
místní úroveň a orientuje se na společné rozvojové potřeby regionů. Ve větší míře
se zaměřuje na specifika jednotlivých regionů a pokrývá výše uvedené oblasti
včetně rozvoje cestovního ruchu.

Tyto operační cíle jsou určeny pro území Cíle 1 (Podpora rozvoje zaostávajících regionů
s méně než 75 procenty HDP na obyvatele průměru EU).
Vedle Operačních programů, které si v Rámci podpory Společenství určila Česká republika
sama, existují programy nadnárodního rámce s názvem Iniciativy Společenství.
Jednotlivými nadnárodními programy, které rovněž poskytují možnost spolufinancování ze
Strukturálních fondů EU, je sledován rozvoj například spolupráce přeshraniční,
transnárodní i mezi vzdálenými regiony členských zemí EU – iniciativa INTERREG. V rámci
rozvoje venkova se jedná o inciativu LEADER+ (www.mze.cz), dále inciativu EQUAL (řeší
problematiku nezaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatelstva, diskriminaci
a nerovnosti na trhu práce).
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Rovněž lze využívat i různé granty vyhlašované Jihočeským krajem (www.krajjihocesky.cz), jednotlivými ministerstvy a nadačními fondy.

• Doporučení k realizaci
•

zvážit prioritu pro jednotlivé projekty. Projekty s nejvyšší prioritou připravit jak po
stránce projektové dokumentace, tak po stránce přípravy žádostí o finanční dotaci

•

uzavřít smlouvu o poradenství s profesionální agenturou nebo osobou, která bude
na základě znalosti rozvojových projektů mikroregionu i obcí doporučovat způsoby
financování jednotlivých projektů, popř. vyhotovovat žádosti do jednotlivých
programů a dotačních titulů

•

realizací jednotlivých projektů pověřovat prověřené firmy a řízením projektů pověřit
specializované projektové manažery

•

více využívat grantů Jihočeského kraje

•

pravidelně provádět aktualizaci Strategie

• Doporučení pro aktualizaci
Rada starostů mikroregionu Vitorazsko by měla minimálně jednou ročně vyhodnotit stav
implementace programu a přijmout nápravná opatření k zabezpečení těch cílů, jejichž
realizace neodpovídá skutečným potřebám rozvoje mikroregionu.
Jedním z těchto opatření by měla být aktualizace programu v souladu s reálnou skutečností
období vstupu ČR do EU, dále jeho přizpůsobení dotační politice EU, státu a kraje,
případně dalším možnostem zdrojů financování programu.
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