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DOBROVOLNÝ  SVAZEK  OBCÍ  BLANICKO-OTAVSKÉHO REGIONU

Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu byl založen v r. 1999 s následujícími cíli:
zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj Blanicko-Otavska, zvyšovat životní úroveň občanů mikroregionu,
usilovat o zachování zdravého životního prostředí, vytvářet podmínky pro rozvoj malého a středního
podnikání a podporovat rozvoj cestovního ruchu.

Na území mikroregionu žije zhruba 18 000 obyvatel sdružených v 17 obcích a 3 městech.
Rozloha území je 346,19 km2 s průměrnou hustotou cca 52 osob na km2, což je hodnota více jak
2,5krát nižší než je v případě ČR jako celku a i nižší než je hustota celého Jihočeského kraje (62
osob/km2).

Mikroregion se nachází v západní části jižních Čech, ve velice atraktivní krajině v těsném kontaktu
s masivem Šumavy. Převážná část obcí mikroregionu leží na březích řek Blanice a Otava, další území
mikroregionu se rozkládá na jejich přítocích, popř. v blízkosti rozsáhlé sítě rybníků. Z kulturně
historického hlediska je území Blanicko-Otavska zajímavé počtem památek typu hradišť a mohylových
pohřebišť, které dokladují osídlení lokality již v dávných historických dobách. Ve středověku nastal
důležitý předěl pro život obyvatel regionu a především pro charakter utváření místní krajiny, neboť část
území majetkově ovládl rod Rožmberků, který vybudoval v regionu rozsáhlou síť rybníků. Na jejich
významné krajinářské dílo navázala v pozdějším období schwanzenberská správa. Rybníky a rybníkářství
jsou již  tak více jak půl tisíciletí charakteristickým znakem krajiny mikroregionu. Krajina Blanicko-
Otavska je velmi rozmanitá a pestrá. Nachází se v ní řada zajímavých a cenných přírodních lokalit, které
zasluhují ochrany.

Blanicko-Otavsko je regionem s převažující vesnickou strukturou osídlení. Krajina byla po staletí
utvářena tradiční zemědělskou činností, lesní pozemky zaujímají spolu se zemědělskou půdou největší
plochy mikroregionu. Zemědělství a lesní hospodářství bylo v mikroregionu vždy tradičním odvětvím,
které se nyní přesouvá z výhradně produkční funkce k zemědělství multifunkčnímu, údržbě krajiny,
rozvoji cestovního ruchu apod. Nacházejí se zde též průmyslové podniky, které však mají podstatně
menší zastoupení a jsou zaměřeny spíše zpracovatelsky – jde především o potravinářský průmysl,
který je vázán na zemědělskou prvovýrobu. Není to území bohaté na suroviny, nejsou zde téměř
žádné zdroje energetických surovin.V otázce znečišťování životního prostředí je vhodné konstatovat,
že v jednotlivých obcích mikroregionu se nenachází žádný vážný zdroj znečišťování. Z těchto důvodů
mělo toto území vždy spíše rekreační charakter než charakter průmyslové oblasti.

Vzhledem k umístění má Blanicko-Otavsko strategicky významnou polohu a to především ve
směru na západ, směrem k hranicích se Spolkovou republikou Německo (Bavorsko) a jižním směrem
k hranicím s Rakouskem (Dolní a Horní Rakousko), což umožňuje příhraniční spolupráci. Při této
spolupráci je využívána celková atraktivita území s méně narušenou přírodou a množstvím kulturních
památek.

Charakteristickým rysem krajiny Blanicko-otavského regionu je její harmonie mezi danými přírodními
podmínkami a jejich využíváním člověkem. Kdysi postupně zúrodňovaná půda se stala na dlouhou
dobu hlavní obživou obyvatel, průmysl sem pronikal postupně a velice pomalu. Většina obcí si zde
zachovala malební venkovský ráz, dřívější vlastnictví bohaté šlechty zde zanechalo množství dnes
historicky a kulturně cenných objektů. Spolu s krajinnými prvky rybníků, lesů a řek předurčuje tuto
lokalitu jako turisticky vyhledávanou oblast.

kapitola 1 - O REGIONU
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kapitola 2 - CHARAKTERISTIKA  PROGRAMU ROZVOJE
VENKOVA

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 vychází z Národního
strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005
a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých
osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje
tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech
jejích oblastech:

• Společnost založená na znalostech
• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí
• Trh práce
• Udržitelný rozvoj.
Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům

zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.
Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispěje k dosažení cílů stanovených Národním

strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi
trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního
zemědělského hospodaření. Program dále umožní vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost
České republiky v základních potravinářských komoditách. Program bude také podporovat rozšiřování
a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová
pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Program, který bude schválen vládou ČR, se vztahuje na území České republiky a bude
určovat politiku rozvoje venkova ČR v období 2007 - 2013.

Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Kód opatření 321,322
Popis situace

Pro venkov je charakteristická rozdílná úroveň vybavenosti, rozsahu a dostupnosti základní
infrastruktury. Na veřejný vodovod je napojeno cca 81 % obcí do 2000 obyvatel, a na veřejnou
kanalizaci je napojeno pouze 66 % obcí do 2000 obyvatel, na kanalizaci s čistírnou odpadních vod
přitom pouze asi 26 %. Opatřením budou podpořeny investice do základní vodohospodářské
infrastruktury obcí do 2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále bude podpořeno budování a
obnova místních komunikací do 5 mil., obnova či výstavba inženýrských sítí do 5 mil., zlepšení vzhledu
obcí – úprava veřejných prostranství. Opatření by mělo rovněž zajistit zvýšení kvality života obyvatelstva
venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel.

Budování a rekonstrukce obecních vodovodních a kanalizačních sítí, včetně čistíren odpadních
vod a stavby obecních nebo skupinových čistíren i kořenových čistíren odpadních vod do 2000 E.O.
ve všech obcích na území ZCHÚ budou podporovány Operačním programem Životní prostředí.
Operační program Životní prostředí bude dále podporovat vodohospodářskou infrastrukturu v obcích
nad 2000 E.O. Regionální operační programy budou řešit problematiku služeb a základního občanského
vybavení (školy, zdravotnická zařízení atd.) v obcích nad 500 obyvatel. Dále budou řešit investice do
místních komunikací v obcích nad 500 obyvatel.



Podopatření III.2.1.1. navazuje na opatření 2.1. b) programu SAPARD. Podopatření III.2.1.2. navazuje
na opatření 2.1. a) programu SAPARD.

Legislativní rámec
Čl. 52 b (i, ii) a 56 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.
Cíle opatření

Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

III.2.1.1 a) Obnova a rozvoj vesnic
Kód opatření 321

Legislativní rámec
Čl. 52 b (i) a 56 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.
Charakteristika podopatření

Opatřením budou podpořeny investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovody,
kanalizace, ČOV) a ostatní technické infrastruktury. Dále bude podpořeno budování a obnova místních
komunikací (dopravní infrastruktura), zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství a pořízení
územně plánovací dokumentace.
Vymezení podporovaných území

- obce do 500 obyvatel
o projekty budování a obnovy dopravní infrastruktury (místní komunikace)
o obnova či výstavba technické infrastruktury (mimo vodohospodářskou infrastrukturu)
o zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství
o územně plánovací dokumentace
- obce do 2000 obyvatel (aglomerace do 2000 E.O.)
o vodohospodářská infrastruktura, ČOV, kanalizace

Podmínky poskytnutí podpory
• Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou,
• pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
• projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon

č.100/2001 Sb.),
• nejedná se o ekonomickou aktivitu,
• v případě investic do budov je budova v užívání příjemce podpory, tzn. obce, sdružení obcí,

neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, nebo zájmového sdružení
právnických osob. Další pronájem jinému subjektu je možný jen v případě nekomerčních aktivit ve
veřejném zájmu.
Kategorie příjemců podpory

Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich
organizací, zájmová sdružení právnických osob.
Způsobilé výdaje

• Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch - případně
nová výstavba související s vodohospodářskou infrastrukturou, ČOV, další technickou infrastrukturou,
dopravní infrastrukturou a úpravou veřejných prostranství

• nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem,
• nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu

zeleně pro obce,
• zpracování územně plánovací dokumentace obce.
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III.2.1.1 b) Obnova a rozvoj vesnic
Kód opatření 321

Legislativní rámec
Čl. 52 b (i) a 56 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.
Nařízení Komise 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční

podporu
Charakteristika podopatření

Opatřením budou podpořeny investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovody,
kanalizace, ČOV) a ostatní technické infrastruktury. Dále bude podpořeno budování a obnova místních
komunikací (dopravní infrastruktura), zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství.
Vymezení podporovaných území

- obce do 500 obyvatel
o projekty budování a obnovy dopravní infrastruktury (místní komunikace)
o obnova či výstavba technické infrastruktury (mimo vodohospodářskou infrastrukturu)
o zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství
- obce do 2000 obyvatel (aglomerace do 2000 E.O.)
o vodohospodářská infrastruktura, ČOV, kanalizace

Podmínky poskytnutí podpory
• Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou,
• pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
• projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon

č.100/2001 Sb.),
• projekt musí být v souladu s podmínkami pro regionální investiční podporu dle nařízení Komise

1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální podporu.
• v případě investic do budov je budova v užívání příjemce podpory, tzn. obce, sdružení obcí,

neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, nebo zájmového sdružení
právnických osob. Další pronájem jinému subjektu je možný jen v případě veřejného zájmu.
Kategorie příjemců podpory

Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací,
zájmová sdružení právnických osob.
Způsobilé výdaje

• Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch - případně
nová výstavba související s vodohospodářskou infrastrukturou, ČOV, další technickou infrastrukturou
včetně řešení dopravní infrastruktury a úpravou veřejných prostranství,

• nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem,
• nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro

údržbu zeleně pro obce,

III.2.1.2. a) Občanské vybavení a služby
Kód opatření 322

Legislativní rámec
Čl. 52 b (ii) a 56 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.
Charakteristika podopatření

Podpora bude zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb (školských,
zdravotnických, sociálních, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně předškolní a
mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory, základní obchodní infrastruktury, objektů a
ploch pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou
činnost). Podpora bude poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních a školících center
s využíváním ICT, využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce.
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Vymezení podporovaných území
Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území České republiky.

Podmínky poskytnutí podpory
• Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou,
• pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
• projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon

č.100/2001 Sb.),
• nejedná se o ekonomickou aktivitu,
• v případě investic do budov je budova v užívání příjemce podpory, tzn. obce, sdružení obcí,

neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, nebo zájmového sdružení
právnických osob. Další pronájem jinému subjektu je možný jen v případě nekomerčních aktivit ve
veřejném zájmu.
Kategorie příjemců podpory

Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich
organizací, zájmová sdružení právnických osob..
Způsobilé výdaje

• Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a
ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb,
péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, integrovaných informačních
a školicích center,

• nákup budov ve spojitosti s projektem,
• nákup zařízení, vybavení, hardware, software,
• infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu.

Forma a výše podpory
Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy.
Maximální výše podpory činí 90 % .
Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč.
Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.
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Kapitola 3 – ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY V RÁMCI
PROGRAMŮ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Projekt zpracován v rámci: PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Osa: III.
Opatření: III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Podopatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Záměr: III.2.1.2. a) Občanské vybavení a služby

1. Charakteristika žadatele:
Obec Číčenice leží 4 km východně od města Vodňany, na silnici Vodňany – Týn nad Vltavou.

Číčenické nádraží tvoří důležitou železniční křižovatku tratí České Budějovice - Plzeň, Číčenice –
Volary, Číčenice - Týn nad Vlt. s odbočkou na Temelín.

V kronice se uvádí, že zdejší krajina byla osídlena již v dávných dobách, o čemž svědčí
archeologické nálezy v okolí učiněné. Nalezeno bylo 18 popelnic, nádoby hliněné, 2 bronzové
náramky, jehlice a knoflík. Nález byl uložen ve Schwarzenberském muzeu Ohrada u Hluboké, další
nálezy pak v muzeu ve Vodňanech.

V osadě Strpí žil Vít Fučík, zvaný Kudlička, který byl „prvním českým letcem“. Pokusil se vzlétnout
ze Strpí k rybníku Mlýnský a Strpský, bohužel bez úspěchu.

Okolní krajina s množstvím rybníků je turisticky vyhledávanou oblastí. V katastru obce je bývalý důl
Jaroslav, někdejší místo těžby lignitu, který je nyní zatopen a slouží ke koupání(pouze na vlastní
nebezpečí).

Počet obyvatel:   484
Katastrální výměra: 1195,6 ha
Příslušející osady: Újezdec u Číčenic a Strpí
Rozpočet obce r.2009:
Příjmy :  5 901 468 Kč
Výdaje:   5 710 400 Kč

2.  Název projektu:
„Stavební úpravy a modernizace predškolního zarízení Cícenice“
Zdůvodnění projektu:

Mateřská školka v obci Číčenice je umístěna do 100 let starého objektu školy (č.p. 12), který je
dále využíván jako místní lidová knihovna a sportoviště pro místní tělovýchovný spolek. Tělocvičná
místnost školy je využívána pro tělocvičné a sportovní aktivity  místních občanů sdružených v občanském
sdružení Číčenický klub.

Mateřskou školku v Číčenicích v současné době navštěvuje 26 dětí z obvodu Číčenic, ale také
děti z  Radomilic, Chvalešovic, Radčic a města Vodňan. Ve školce pracují čtyři zaměstnankyně
(ředitelka, učitelka, kuchařka a uklízečka).

Celkový stav budovy po stránce stavební, hygienické a vybavenosti vyžaduje rekonstrukci, která
je předmětem projektu.

Realizace projektu bude znamenat rekonstrukci a modernizaci objektu, čímž se objekt stane
méně energeticky náročným, dojde k vyřešení technických a stavebních nedostatků, které objekt
postupně znehodnocují (např. zatékání). Díky projektu dojde i k modernizaci hygienického zařízení,
čímž dojde ke zkulturnění prostředí a k zajištění vyššího hygienického standardu. Ten zajistí vyšší
prevenci šíření zdravotních problémů.

V budově školy,  dnes mateřská školka,dále sídlí místní lidová knihovna a je zde rovněž tělocvična
využívaná místním sportovním klubem. Z uvedeného vyplývá, že je projekt realizován jako víceúčelové
zařízení pro tři oblasti:
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- v oblasti péči o děti
- v oblasti kulturní infrastruktury
- v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Vzhledem k tomu, že mateřskou školu navštěvují děti z obce Číčenice, Radomilice, Chvalešovice,
Radčice a města Vodňany lze konstatovat, že projekt má prokazatelný význam pro 5  obcí.
Projekt přímo vytvoří jedno uživatelské místo s veřejným přístupem k internetu. V rámci projektu dojde
k nákupu počítače, dojde k rekonstrukci prostoru místní knihovny (rekonstrukce místnosti – výměna
oken, dveří, vymalování, oprava podlah) a k připojení na internet. Provozní řád je přiložen jako nepovinná
příloha č.8.

Díky projektu dojde ke zlepšení podmínek (výměna oken a dveří, oprava podlahy, hygienické
zařízení) i pro provoz tělocvičny, která je součástí rekonstruované budovy.

Stavba řešená projektem je navržena ve standardu nízkoenergetického domu
Rekonstrukce a modernizace budovy spočívá z velké části ve výměně výplní všech otvorů (oken

a dveří) a zateplení stropu 2. NP pomocí sádrokartonového podhledu s vloženou tepelnou izolací.
Díky tomu dojde k snížení energetické náročnosti budovy na takovou úroveň, že dům dosáhne roční
spotřeby tepla do 70 kWh/m2 a tím bude splňovat standard nízkoenergetického domu.

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje projektu činí 1 997 503,- Kč včetně DPH.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 997 503,- Kč včetně DPH.

4. Kontaktní údaje:
Obec Číčenice
Číčenice č.p. 79
387 71 Číčenice
IČ: 00251097
Starosta obce : Milan Holeček
Tel.: 383381101
Emeil: cicenice@iol.cz
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Projekt zpracován v rámci:PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Osa: III.
Opatření: III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Podopatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Záměr: a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

1. Charakteristika žadatele:
Obec leží 8 km jihovýchodně od Písku a v třinácti kilometrovém ochranném  pásmu jaderné

elektrárny TEMELÍN.
Historie obce Tálín sahá až do 13 století. První zmínka o obci pochází ze dne 6. dubna 1253, kdy

je v listu českého krále Václava I. vzpomínána jako ves Talina, v níž stál Talův dvůr a tvrz v majetku řádu
křižovníků.

Tálínský rybník má rozlohu 52 ha. Jeho dvě hráze zpevňují staleté duby. První zmínka o rybníce
je z roku 1515 ve smlouvě mezi Ondřejem Sedleckým z Tálína a protivínskými poddanými ze vsi Žďáru.
Dnes rybník obhospodařuje Školní rybářství Protivín.

Tálínský rybník je znám především ze zlidovělé písně Už se ten Tálínskej rybník nahání. Píseň
složili dva zamilovaní mládenci z nedalekých Maletic, kteří chodili za dcerou tálínského baštýře. Je
tomu již téměř dvě stě let.

Obec počtem obyvatel patří mezi malé obce do 200 obyvatel s neuvolněnou funkcí starostky.
Počet obyvatel: 160
Rozloha: 419 ha
Příslušející osady: Kukle
Rozpočet rok 2009:
Příjmy: 3 102 400 Kč
Výdaje : 3 102 400 Kč

Neuvolněná funkce starostky a malý rozpočet je velkým  hendikepem, ale i přesto se jedná o
velmi aktivní obec,jak v realizaci projektů, tak ve spolkové činnosti.Třikrát se obec  účastnila soutěže
Vesnice roku se získáním 3 čestných ocenění, hlavně za práci s mládeží.

2.  Název projektu: Tálín 2008
Zdůvodnění projektu

Výchozí situace
Obec Tálín je významným koncovým sídlem v rámci zóny havarijního plánování. Jedná se o jednu

z hlavních evakuačních tras obyvatelstva  JE Temelín. Komunikace č.II/159 je evakuační trasou
vedenou z Týna nad Vltavou přes obec Albrechtice nad Vlt., Tálín dále na komunikaci E 49, České
Budějovice-Písek, s dekontaminačním místem, a tudíž její stav by měl zajišťovat maximální průjezdnost
a neměl by ohrožovat její významnou funkci a tím ani obyvatelstvo v  I. a II. havarijním pásmu. Této
skutečnosti si je vědom Jihočeský krajský úřad České Budějovice, který opravu komunikace II/159
začlenil do plánu oprav a to již na rok 2007. Oprava byla podmíněna v případě obce Tálín vyřešením sítí
a stavem chodníků, které přináležejí ke komunikaci. (viz příloha: Stanovisko KÚ – Jihočeský kraj,
odbor dopravy a silničního hospodářství). Skutečností je, že chodníky v obci Tálín, které mají zabezpečit
bezpečnost pro chodce, neplní svoji funkci a to především s ohledem na jejich morální i technické
zastarání a v některých úsecích jsou schůdné jen s největší opatrností.

V tomto případě je nasnadě zabývat se zároveň dalším z problémů, který byl doposud řešen jen
částečně a to je „Obnova veřejného prostranství a jeho následná údržba. Dominantou obce Tálín je
rozlehlá náves, která ve své současné podobě nedoznala změn od 70. let minulého století.

Veřejný prostor je rozlehlý a v současnosti bude třeba dokončit hlavně terénní úpravy, obnovu
travního povrchu, vybudování cest pro pěší a výsadbu zeleně, jak nižších, tak vyšších pater. Úspěšnost
akce je podmíněna správnou následnou péčí a údržbou. V majetku obce je však v současné době
pouze jedna travní sekačka s pojezdem, stáří 8 roků.
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Projekt řeší:  úpravu veřejného prostranství a to jak z hlediska vzhledu (veřejná zeleň -
úprava velké části návsi,  kácení starých dřevin,  vybudování mlatových cest bez obrubníků pro pěší,
regeneraci trávníku, provedení potřebné výsadby stromů a keřů a  zabudování mobiliáře (lavičky,
koše), tak i z hlediska bezpečnosti chodců a provozu (obnova  chodníků-  celkové délky chodníků
464,5 m ); a též z hlediska údržby (nákup zahradní techniky - zahradní traktor, sekačka, křovinořez).
Do budoucna plánuje obec Tálín ještě úpravu hasičské nádrže, její začlenění do prostoru, a také
řešení prostoru parkoviště před Tálínskou  hospodou, tak aby bylo veřejné prostranství zcela nově
dobudováno (bude předmětem dalších prací v následujících letech).

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje (rozpočet) projektu: 3 312 300,00
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 312 300,00
Procento dotace 90,00 %
Výše dotace 2 981 070,00
- Příspěvek společenství - EU (%) 75,00 %
- Příspěvek společenství - EU (Kč) 2 235 802,00
- Příspěvek z národních zdrojů (%) 25,00 %
- Příspěvek z národních zdrojů (Kč) 745 268,00
Nezpůsobilé  výdaje projektu: 0,00

4.  Kontaktní údaje:
Obec Tálín
Tálín 11
398 15  Tálín
Právní forma: obec
IČ: 00250163
Mobil: 724 190 381
Tel: 382 259 024
Email: outalin@volny.cz
www.talin.cz



Projekt zpracován v rámci:PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Osa: III.
Opatření: III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Podopatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Záměr: a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

1. Charakteristika žadatele:
Obec leží na trase Písek – Bavorov v malém údolí obklopeném lesy. První písemná zmínka o

Pivkovicích je z roku 1358, kdy v nich král Karel IV. potvrdil statky řádu johanitů sídlícímu na strakonickém
hradě. Historie Pivkovic je však starší. Jejich vznik je spjat s nedalekým hradištěm Hrad, vzniklým ve
starší době bronzové a osídleným až do 10. století, kdy jeho význam upadl. Obec Pivkovice, ležící u
úpatí Hradu, nejspíše podléhala pod správní území hradiště. Tuto teorii podporují nálezy keramiky
z doby halštatské (750-400 př. n. l.) a středověké keramiky z 12.-13. století i mohyla na kopci Vrch asi
200 m od Pivkovic. Asi do 11.-13. století procházela obcí významná obchodní stezka tehdejšího
českého knížectví (snad se jednalo o pozdější Zlatou stezku). Ve 13. století však vzrostl význam do té
doby méně významných Vodňan, obchodní stezka se odklonila od své původní trasy a z Pivkovic se
stala malá obec mimo obchodní tepnu.

Ačkoli Pivkovice leží v malebné krajině, nejsou ekonomicky orientovány jen na cestovní ruch a
nabízejí svým obyvatelům řadu pracovních příležitostí. V obci je prodejna smíšeného zboží, akciová
společnost zabývající se zemědělskou výrobou a zahradnictví, které nabízí širokou škálu balkonových
květin a na podzim pak chryzantém. V Chrástu působí firma specializovaná na opravy zemědělských
strojů, rostlinnou výrobu a prodej vánočních stromků.

Počet obyvatel: 74
Katastrální výměra: 316,87 ha
Přináležející obec: Chrást
Rozpočet obce na rok 2009:

Obec Pivkovice je vesnicí o 71 obyvatelích, nachází se v Jihočeském kraji, na okrese Strakonice.
Jedná se o malou obec, jejíž rozpočtové příjmy činí 578.000,- Kč dle schváleného rozpočtu pro rok
2007. Takto nízké příjmy však postačují pouze na základní potřeby provozu obce, což znamená, že
realizace investic v obci je přímo závislá na úspěšnosti obce při žádání o různé dotační prostředky.

2.  Název projektu: Za lepší Pivkovice 2008
Zdůvodnění projektu

Pro realizaci investic do oprav a modernizaci  komunikací a autobusových zastávek se obec
rozhodla  z důvodu podpory cestovního ruchu, kdy se turisté vydávají po stopách významné dopravní
tepny „Zlaté stezce“. V blízkosti  obce se mimo jiné nachází slovanské hradiště „Hrad“ a zřícenina
hradu Helfenburk. Přestože se akce tohoto projektu bezprostředně dotýkají pouze obce Pivkovice (a
osady Chrást) budou opravené komunikace a autobusové zastávky zajisté využívány jak místními
občany, tak i návštěvníky obce.

Předmět projektu:
Předmětem projektu jsou 2 aktivity rozdělené do 2 různých etap zaměřené na řešení infrastruktury

obce, potažmo též i vzhledu obce (rekonstrukce místních komunikací = zpevnění povrchu
místních komunikací, oprava a výstavba autobusových zastávek).
Projekt obnovuje z převážné části stávající stavby.
• Stávající místní komunikace  budou z části rozšířeny na potřebnou šířku, současný povrch
komunikací bude částečně odtěžen a odtěžená zemina bude odvezena na skládku. Dále dojde ke
svahování přilehlého terénu, bude rozprostřeno a zhutněno podkladní kamenivo, dojde k osazení
obrubníků a na celé ploše bude rozprostřena podkladní vrstva hrubozrnného asfaltobetonu. Jako
finální obrusná vrstva bude proveden jemnozrnný asfaltobeton. Krajnice budou zpevněny asfaltovým
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zástřikem. V místě napojení na stávající komunikace bude proveden zářez a bezbariérové napojení,
celková délka rekonstrukce 500 bm.
• Stávající autobusová zastávka  na par.č.51 v k.ú. Pivkovice je objektem s jedním nadzemním
podlažím, který slouží veřejné dopravě o zastavěné ploše 40m2. Součástí opravy zastávky budou
provedeny následující práce: Zastřešení objektu sedlovou střechou; pokládka nové dlažby; odizolování
zdiva, oprava zdiva a provedení nové malby.
• Nová autobusová zastávka bude umístěna na parcele č. 529/1 v k.ú. Pivkovice.
Výstavba této nové autobusové zastávky bude řešit především problém obyvatel, kdy se nemají při
čekání na autobusové spoje kde schovat před nepřízní počasí. Autobusová zastávka bude mít
dřevěnou konstrukci.  Zastavěná plocha bude činit 6 m2 (rozměr zastávky bude 2 x 3m, výška zastávky
2m).

Místo realizace projektu:
Obec Pivkovice
přesné určení – viz. přiložené mapy (příloha č.6)  (parcela č. 535,537,529/1, st.parcela č.51)

Výsledky projektu
Výsledkem projektu  je tedy nejen péče o celkový vzhled obce, vytvoření kvalitních podmínek pro

obyvatele, ale i podpora rozvoje obce.

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje (rozpočet) projektu: 1 891 000,00
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 891 000,00
Procento dotace 90,00 %
Nezpůsobilé výdaje celkem 0,00

4.  Kontaktní údaje:
Obec Pivkovice
Pivkovice 17
387 73 p. Bavorov
IČ: 00667765
Starosta: Václav Lískovec
Mobil: 602 443 232, 724 182 250
Fax: 383 383 384
Email: obecpivkovice@seznam.cz
www.pivkovice.unas.cz
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Projekt zpracován v rámci:PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Osa: III.
Opatření: III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Podopatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Záměr: a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

1. Charakteristika žadatele:
Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavského regionu(dále jen DSO) sdružuje celkem 23 členů z toho
tři města s počtem obyvatel nad 1000( Protivín- 4999, Vodňany- 6735, Bavorov- 1447) , jednu obec
do 1000 obyvatel ( Albrechtice nad Vltavou- 838), zbývajících 19 obcí s počtem do 500 obyvatel (
Dolní Novosedly- 194, Paseky- 135, Tálín- 158, Skály u Protivína- 278, Heřmaň- 221, Ražice- 407
Bílsko-209, Číčenice-453, Drahonice- 342,Chelčice-340, Krajníčko- 95, Krašlovice- 141, Libějovice-
474, Měkynec- 26, Pivkovice- 71, Putim- 464, Stožice- 284, Truskovice- 179,Žďár- 237.
Podíl obcí do 500 obyv.činí   82,63% . Počet obyvatel ke dni 31.12.2006 byl  18 707.
DSO Blanicko-otavského regionu má ve „Stanovách“ jako hlavní činnost uvedeno pod bodem
4.4 Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života členských
obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku jako
 celku(str.1z 5). Vznik DSO se datuje ke dni 30.3.1999.

Rozpočet na rok 2009:
Příjmy: 928 706 Kč
Výdaje: 637 386 Kč

2. Název projektu: UPRAVENÁ OBEC
Zdůvodnění projektu
Jednou z hlavních činností DSO je uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji

ovlivní kvalitu života členských obcí.
Kvalitou života rozumíme  životní prostředí obce, vzhled obce jako takové. Doposud tento problém

byl na okraji zájmů zastupitelů obcí, ač požadavky ze stran občanů byly známy. Plochy zeleně jsou
mnohde silně zanedbané, neprobíhá zde pravidelná údržba a není prováděná ani obnova porostů.
Důvodem je nedostatečná vybavenost obcí zahradní technikou. Chybí vybavenost mobiliářem , který
v současné době patří mezi základní vybavenost obcí, pokud mají přilákat turisty do obce a regionu a
tím zlepšit ekonomickou situaci v místě.
• Realizací projektu dojde k vyřešení výše uvedených problémů, u obcí kde bude projekt realizován
dojde ke zlepšení prostředí a vzhledu ploch v intravilánu  obce.
• Projekt je zaměřen na všechny skupiny obyvatel v obcích vzhledem k jeho charakteru a poslání
a to proto, že veřejné plochy využívají občané obce všech věkových kategorií i etnických skupin.
Upravené veřejné prostředí poskytují prostory k odpočinku a vytvářejí podmínky pro zdravý  a aktivní
život. Míru využití lze považovat jako 100%centní vzhledem k tomu, že zelené plochy a vegetace jak
nižšího tak vyššího řádu plní funkci 24 hodin denně.

3.2 Realizace projektu
• obnova veřejných prostranství obce,  venkovního mobiliáře (např. lavičky, odpadkové koše, stojany
na kola, )
• parkové úpravy, výdaje na nákup a výsadbu zeleně včetně zatravnění  v zastavěném území obce
(intravilánu)
• nákup techniky na údržbu zeleně ( vertikulátor ,zahradní traktory,mulčovače, plotostřih, křovinořez,
motorová pila)
• Místo realizace projektu:
Obec Skály u Protivína ,Obec Heřmaň , Ražice-osada Štětice, Dolní Novosedly,  Drahonice,
Žďár, Pivkovice, Putim
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3.3 Technické řešení projektu
Projekt svým charakterem je odlišný, není třeba zpracovávat technickou projektovou dokumentaci,

neboť se jedná o obnovu travních porostů a obnovu zeleně nižších a vyšších pater.Nákup
zahradní techniky na údržbu zeleně a nákup mobiliáře.
• Obnova travních porostů – u všech obcí připojených k projektu se jedná o vertikulaci travních
porostů(provzdušnění trávníků, dosetí travním semenem a hnojení za účelem  jeho vyživování).
• Nákup zeleně nižších a vyšších pater – jedná se nákup stromů a keřů v rámci obnovy stávající
zeleně. Likvidovány budou stromy nemocné, poškozené.
• Nákup zahradní techniky – vzhledem k tomu, že se jedná o obce s malými rozpočty, nákup
zahradní techniky, která by splňovala potřebné podmínky, byla výkonem odpovídající k velikosti
udržovaných ploch , je finančně nákladné.
Obce mají zájem aby plochy  v intravilánu  poskytovaly odpovídající životní     prostředí a jejich
údržbou byl pak zaručen vzhled obce bez závad.Jen tak budou občané spokojeni a obce se
mohou dále rozvíjet.
• Nákup mobiliáře – jedná se o nákup laviček, košů na odpad, kolostavů, všechny komponenty
nebudou pevně spojeny se zemí, není třeba stavebního povolení.

V projektu je počítáno s nákupem :
4 ks zahr.traktorů  v limitní ceně 150 000 Kč (Obce – Putim, Žďár,Dolní Novosedly, Pivkovice)
3    ks mulčovače  v limitní ceně  30 000 Kč (Obce – Heřmaň, Putim, Drahonice)
3    ks plotostřih v limitní ceně 19 000  Kč (Obce – Skály, Ražice, Drahonice)
1    ks pila PROFI 27 000  Kč (Obec Ražice)
1    ks křovinořez 20 000  Kč (Obec Heřmaň)
Mobiliář (Obec Drahonice, Pivkovice)
Zeleň nižších a vyšších pater (Obec Ražice, Heřmaň)

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje (rozpočet projektu): 1 111 050,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 111 050,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje:    0,00 Kč

4. Kontaktní údaje:
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ BLANICKO-OTAVSKÉHO REGIONU
Se sídlem v Protivíně, Masarykovo náměstí 128
398 11  Protivín
IČ: 695 35 086
Tel: 383 382 631(kancelář)
Tel.předsedy DSO : 383379101
Email: bor@blanicko-otavsko.eu
www.blanicko-otavsko.eu
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Nové programové období 2007 – 2013 přináší změny v regionálních operačních programech ČR.
Jeden Společný regionální operační program (SROP) je nahrazen sedmi regionálními operačními
programy v rámci jednotlivých regionů soudržnosti NUTS II. Všechny činnosti spojené s řízením
programu, konzultace a sběr projektů, jejich hodnocení, realizaci a kontrolu provádí Regionální rada
regionu soudržnosti Jihozápad.

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP JZ) spadá mezi regionální operační programy
v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno téměř 17 mld. Kč.

ROP JZ obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v
rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Prioritní osa 1 - Dostupnost center
Region Jihozápad má pro období 2007 – 2013 na zlepšení dostupnosti center k dispozici 7,5

miliard Kč z evropských zdrojů.
Podporovány jsou projekty směřující ke zlepšení dopravní dostupnosti center osídlení z dalších

obcí a měst regionu, z center mimo region a také ke zlepšení vazeb uvnitř regionu.

Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Region Jihozápad má pro období 2007 – 2013 na stabilizaci a rozvoj měst a obcí k dispozici 5,5

miliard Kč z evropských zdrojů.
Podporovány jsou rozvojové projekty s výraznými pozitivními efekty na zvyšování kvality života

obyvatel a zlepšování životního prostředí.

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Region Jihozápad má pro období 2007 – 2013 na rozvoj cestovního ruchu k dispozici 3,4 miliardy

Kč z evropských zdrojů.
Podporovány jsou projekty směřující ke zlepšení využití primárního potenciálu území a k posílení

ekonomického významu udržitelného cestovního ruchu.

Prioritní osa 4 – technická pomoc

Jak je ROP regionu soudržnosti Jihozápad financován?
ROP Jihozápad je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Na Regionální

operační program Jihozápad je z fondů EU vyčleněno 619,65 mil. (téměř 17 mld. Kč), což činí
přibližně 2,32 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých
veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 109,35 mil.

Kapitola  4 – REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD – EVROPSKÁ
ŠANCE PRO REGION
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Globální cíl ROP Jihozápad
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kapitola 5 – ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY  ROP

ROP NUTS II Jihozápad – 3.výzva :
Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací
1. Charakteristika žadatele:

Obec Albrechtice nad Vltavou leží cca 15 km jihovýchodním směrem od města Písku.Její katastr
o rozloze 3 672 ha se rozkládá mezi Chráněným přírodním parkem „Písecké hory“ a řekou Vltavou.
Dominantou obce je kostel sv.Petra a Pavla z druhé poloviny 12.století.Ke kostelu přilehá pozoruhodný
venkovský hřbitůvek, jehož ohradní zeď tvoří arkádovité pomníky s freskami. Soubor staveb je národní
památkou.

V obci a jejich místních částech žije v současné době 836 obyvatel.

Rozpočet na rok 2009:
Příjmy: 11 826 000 Kč
Výdaje: 11 826 000 Kč

2. Název projektu:
Zajištění bezpečnosti chodců v Albrechticích nad Vltavou – II.etapa

Zdůvodnění projektu
Výchozí situace
Potřeba realizace projektu vychází ze stávajících technických a bezpečnostních parametrů

stávajících místních komunikací v obci.Jedná se o chodníky podél komunikace č.II/159, jejichž
povrch v současné době tvoří rozpadající se asfalt položený před 35 lety a narušený pokládkou
telekomunikačních sítí.Tyto chodníky jsou dosud  lemovány betonem, který se po dlouholeté zimní
údržbě komunikace solí již několik rovněž postupně rozpadá.
První etapa byla realizována v letech  2005/2006
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Projekt řeší:
V návaznosti na realizaci předchozí etapy, vzhled centra obce, budou nově rekonstruované

chodníky provedeny z kamene, materiálu s vysokou trvanlivostí a odolností.Rozbitý asfaltový povrch
chodníků bude nahrazen mozaikovou kamennou dlažbou, rozpadlé betonové obrubníky nahradí
obrubníky ze žulového kamene, které budou zapuštěny na úroveň přilehlé komunikace. Výškový
rozdíl mezi komunikací a hranou obrubníku bude 10 cm.

3. Rozpočet projektu:
Rozpočtové výdaje celkem 2 401 770 Kč
Dotace z ROP 2 221 637 Kč
Vlastní podíl žadatele  180 133 Kč

4. Kontaktní údaje:
Obec Albrechtice nad Vlt.
IČ: 00249521
Albrechtice nad Vlt. 79
398 16
starosta: ing.Václav Kaifer
Tel.: 607237168
Email: starosta@albrechticenadvltavou.cz
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Projekt zpracován v rámci: ROP NUTS II Jihozápad
Osa: II.
Opatření: 14.2  Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Opatření: 14.2.2. Rozvojové projekty spádových center
Název projektu: Rozšíření sportoviště víceúčelové haly Vodňany

1. Charakteristika žadatele:
Město Vodňany,  z dochovaných záznamů  vzniklo ve 13 stol. Situováno je  v Jižních Čechách,

okres Strakonice.
Středisko charakterizované zemědělskou produkcí  - pěstování zeleniny a chov ryb. Tradicí

Vodňan se během půl tisíciletí stalo rybářství. Střední rybářská škola je jediná tohoto typu v ČR, stejně
jako Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity.

Katastrální výměra: 3635,6 ha
Hustota obyvatel: 182,94 ob./km2
Přináležející obce: Čavyně, Křtětice,Hvožďany,Pražák, Radčice, Újezd,Vodňanské Svobodné

hory, Vodňany I, Vodňany II

Rozpočet města na rok 2009:
Příjmy: 137 490 300 Kč
Výdaje: 148 262 973 Kč

2. Název projektu:
Rozšíření sportoviště víceúčelové haly

Zdůvodnění projektu
Cílem projektu je zlepšit kvalitu života obyvatel města a spádových obcí, ale i celého regionu.

Dále pak rozšíření možnosti využití objektu občanské vybavenosti, jakým bezesporu víceúčelová
hala je.

Rozšířením sportoviště haly s nákupem mobilního tanečního parketu, který se bude možno
časově a technicky nenáročně aplikovat na sportovní plochu, vznikne vhodný snadno dostupný
bezbariérový prostor s již vytvořeným technickým, sociálními administrativním zázemím.

Objekt svou strategickou polohou a technickým zázemím s přilehlým parkovištěm pro cca 60
osobních  vozidel splňuje veškeré podmínky pro centrum společenského a sportovního života ve
městě.

Předmět projektu:
Rozšířením hrací plochy formou stavebních úprav bylo dosaženo  požadované šířky hřiště.
Jednou z navrhovaných úprav byla instalace a zakoupení mobilního tanečního parketu, který

bude montován na stávající palubovou desku sportoviště.
Vícelúčelová hala  a její zázemí nabízí jedinečnou příležitost využít tento objekt pro účely konání

společenských akcí. Ve městě velikosti cca 7 tisíc stálých obyvatel  není žádný taneční sál, který by
nabízel možnost využití volnočasových aktivit všech věkových kategorií.

Takto upravený sál haly bude možno využívat pro konání:
-společenských plesů
-maturitních večírků všech střeních škol ve Vodňanech-Střední rybářská škola,Trivis-veřejnoprávní

škola, Střední odborné učiliště Vodňany
-masopustní reje pro děti a dospělé
-kursy taneční výuky pro začátečníky a pokročilé
-přehlídky a soutěže
-výstavy
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-setkávání seniorů a zájmových sdružení v obci a přilehlém okolí
-společenské a kulturní prezentace města

Mobilní taneční parket ochrání sportovní palubovou desku před trvalým poškozením laku a
povrchu sportoviště.

Sportoviště haly využívají v zimních nebo klimaticky nepříznivých měsících pro venkovní sporty:
-oddíl kopané, přípravný oddíl kopané nejmladší, přípravný oddíl kopané starší, mladší žáci, dorost,
muži, oddíl bambintonu, oddíl sálové kopané, oddíl házené, oddíl florballu, oddíl fussballu, oddíl
stolního tenisu.

Místo realizace projektu:
Kraj – Jihočeský
Okres  - Strakonice
Území – Vodňany – Výstavní ulice 726, Víceúčelová hala

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje (rozpočet) projektu: 1 654 346,99
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 600 597,00
Procento dotace 92,50 %
Nezpůsobilé výdaje celkem 53 749,69

4.  Kontaktní údaje:
Město Vodňany
Adresa: náměstí Svobody 18, 389 01  Vodňany
Kontaktní osoby: Václav Heřman – starosta
Fošumová Gabriela  - projektový manažer
e-mail: muvod@muvodnany.cz
www stránky: www.vodnany.eu
IČO: 00251984
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Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch vznikl v březnu 2004.
Členy jsou obce, ležící při jižní hranici okresu Písek a Strakonice  v okolí Zlaté hory (nadmořská

výška 461 m) – Dobev, Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Putim, Ražice, Skály a jejich osady.

Rozvoj regionu je směřován na ozdravění životního prostředí, údržbu krajiny, zlepšení kvality života
v jednotlivých obcích, formou zkvalitnění infrastruktury, občanské vybavenosti, spoluprácí v péči o
mládež a seniory, rozvoj infrastruktury podporující cestovní ruch v regionu.

Původní nosná myšlenka vycházela ze záměru vybudovat kolem Zlatého vrchu „ekologický region“.
Prvním záměrem bylo společně zajistit alternativní zdroj vytápění (biomasou) pro občany, kteří žijí v
obcích, jež nebyly plynofikovány. Postupně se na tuto hlavní myšlenku napojovaly další aktivity, které
souvisí s ekologií (v sídle DSO funguje Poradenské středisko „Energetika“, kompostárna, integrovaný
systém sběru biologicky rozložitelného odpadu)a také ty, které se regionu místně dotýkají (ve spolupráci
s Úřady práce v Písku a Strakonicích, obce svazku zaměstnávají více než dvě desítky občanů regionu,
kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce (2005 – 2009), práce s dětmi a mládeží, společná
podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu).

Počet obyvatel: 3000

Rozpočet svazku na rok 2009:
příjmy       4    mil. Kč
výdaje       3,92 mil. Kč

Nejvýznamnější realizované projekty v uplynulých letech a přidělené finanční prostředky:

21



Kontakt:
Dobrovolný svazek obcí  „Zlatý vrch“
Ražice 98, 398 22 Ražice
IČO: 71210024
Předseda DSO : Jaroslav Němejc
tel.: 389 603 773
e-mail: zlatyvrch@zlatyvrch.cz
www.zlatyvrch.cz
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ROP NUTS II  Jihozápad, opatření 3.3 „Rozvoj služeb cestovního ruchu,
marketingu a produktů cestovního ruchu“.
Číslo projektu CZ.1.14/3.3.00/02.00350
Název projektu: Rok na Zlatém vrchu

Charakteristika žadatele:
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch vznikl v březnu 2004.
Členy jsou obce, ležící při jižní hranici okresu Písek a Strakonice  v okolí Zlaté hory (nadmořská výška
461 m) – Dobev, Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Putim, Ražice, Skály a jejich osady.

Rozvoj regionu je směřován na ozdravění životního prostředí, údržbu krajiny, zlepšení kvality života
v jednotlivých obcích, formou zkvalitnění infrastruktury, občanské vybavenosti, spoluprácí v péči o
mládež a seniory, rozvoj infrastruktury podporující cestovní ruch v regionu.

Původní nosná myšlenka vycházela ze záměru vybudovat kolem Zlatého vrchu „ekologický region“.
Prvním záměrem bylo společně zajistit alternativní zdroj vytápění (biomasou) pro občany, kteří žijí v
obcích, jež nebyly plynofikovány. Postupně se na tuto hlavní myšlenku napojovaly další aktivity, které
souvisí s ekologií (v sídle DSO funguje Poradenské středisko „Energetika“, kompostárna, integrovaný
systém sběru biologicky rozložitelného odpadu)a také ty, které se regionu místně dotýkají (ve spolupráci
s Úřady práce v Písku a Strakonicích, obce svazku zaměstnávají více než dvě desítky občanů regionu,
kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce (2005 – 2009), práce s dětmi a mládeží, společná
podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu).

Počet obyvatel: 3000

Rozpočet svazku na rok 2009:
příjmy 4    mil. Kč
výdaje 3,92 mil. Kč

Název projektu:
Rok na Zlatém vrchu

Hlavní cíl projektu:
zvýšení podílu cestovního ruchu v mikroregionu Zlatý vrch jako nástroje k zajištění celkového

vyváženého rozvoje regionu a růstu kvality života jejich obyvatel.

Specifický cíl projektu:
 vytvoření nových a zkvalitnění stávajících propagačních materiálů a způsobu prezentace

mikroregionu, které návštěvníkům podají komplexní informace o aktuálním dění a ulehčí jim orientaci
s ohledem na produkty a služby v cestovním ruchu.

Výstupy z projektu:
Letáky o mikroregionu, mapa, kalendáře, publikace, DVD, webové stránky, prezentační panely a

plakáty, pohlednice a další propagační předměty byly vždy „uvedeny na trh“ při některé z promo akcí
(Rýžování zlata na Otavě, Po stopách dobrého vojáka Švejka, Na kole kam oko ze Zlaté hory dohlédne,
Silvestrovský vejšlap na Velký Kamýk, Po stopách básníka Jana Čarka, Ražický pražec). Svazek se
také účastnil několika výstav na propagaci regionu v cestovním ruchu a v rámci projektu navázal
spolupráci s dalšími subjekty (vyjmenovat?)

Zahájení projektu   - 10.12.2007
Ukončení  projektu - 30.10.2009
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Celkové náklady projektu:    3 846 134,- Kč
Dotace ve výši 92,5% max.   3 557 673,- Kč

Kontakt:
Dobrovolný svazek obcí  „Zlatý vrch“
Ražice 98, 398 22 Ražice
IČO: 71210024
Jaroslav Němejc
 předseda DSO
tel.: 389 603 773
e-mail: zlatyvrch@zlatyvrch.cz
www.zlatyvrch.cz
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Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Nejvýznamnější realizované projekty v uplynulých letech a přidělené finanční prostředky:
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ROP NUTS II Jihozápad – 3.výzva :
Oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji
cestovního ruchu

1. Charakteristika žadatele:
Protivín je malé město nacházející se v Jižních Čechách v okrese Písek. První zmínka o městě

pochází z roku 1282, ale předpokládá se, že město vzniklo již kolem roku 1260 jako tvrz a vesnice
okolo brodu přes řeku Blanici, která městem protéká. Město, které má 5 053 obyvatel, je známo
především díky pivu, které se zde vaří již od roku 1598

Rozpočet na rok 2009 :
Příjmy:  81 055 000 Kč
Výdaje:  77 912 000 Kč

2. Název projektu:
Rekonstrukce památkově chráněného objektu v areálu kostela Sv.Alžběty Portugalské v Protivíně

č.p. 37.
Zdůvodnění projektu

Výchozí situace
Projekt řeší problém zajištění uchování kulturně historického dědictví a využití chráněného

objektu v areálu kostela Sv. Alžběty Portugalské v Protivíně č .p. 37. Projekt řeší problém
rehabilitace památkově chráněného objektu (dříve kaplanky a panského špitálu). Ta je v současné
době v nevyhovujícím stavu a potřebuje stavební rekonstrukci.

Projekt řeší:
Zlepšení stavebně technického stavu historické památky za účelem:
Vybudování expozice pro nejslavnějšího protivínského rodáka a to básníka a výtvarného umělce

Jiřího Koláře. Jiří Kolář byl celosvětově uznávaný umělec hlavně v oblasti pop artu. Jeho díla se v
minulosti objevily už na nesčetném množství výstav a jeho díla mělo a má zájem velké množství
zahraničních galerií.

Už jen díky své slávě a uznání ze strany zahraničních odborníků by bylo vhodné a účelné zřídit
tomuto umělci jeho trvalou expozici – a to v jeho rodném městě.

Záměrem města Protivína je zřízení výše zmíněné expozice právě v budově barokní kaplanky, jak
je tento objekt nazýván, která v rámci projektu projde stavební rekonstrukcí. V této expozici by byly
vystavovány Kolářovy koláže, knihy, osobní předměty a různé fotografie dokumentující autorovy široké
kulturní aktivity.

Další využití zrekonstruované barokní kaplanky bude spočívat ve zřízení informačního centra,
tvůrčích dílen, konání příležitostných výstav a míst vhodných k odpočinkovým aktivitám. Výhoda
tohoto projektu tedy spočívá v určité polyfunkčnosti samotného objektu po jeho rekonstrukci.
Realizací projektu bude tedy dosaženo zvýšení objektů občanské vybavenosti a zároveň dojde k
výraznému posílení kulturního života v tomto městě. Realizace projektu bude mít významný a
dlouhodobý dopad památkově chráněného objektu v Protivíně, na kvalitu nabízených duchovních
služeb a zejména na nárůst návštěvnosti.

3. Rozpočet projektu:
Rekonstrukce památkového objektu 8.449.910  Kč
Publicita projektu 115 000  Kč
Zpracování projektové žádosti 1 334 497 Kč
Administrace projektu 135 000 Kč
Zpracování projektové dokumentace 190 000 Kč
Celkem s DPH 8 924 407Kč
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Žadatel 7,5 % 669 330 Kč
Dotace z ROP – ERDF 92,5  % 8 255 076 Kč

4. Kontaktní údaje:
Město Protivín
Masarykovo náměstí 128
398 11 Protivín
IČ: 002 50 023
DIČ: CZ 002 50 023
Statutární zástupce : Jaromír Hlaváč, starosta
Kontaktní osoba: Ing. Eva Štěrbová, projektový manažer
E-mail: sekretariat@g-project.cz
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Cíl programu
Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj venkova v souladu s usnesením vlády České republiky

ze dne 11. listopadu 1998 č. 730. Program obnovy venkova zásadně předpokládá participaci obyvatel
venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu
s místními tradicemi.
2. Vymezení příjemce podpory
2.1 U dotačního titulu č. 1 je účastníkem programu
· obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), která získala ocenění modrou, zelenou, bílou,
oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 nebo se umístila na 1. -
3. místě v celostátním kole této soutěže. Na základě výjimky ministra může být účastníkem programu
i obec oceněná v předchozích ročnících soutěže, pokud dotace nebyla v minulosti poskytnuta.
2.2 U dotačního titulu č. 2 je účastníkem programu:
• obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba),
• svazek obcí 1), který je registrován v souladu se zákonem o obcích 2), a to pouze v případě, že
akce zasahuje do katastrálního území více obcí.
2.3 U dotačního titulu č. 3 je účastníkem programu:
• obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba),
• svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.
2.4 U dotačního titulu č. 4 je účastníkem programu:
•  obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba),
• svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že akce
zasahuje do katastrálního území více obcí.
2.5 U dotačního titulu č. 5 je účastníkem programu:
• obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), která má ve svém katastru
minimálně 4% obyvatel romského etnika.

Podíl romské menšiny na počtu obyvatel obce musí být doložen závazným prohlášením starosty
s odkazem na příslušné dokumenty nebo studie, popřípadě kvalifikovaným odhadem krajského
koordinátora pro národnostní menšiny.
1) § 49 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 51 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
ve spojení s § 20i a 20j zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

3. Forma podpory
3.1 Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen „dotace“)
na realizaci schválených akcí.
Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo
s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i na náklady na údržbu a opravu majetku,
pokud jsou součástí investiční akce.
Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou
majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.
3.2 U dotačního titulu č. 1 je dotace poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
3.3 U dotačního titulu č. 2 je dotace poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu
akci činí 300 tis. Kč.
3.4 U dotačního titulu č. 3 je dotace poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
3.5 U dotačního titulu č. 4 je dotace poskytována až do výše 70 % celkové výše skutečně

kapitola 6 - PROGRAM OBNOVY VENKOVA
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vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit
dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.
3.6 U dotačního titulu č. 5 je dotace poskytována až do výše 70 % celkové výše skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit
dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
3.7 Náklady na zhotovení projektové dokumentace, na provádění inženýrských činností souvisejících
s akcí a na odměny manažerů nejsou uznatelnými náklady akce.
3.8 Dotace bude vyplácena na základě předložených faktur souvisejících s realizací akce. Budou
propláceny pouze faktury vystavené nejdříve v den následující po dni podání žádosti.
3.9 Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo dotačních
titulů státního rozpočtu nebo programů spolufinancovaných z prostředků EU.
3.10 Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze
zdrojů programu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků kraje nepřesáhla 90 %
celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
3.11 Povinná spoluúčast účastníka programu na krytí nákladů realizace akce může být tvořena
dodávkou vlastních materiálů a dobrovolnou prací občanů obce (viz. 7.2.2).

4. Dotační tituly
4.1 Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby) s výjimkou
bytového fondu ve vlastnictví obce, komplexní úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
3
4.2 Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě
(resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení,
kulturní zařízení),
• úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky,
bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
4.3 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj
venkova.
4.4 Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v
katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná
se zejména o obnovu staveb jako:
• kaple, kaplička,
• socha,
• boží muka, kříž,
• úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.
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4.5 Dotační titul č. 5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě (sociálně vyloučeným osobám),
které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod. ),
• vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě.
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kapitola 7 – ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY POV

Projekt zpracován v rámci: 217115 – Podpora obnovy venkova pro rok 2006 až 2008 MMR ČR
Člověk a strom, Člověk a jeho stopy, Člověk a jeho hodnoty.

1. Charakteristika žadatele:
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch vznikl v březnu 2004.  Členy jsou obce, ležící při jižní hranici

okresu Písek a Strakonice  v okolí Zlaté hory (nadmořská výška 461 m) – Dobev, Drahonice, Heřmaň,
Kestřany, Putim, Ražice, Skály a jejich osady.

Rozvoj regionu je směřován na ozdravění životního prostředí, údržbu krajiny, zlepšení kvality života
v jednotlivých obcích, formou zkvalitnění infrastruktury, občanské vybavenosti, spolupráci v péči o
mládež a seniory, rozvoj infrastruktury podporující cestovní ruch v regionu.

Počet obyvatel: 3 000
Rozpočet rok 2009: příjmy   4    mil. Kč,  výdaje     3,92 mil. Kč

2. Název projektu:

2006 - „Člověk a strom“
Záměr projektu:

Projekt praktickou formou poukázal na zřetelné souvislosti života lidského pokolení a lidské
společnosti s růstem a životem stromů a lesů jakožto přírodního společenství (= rčení „...rosteš
jako dříví v lese“). V průběhu projektu bylo se stromem v interpretaci zacházeno jako s prostředkem
zosobnění lidských vlastností v něm samém  (= rčení „...máš tu palici jako dub“, „...je to jako když
mluvíš do dubu“, „...jdi se vypovídat do vrby“). Ať chceme nebo ne, velice často se při svém konání
odkazujeme na stromy, nebo se k nim nevědomky přirovnáváme.

2007 - „Člověk a jeho stopy ve světě“
Záměr projektu:

V projektu bylo cílem poukázat tvůrčím způsobem na člověkem vytvořené stopy na zemském
povrchu. Pojítkem celkové myšlenkové linie projektu bylo, dá se říci, slovo otisk. Samotný otisk, tedy
výsledek kontaktu, či jakéhosi působení jednoho subjektu na druhý.

V tomto případě jsou našimi subjekty sám člověk a planeta Země. (pro člověka tedy svět v němž
žije)

2008 – „Člověk a jeho hodnoty“
Záměr projektu:

V projektu bylo kladeno za cíl poukázat tvůrčím způsobem na existenci a význam hodnot jiných,
než jsou peníze v životě člověka. V podstatě bylo naším cílem také přispět k výchově mladých lidí,
uvědomujících si potřebu skutečné hodnoty hledat, nacházet a opatrovat. Pojítkem celkové myšlenkové
linie projektu jsou slova komunikace a tvorba.

Realizace projektu :
Akce Člověk a strom a Člověk a jeho hodnoty se konaly v areálu bývalé Základní školy v Heřmani,

Člověk a jeho hodnoty v areálu Mateřské školy v Drahonicích. Každé z akcí se zúčastnilo kolem 80
dětí + odborní asistenti a technický personál.

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje na každý jednotlivý projekt cca 300 tis. Kč včetně DPH.

Dotace MMRČR  70%
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4. Kontaktní údaje:
Dobrovolný svazek obcí  „Zlatý vrch“
Ražice 98, 398 22 Ražice
 IČO: 71210024
Předseda: Jaroslav Němejc
tel.: 389 603 773
e-mail:   zlatyvrch@zlatyvrch.cz
www.zlatyvrch.cz
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Projekt zpracován v rámci: 217115 – Podpora obnovy venkova pro rok 2008
Školka splněných přání – Obnova vybavení MŠ Drahonice

1. Charakteristika žadatele:
Obec Drahonice s místní částí Albrechtice se nachází 10 km severozápadně od Vodňan, na

křižovatce silnic Strakonice – České Budějovice a Písek – Prachatice.
První zmínka o Drahonicích a Albrechticích je datována  rokem 1257. Dle výňatků z knížecích

archivů mívali páni na Drahonicích ve svém znaku střelu a byli spřízněni s Bavory ze Strakonic a s pány
s Kremže. V obci je zámeček, původně majetek Adama, knížete Schwarzenberka, dříve tvrz v majetku
vladycké rodiny z Drahonic.

Obec počtem obyvatel patří mezi malé obce do 500 obyvatel s neuvolněnou funkcí starostky.

Počet obyvatel: 358
Výměra: 1272,05 ha
Hustota: 29,01 ob./km2
Příslušející osady: Albrechtice

Rozpočet rok 2009:
Příjmy: 4 082 631 Kč
Výdaje: 4 556 000 Kč

2.Název projektu:
„Školka splněných přání“ – Obnova vybavení MŠ Drahonice:

Zdůvodnění projektu:
Mateřská škola v Drahonicích byla poprvé otevřena dne 1. září 1973. Spolu s mateřskou školou

byla zároveň zřízena i Jídelna při MŠ, čímž byly a jsou zajištěny stravovací potřeby dětí i zaměstnanců.
Umístění školky a její okolí je vyhovující pro své možnosti každodenního kontaktu s okolní přírodou,
čehož škola hojně využívá. Stav budovy MŠ je relativně dobrý, v roce 2006 bylo nahrazeno dosavadní
topení akumulačními kamny ústředním vytápěním a byla provedena nezbytná výměna 3 ks dětských
toalet, v nejbližších dvou letech se počítá se zateplením budovy a výměnou oken a dveří.

Největším problémem však zůstává materiálně – technické zázemí školy, které od samotného
zřízení MŠ zůstalo v převážné míře původní, tudíž v současnosti nesplňuje ani funkční, ani
bezpečnostní nároky a normy, a které je limitujícím faktorem pro fyzický i duševní rozvoj dětí (mdlé
barvy, dřevotřískové materiály s dnes již poškozeným povrchem, atd.). Přestože je snahou učitelek
vylepšit a vyzdobit prostředí dětí v maximálně možné míře, celkový dojem ze současné školky je spíše
pochmurný, což vyplývá i z výpovědí samotných dětí.

Realizace projektu:
Jedná se o neinvestiční akci obnovy vybavení(jež je v převážné míře původní a datuje se od

založení školky v roce 1973, ale zejména je nevyhovující jak po bezpečnostní, tak po funkční stránce).
Projekt je zaměřen na obnovu umýváren(výměna dětského soc.zařízení(9ks)),nové obklady a

dlažba(40m2), třídy, herny a lehárny(zařízení nábytkem a herním a sportovním zařízením, koberce,
záclony, zářivky (12 ks)), vymalování stěn (360 m2) a šatny  a chodeb(šatní boxy a lavičky, vymalování
stěn (240 m2).

Závěr:
Projekt byl zajímavý hlavně jeho přípravou na které se podíleli jednak rodiče, ale i děti věkové

kategorie 3 – 6 let.
Děti ve spolupráci s učitelkami MŠ realizovaly několik akcí v cyklu  ŠKOLKA PLNÁ BAREV, při

nichž se  verbálně i obrazově vyjádřily k tomu, co se jim na současné školce(interiéru) líbí, co by si
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přály změnit a jak by si představovaly školku svých snů(„Výlet po mateřské škole“, Hra na kouzelníky“,
Naše krásná třída, a Školka plná barev).

Do projektu byli nepřímo zapojeni i rodiče dětí navštěvující školku, kteří pomocí dotazníkového
šetření vyjádřili spokojenost ,resp.nespokojenost se současným stavem školky a kteří přislíbili i pomoc
při realizaci projektu.

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje projektu činí 420 000,- Kč včetně DPH.
Dotace MMRČR : 297 000,— Kč (včetně DPH)

4. Kontaktní údaje:
Obec Drahonice
Drahonice č.p. 100
389 01 Vodňany
IČ: 00251135
Starosta obce : Václav Toman
Tel.: 383380 111
Emeil: oudrahonice@atlas.cz

dodat fotografie
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kapitola 8 - STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ
- podpora výstavby  nájemních bytů pro příjmově

vymezené osoby
Dne 22. května 2003 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků

Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově
vymezené osoby. Tímto nařízením vlády jsou stanoveny podmínky, za kterých lze obci (městu)
poskytnout dotaci na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Žádost o poskytnutí
dotace v rámci daného programu pro rok 2007 je nutné podat v termínu do 31. ledna 2007.

Dotace je poskytována do výše 550 tis. Kč na jeden byt, jedná-li se o výstavbu nájemních bytů
na území, kde je nutno současně vybudovat místní komunikace III. a IV. třídy včetně jejich součástí,
účelové komunikace a sítě technického vybavení (nejedná se o přípojky k hlavním řádům) lze dotaci
poskytnout až do výše 630 tis. Kč.
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kapitola 9 - ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY - SFRB

Projekt zpracován v rámci: PROGRAMU MMR – SFRB  - rok 2005 – podpora
výstavby bytů pro příjmově vymezené osoby

1. Charakteristika žadatele:
Obec Tálín  leží 8 km jihovýchodně od Písku a v třinácti kilometrovém ochranném  pásmu jaderné

elektrárny TEMELÍN.
Historie obce Tálín sahá až do 13 století. První zmínka o obci pochází ze dne 6. dubna 1253, kdy

je v listu českého krále Václava I. vzpomínána jako ves Talina, v níž stál Talův dvůr a tvrz v majetku řádu
křižovníků.

Tálínský rybník má rozlohu 52 ha. Jeho dvě hráze zpevňují staleté duby. První zmínka o rybníce
je z roku 1515 ve smlouvě mezi Ondřejem Sedleckým z Tálína a protivínskými poddanými ze vsi Žďáru.
Dnes rybník obhospodařuje Školní rybářství Protivín.

Tálínský rybník je znám především ze zlidovělé písně Už se ten Tálínskej rybník nahání. Píseň
složili dva zamilovaní mládenci z nedalekých Maletic, kteří chodili za dcerou tálínského baštýře. Je
tomu již téměř dvě stě let.

Obec počtem obyvatel patří mezi malé obce do 200 obyvatel s neuvolněnou funkcí starostky.

Počet obyvatel: 160
Rozloha: 419 ha
Příslušející osady: Kukle

Rozpočet rok 2009:
Příjmy:  3 102 400 Kč
Výdaje : 3 102 400 Kč

Neuvolněná funkce starostky a malý rozpočet je velkým hendikepem, ale i přesto se jedná o velmi
aktivní obec,jak v realizaci projektů, tak ve spolkové činnosti. Třikrát se obec účastnila soutěže
Vesnice roku se získáním 3 čestných ocenění, hlavně za práci s mládeží.

2. Název projektu:
Byty pro příjmově vymezené osoby

(rekonstrukce nebytových prostor v druhém nadzemním podlaží budovy obecního úřadu)

Zdůvodnění projektu
Výchozí situace
Obec  Tálín má v současné době 158 trvale žijících obyvatel. Rozpočet obce činí 1 mil. Kč. Obec

nevlastní žádné pozemky vhodné k individuální bytové výstavbě.
Vzhledem k nízkému rozpočtu nemůže obec ani žádné pozemky , které jsou v územním plánu

navrženy k zastavění a jsou v soukromém vlastnictví,odkoupit.
Vzhledem k tomu, že obec má zájem udržet obyvatele v obci, je její prioritou předcházet odlivu

obyvatel do měst. Svojí polohou je obec dostupná autobusovou dopravou a není problém dojíždění
za prací do města Písku.

V budově OÚ jsou prostory, které se nabízejí k rekonstrukci. Realizací projektu(vybudování dvou
malometrážních bytů) vznikne bydlení pro dvě mladé rodiny.

Projekt řeší:
Budova pochází z poloviny minulého století. Tomu také odpovídal její stav před započetím

rekonstrukce.
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Pro realizaci projektu vzhledem ke stáří a stavu budovy bylo nutné provést.
Zpevnění stropů mezi I. a II.nadzemním podlažím, zateplení bytů z vnitřní strany stěn a stropů, provést
změnu příček, výměnu  dveří včetně zárubní, výměnu oken, podlah a komplexní do vybavení  bytů
soc.zařízením a kuchyněmi.

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje (rozpočet) projektu: 1 440 000,00 Kč
Dotace 1 100 000,00 Kč
Vlastní zdroje    200 000,00 Kč

4. Kontaktní údaje:
Obec Tálín
Tálín 11
398 15  Tálín
Právní forma: obec
IČ: 00250163
Mobil: 724 190 381  Tel: 382 259 024
Email: outalin@volny.cz
www.talin.cz
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Projekt zpracován v rámci: PROGRAMU MŽP – SFŽP  - rok 2007 – podpora
výstavby bytů pro příjmově vymezené osoby

1. Charakteristika žadatele:
Obec leží 4,5 km severně od Bavorova v překrásné, mírně zvlněné krajině.
Podle protékajícího potoka byla obec nazvána Bílsko (Blsko, Bělsko). Její existenci potvrdil v r.

1932 nález žárového hrobu na parcele na Kličatkách s několika nádobami a bronzovým turbanem,
dnes uloženými v muzeu ve Vodňanech. I další nález hovoří o dobách kdy se zde po léta pálilo
dřevěné uhlí ve velkém milíři.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba Většího, k němuž přináležela fara. Kostel je připomínán již
od roku 1350.

Počet obyvatel: 220
Katastrální výměra: 1132,33 ha
Počet částí: 2 (Netonice, Záluží)

2.  Název projektu
Byty  pro příjmově vymezené osoby
(rekonstrukce nebytových prostor v druhém nadzemním podlaží budovy obecního úřadu, čp.

34, 387 73 Bavorov)

Zdůvodnění projektu
Výchozí situace
Obec  Bílsko se rozhodlo využít dosud nevyužívané prostory v druhém nadzemním podlaží

budovy býv.školy a v současnosti sídla obecního úřadu  k přestavbě na byty pro nízko příjmové(příjmově
vymezené )osoby .

Důvodem bylo a je udržet obyvatele trvale žijící, ale i o rozvoj obce a tím přilákání nových obyvatel
vytvořením potřebných podmínek. Svojí polohou je obec dostupná autobusovou dopravou a není
problém dojíždění za prací do města Bavorova, Vodňan, Strakonic, ale i využití možnosti zaměstnání
v zemědělské výrobě v místě.

V budově OÚ jsou prostory, které se nabízejí k rekonstrukci. Realizací projektu(vybudování čtyř
malometrážních bytů) vznikne bydlení pro  mladé rodiny i seniory.

Projekt řeší:
Budova bývalé školy na velmi výhodném místě v obci, čelně napojen na místní účelovou komunikaci.

Pro potřebu výstavby bytů není třeba žádná příprava území, protože se jedná o stávající budovu
z poloviny minulého století.Tomu také odpovídal její stav před započetím rekonstrukce.

Pro realizaci projektu vzhledem ke stáří a stavu budovy bylo nutné provést.
Zateplení bytů z vnitřní strany stěn a stropů, provést změnu příček, výměnu  dveří včetně zárubní,

výměnu oken, podlah a komplexní do vybavení  bytů soc.zařízením a kuchyněmi.

3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje (rozpočet) projektu: 2 487 000,00 Kč
Dotace 2 200 000,00 Kč
Vlastní zdroje  287 000,00 Kč

4.  Kontaktní údaje:
Obec Bílsko
Bílsko čp.34
387 73  Bílsko
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Právní forma: obec
IČ: 00250970
Mobil: 724181027 Tel: 383 391 958
Email: oubilsko@quick.cz
www.bilsko.wz.cz
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Realizované projekty DSO Blanicko – otavského regionu

• 2000 PHARE – Průvodce Blanicko-otavským regionem – 1718 EUR
• 2003 Nadace Vltava  - Propagace a podpora rozvoje venkova – 60 000 Kč
• 2004 Aktualizace PSER  79 540 Kč – Grant JčKÚ
• 2004 PHARE – Informační materiál – 4978 EUR
• 2004 Příprava podmínek LEADER+    za podpory MMR ČR    - 480 168 Kč
• 2005 Geografický informační systém pro obce  - LEADER ČR – Mze ČR - 927 000 Kč
• 2006 GIS – pravá ruka starosty – I.etapa za podpory POV JčKÚ – 632 223 Kč
• 2007 GIS – pravá ruka starosty – II. Etapa za podpory POV JčKÚ – 1062 551 Kč
• 2007 Propagační materiály – přeshraniční spolupráce Rakousko- INTERREG IIIA

náklady celkem  75 896 Kč
• 2007 Značení „Rybářské naučné stezky“ – Grant JčKÚ – 418 429 Kč
• 2008 Projekt „Upravená obec „ podpořeno z Programu rozvoje venkova 3.kolo

Celkové uznatelné náklady ze kterých byla stanovena dotace 1 111 050 Kč.
• 2008 Oprava povrchů cyklostezek(Protivín,Heřmaň) – 450 000 Kč
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Zkušenosti s realizací projektu
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kapitola 10 – OBCE A JEJICH DALŠÍ REALIZOVANÉ
PROJEKTY
Projekt zpracován v rámci: Operační program životního prostředí
Osa: 6.  Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF
Opatření: 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny
Název projektu: Revitalizace hřbitovní aleje ve Vodňanech

1. Charakteristika žadatele:
Z dochovaných záznamů se  vznik Města Vodňany datuje od 13 stol. Situováno je  v Jižních

Čechách ,okres Strakonice
Středisko charakterizované zemědělskou produkcí  - pěstování zeleniny a chov ryb .

Tradicí Vodňan se během půl tisíciletí stalo rybářství. Střední rybářská škola je jediná tohoto typu
v ČR, stejně jako Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity.

Katastrální výměra: 3635,6 ha
Hustota obyvatel: 182,94 ob./km2
Přináležející obce: Čavyně, Křtětice,Hvožďany,Pražák, Radčice, Újezd,Vodňanské Svobodné

hory, Vodňany I, Vodňany II

2. Název projektu:
Revitalizace hřbitovní aleje ve Vodňannech

Zdůvodnění projektu
Hřbitovní alej ve Vodňanech tvořily dvě řady vzrostlých přestárlých jehličnatých dřevin – thují,

které svým kořenovým systémem poškozovaly hroby umístěné v okolí aleje. Alej jehličnanů tvořila
významný a dominantní prvek zeleně na hřbitově.

Cílem projektu bylo tuto alej revitalizovat tj. vykácet staré stromy a nahradit je jiným kultivarem
jehličnanu, který nemá tak rozsáhlý kořenový systém. Nová výsadba  bude doplněna v celé délce
hřbitova.

Předmět projektu:
Hlavním cílem projektu bylo regenerovat stávající hřbitovní alej, jejíž součástí byly přestárlé a

přerostlé thuje, které svým kořenovým systémem poškozovaly přilehlé a okolní hroby.
Původní  hřbitovní alej byla tvořena z 25 ks zeravů a 2 smrků pichlavých.
V rámci regenerace došlo k vykácení současných jehličnanů a kolmému odfrézování jejich

kořenového systému. Po vykácení byly  vrty, po hlavních kořenových valech, spojeny v jednu podélnou
rýhu, do které byla vložena speciální folie zabraňující prorůstání kořenů nežádoucím směrem.

Celkem bylo vysazeno 69 kusů nových sazenic tisu, jejichž výška  dosahovala 170-200 cm.
Komise životního prostředí při Městském úřadě Vodňany doporučila  do projektu výsadbu tisu pro
jeho specifické vlastnosti. Tis je dřevina  s vlastnostmi s nejpružnějším a nejpevnějším dřevem, s
malým kořenovým systémem, stále zeleným obrostem a velmi efektivním vzhledem. Růst této
bezúdržbové dřeviny je velmi zdlouhavý a pomalý.

Místo realizace projektu:
Vodňany
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3. Rozpočet projektu
Celkové výdaje (rozpočet) projektu: 521 911,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: dotace ERDF 85% 443 624,35 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: dotace SFŽP 5 % 26 095,55 Kč
Procento dotace 90,00 %
Nezpůsobilé výdaje celkem   0
Spolupodíl města  10%           52 191,10 Kč

4.  Kontaktní údaje:
Město Vodňany
Adresa: náměstí Svobody 18, 389 01  Vodňany
Kontaktní osoby: Václav Heřman – starosta
Fošumová Gabriela  - projektový manažer
e-mail: muvod@muvodnany.cz
www stránky: www.vodnany.eu
právní forma: obec
IČO: 00251984
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Podpořeno programem financovaným z prostředků Islandu, Lichnštějnska a
Norsak v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu a Jihočeským krajem

1. Charakteristika žadatele:
Město Bavorov se nachází v jižních Čechách při toku řeky Blanice v Bavorovské pahorkatině v

nadmořské výšce 446 m v okrese Strakonice asi 8 km jihozápadně od Vodňan. Leží na křižovatce
cest Vodňany - Prachatice, Volyně - Netolice a silnice na Drahonice, Ražice a Písek.

Přesné datum založení města není známo, první písemná zmínka o Bavorovu pochází z r. 1228. Na
vzniku města se podílel rod Bavorů ze Strakonic. Bavorové byli mocný a starý rod. Nejznámější je
Bavor II. Veliký. Jeho tři synové Jan, Mikuláš a Vilém zdědili veškeré statky po svém otci a podělili se
o ně. Jan Bavor se nastěhoval do malého dřevěného hradu v osadě na břehu divoké řeky Blanice.
Zamiloval si tento kraj a říkal si od té doby Jan Bavor III. z Bavorova. Nechal vyměřit čtvercové tržiště
(nyní náměstí), vybudovat ulice a dřevěné hradby. Bavor III. zemřel r. 1318, pouhé tři roky po tom, co
se v Bavorově usídlil.

Bavorov je východiskem turistické cesty na hrad Helfenburk. Probíhá jím cyklostezka 1074 severně
na Bílsko, Ražice a dále na Písek, východně pak na Vodňany.

Rozloha: 3539  ha
Počet obyvatel: Bavorov a přilehlé osady - 1498 obyvatel

Bavorov bez přilehlých osad - 1230 obyvatel

Rozpočet města na rok 2009:
Příjmy : 19 090 000 Kč
Výdaje : 18 243 000 Kč

2. Název projektu:
Záchrana historické památky „Zámek – Panský dům“ v Bavorově

Zdůvodnění projektu
Současný stav kulturní památky je výsledkem předchozích stavebních zásahů provedených v

letech 2006-2007. Celý objekt Panského domu je nově přestřešen prejzovou a taškovou krytinou a
je opravena fasáda, čímž byl učiněn první a zásadní krok k záchraně památky.

Vnitřní prostory Panského domu a ostatní objekty zámeckého areálu jsou již v nepoměrně horším
stavu a jejich rekonstrukce tvoří podstatu projektu.

Kvalitu celého souboru budov snižuje především havarijní stav omítek a podlah v parteru a v prvním
podlaží.Odborný zásah je nutný také v prostorech nádvoří. Současný technický stav tak zásadně
determinuje využití areálu k zamýšleným účelům.

Projekt řeší:
Zlepšení stavebně technického stavu historické památky za účelem zachování kulturně historické

hodnoty památky pro budoucí generace.
Akce kontinuelně navazuje  na již dokončenou 1.etapu rekonstrukce objektu.
Jednat se bude o opravy renesančních

3. Rozpočet projektu:
Rekonstrukce památkového objektu 8.449.910  Kč
Publicita projektu 115 000  Kč
Zpracování projektové žádosti 1 334 497 Kč
Administrace projektu 135 000 Kč
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Zpracování projektové dokumentace 190 000 Kč
Celkem s DPH 8 924 407Kč

Žadatel 7,5 % 669 330 Kč
Dotace z ROP – ERDF                      92,5  %   8 255 076 Kč

Celková výše finančních prostředků vynaložených na záchranu zámeckého areálu před realizací
projektu činila 5 065 000 Kč, z toho výdaje z rozpočtu města včetně pořízení objektu 3 065 000 Kč.

4. Kontaktní údaje:
Město Bavorov
Náměstí Míru 1
387 73 Bavorov
 IČ: 00250945
DIČ: 107-250945
Statutární zástupce : Jan Michalec, starosta
E-mail: info@bavorov.cz
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Albrechtice nad Vltavou
Přehled realizovaných akcí  mimo prezentovaný projekt:

• Odstraňování povodňových škod – r.2002  - 1 995 000 Kč celkové náklady , dotací podpořilo
MMR ČR

• Rekonstrukce místních komunikací  - r.2003 – 3 520 000 Kč celkové náklady – dotačně
podpořilo MMR ČR

• Financování nouzových opatření po povodni – r.2003 – 8 904 000 Kč celkové náklady –
dotačně podpořeno Fondem solidarity EU, MMR ČR

• Zajištění bezpečnosti chodců v Albrechticích nad Vlt. I.etapa – 2005/2006 – 1 052 000 Kč
celkové náklady – realizováno z vlastních prostředků

Bavorov
Přehled realizovaných akcí od r. 2004 mimo prezentovaný projekt:

• Rekonstrukce střechy Panského domu – 2006/2007 – celkové náklady 2 mil.Kč – podpořeno
Ministerstvem kultury ČR

• Nová fasáda Panského domu – 2007 – celkové náklady 811 000 Kč – podpořeno MK ČR
• Rekonstrukce kašny na Náměstí Míru – 2005,2006 – celkové náklady 565 500 Kč –

podpořeno Jihočeským krajem
• Oprava bytového domu č.p.30 – 2005 – celkové náklady 392 417,60 Kč – podpořeno MMR

ČR
• Rekonstrukce márnice  - 2006 – celkové náklady 270 130 Kč – podpořeno MMR ČR
• Rekonstrukce mostu Čichtice  - celkové náklady 2 000 387,60 Kč – podpořeno MMR ČR
• Soubor šesti projektů opravy místních komunikací v Bavorově – 2006 -  celkové náklady 8 866

609 Kč – podpořeno MMR ČR

Bílsko
V posledních  letech obec realizovala mimo prezentovaný projekt,  tyto akce:

• 2005 – oprava hospody , podpořeno POV, celkové náklady 120 000 Kč
• 2006 – úpravna vody v k.ú. Bílsko, spolufinancováno MMR POV , celkové výdaje projektu

1 935 451 Kč
• 2007 – Oprava mostku a komunikace v Bílsku , spolufinancováno MMR POV, celkové výdaje

480 000 Kč
• 2009 – odstraňování následků povodní , podpořeno JčKÚ

Číčenice
V posledních letech bylo mimo prezentovaný projekt „Stavební úpravy a modernizace

predškolního zarízení Cícenice“  realizováno:
• oprava všech obecních budov na celém katastrálním území obce
• oprava kapliček v Číčenicích, Strpí, Újezdci
• plynofikace obce v letech 1997-1999
• nová fasáda a topení v mateřské škole v Číčenicích
• oprava budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice
• opravy místních komunikací
• výstavba nové trafostanice
• oprava kanalizace ve Strpí
• modernizace dětského hřiště
• zavedení bezdrátového rozhlasu
• rekonstrukce veřejného osvětlení v Číčenicích
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Drahonice
Přehled realizovaných akcí  mimo prezentovaný projekt:
• opravena kaple Panny Marii na návsi v Drahonicích (celkové náklady 42.467,-Kč, získaná

dotace 29.609,-Kč
• vyměněna okna na Obecním úřadu celkové náklady 206.765,—, získaná dotace 120.000,-Kč
· zaveden bezdrátový rozhlas (DSO Zlatý Vrch) – informace o nákladech podá p. Bořánková z

Ražic
• zavedeno zařízení pro příjem vysokorychlostního internetu (DSO Zlatý Vrch) – informace o

nákladech podá p. Bořánková z Ražic
•  zřízen veřejný internet v knihovně obce
• zbudováno dětské hřiště - celkové náklady 94.299,-Kč
• asfaltový povrch na tenisovém hřiště -celkové náklady 94.245,-Kč
• oprava přírodního parketu - celkové náklady 70.000,-Kč, získaná dotace 30.000,-Kč
• výsadba zeleně na návsi -celkové náklady  179.608,- Kč

Pivkovice
další  realizované projekty
• odbahnění rybníka na návsi a oprava hráze – povodně 2006  v celkové hodnotě 1.015.000,- Kč

(realizováno) – Ministerstvo pro místní rozvoj
• oprava komunikací a vybudování svodných žlabů pro odvod přívalové vody
• vybudování nového chodníku před prodejnou a vysázení okrasných stromů
• přestavba prodejny (zvětšení obecní společenské místnosti, vybudování toalet a vytvoření místnosti

obecního úřadu)
• vybudování nové střechy nad prodejnou a zřízení nových bytů v podkroví
• oprava střechy a omítky na kapličce
• zřízení nového dětského hřiště
• víceúčelové hřiště s umělým povrchem - rok 2008-Celk.náklady  518 tis.    Kč

Protivín
Přehled realizovaných akcí od r. 2004 mimo prezentovaný projekt:
• Obnova ČOV Protivín 2004/2005 -  11 460 000 Kč MZe ČR
• Podpora péče o krajinu 2004 -  288 296 Kč MŽP ČR
• Záchytné parkoviště u nádraží ČD v Protivíně – projektová dokumentace 2005

110 000 Kč Jihočeský kraj
• Regenerace platanové aleje 2006 -  290 000 Kč SFŽP
• Naučná stezka „Na břehu Blanice“ 2006 - 114 000 Kč Jihočeský kraj
• Dětské dopravní hřiště ZŠ Protivín 2007 - 320 000 Kč Jihočeský kraj
• Protipovodňové opatření na řece Blanici 2007- 2 751 269 Kč Jihočeský kraj

Tálín
Přehled akcí, které  obec realizovala mimo prezentované projekty:
• výstavbu vodovodu pro zásobení obyvatel pitnou vodou s napojením na vodárenskou soustavu

Římov – za podpory Mze ČR
• odkoupení a opravu budovy hostince
• opravu kapliček v Tálíně a v Kuklích z a podpory POV
• opravu budovy OÚ za podpory POV-  r. 2003 – 2006 celk. náklady 965.000,- Kč
• opravu místností úřadu knihovny a České pošty, a. s.
• výsadbu stromů
• značení cyklotras společný projekt Dobrovolného svazku obcí Blanicko-otavského
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• opravy komunikací za podpory POV - r. 2007-celkové náklady 240.000,- Kč
• zavedení internetu pro veřejnost v obecní knihovně
• změna užívání 2.nadzemního podlaží OÚ, kde vznikly byty pro nízko příjmové osoby- za podpory

SFRB r. 2005 – 2006 - celkové náklady 1.440.000,- Kč
• dětské hřiště  na návsi – za podpory POV MMR ČR - r. 2006
Celk. náklady 200.000,- Kč
• prostor pro aktivity mládeže na návsi – za podpory POV MMR ČR -  r.2007
Celkové náklady 275 000,- Kč
• Výstavba bezdrátového rozhlasu  r.  2005 - celkové náklady 260.000,- Kč
• oprava autobusové zastávky- grant JčKU – r.2009
• výměna oken – budova hostince- POV JčKÚ – r.2009

Realizované projekty DSO Blanicko – otavského regionu
• 2000 PHARE – Průvodce Blanicko-otavským regionem – 1718 EUR
• 2003 Nadace Vltava  - Propagace a podpora rozvoje venkova – 60 000 Kč
• 2004 Aktualizace PSER  79 540 Kč – Grant JčKÚ
• 2004 PHARE – Informační materiál – 4978 EUR
• 2004 Příprava podmínek LEADER+    za podpory MMR ČR    - 480 168 Kč
• 2005 Geografický informační systém pro obce  - LEADER ČR – Mze ČR - 927 000 Kč
• 2006 GIS – pravá ruka starosty – I.etapa za podpory POV JčKÚ – 632 223 Kč
• 2007 GIS – pravá ruka starosty – II. Etapa za podpory POV JčKÚ – 1062 551 Kč
• 2007 Propagační materiály – přeshraniční spolupráce Rakousko- INTERREG IIIA

náklady celkem  75 896 Kč
• 2007 Značení „Rybářské naučné stezky“ – Grant JčKÚ – 418 429 Kč
• 2008 Projekt „Upravená obec „ podpořeno z Programu rozvoje venkova 3.kolo

Celkové uznatelné náklady ze kterých byla stanovena dotace 1 111 050 Kč.
• 2008 Oprava povrchů cyklostezek(Protivín,Heřmaň) – 450 000 Kč
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