
 Informační zpravodaj
Dobrovolného svazku obcí 

Blanicko - otavského regionu

  Je tomu již více než rok co se Dobrovolný svazek  
obcí Blanicko - otavského regionu  zapojil do projektu 
Svazu měst a obcí ČR se zkráceným názvem „Centra 
společných služeb obcí“. Za tuto krátkou dobu získal 
Svazek pro obce úspěšně dotace téměř 8 milionů 
Kč, zajistil administraci 9 výběrových řízení zakázek 
malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek. Mezi úspěšné společné 
projekty patří například projekt „Vybavení sběrného 
dvora v Bílsku““, kdy Svazek získal dotaci ve výši 
0,5 milionu korun na pořízení velkoobjemových 
kontejnerů pro obyvatele části svazku obcí  za zlepšení 
třídění odpadů v regionu. Díky projektu Výstavba 
hasičské zbrojnice v Tálíně, bude v obci do konce 
letošního roku stá nová zázemí pro místní hasiče, 
zásahové jednotky hasičských sborů v Putimi a ve 
Ž´dáru budou používat nové dopravní automobily. 
Zeleń na veřejných prostranstvích v Bavorově, 
Drahonicích, Krajníčku a Putimi se dočká revitalizace. 
Ještě na podzim roku 2017 budou opraveny místní 
komunikace v Bavorově, Putimi  a Žďáru. Dalším 
rozhodně zajímavým počinem je vybudování 
turisticko - naučné stezky v Heřmani.
Obcím pomáháme také při běžném chodu a činnosti 
orgánů obcí, sem patří pomoc starostům při řešení 
každodenních situací,
nejčastěji formou konzultací nebo přímo 
vypracováním vzorových dokumentů, účastí ve 
výběrových komisích při realizaci veřejných zakázek.
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Rok činnosti CSS Vodňany

Kontaktní údaje

Proběhlo 3. setkání starostů obcí v rámci projektu 
Centra společných služeb obcí dne 291. června 2017 v 
zasedací místnosti svazku obcí ve Vodňanech.
Během setkání byla diskutována dosavadní činnost 
CSS ve Vodňanech, náměty na další poradenskou 
činnost, spolupráce s MAS Vodňanská ryba.

Setkání starostů č. 3



POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO 
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Novelou školského zákona (č. 561-2004 Sb.) vydanou 
pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1.9.2017 
zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého 
nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017. Rodičům tak vzniká 
povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 
1. 9. 2017 pěti let, pokud se už jeho dítě v mateřské 
škole nevzdělává.
Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou 
pravidelné denní docházky v pracovních dnech                    
v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00. 
Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. 
Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou 
dobu provozu.
Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve 
školce a to bud ústně, telefonicky nebo emailem. Při 
opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení 

Začíná nový školní rok 2017 - 2018

Podpora cestovního ruchu na území DSO 
Blanicko - otavského regionu

Hlavním cílem realizace projektu je propagace svazku 
obcí Blanicko - otavského regionu. 
Vzniknou nové propagační materiály – letáky 
(skládačky) – turistické zajímavosti pro návštěvníky 
REGIONU  a nové webové stránky vhodně 
uzpůsobené též pro turisty a návštěvníky regionu
Tím, že materiály jsou propagovány v infocentrech 
obcí, zároveň přispívají k propagaci celých jižních 
Čech.
Přínosem bude zviditelnění a zvýšení atraktivity pro 
návštěvníky – propagace turistických zajímavostí 
regionu a s tím spojena podpora cestovního ruchu, 
podpora venkovské turistiky a cykloturistiky (šetrné 
formy turistiky).
Jihočeský kraj podpoří tento projekt částkou 35 
000,- Kč. Celkové náklady akce budou cca 55 000,- 
Kč.

důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději 
do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí 
pouhé oznámení nepřítomnosti.
Podle novelizovaného ustanovení školského zákona 
se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje 
vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě 
odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky 
se školné neplatí.
Podrobnější informace:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-
vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-
vzdelavani

JINÉ ZPŮSOBY PLNĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO 
VZDĚLÁVANÍ
Jiné způsoby plnění povinného předškolního 

vzdělávání dítěte:
1. individuální vzdělávání dítěte - bez pravidelné 
denní docházky dítěte do mateřské školy,
2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve 
třídě přípravného stupně základní školy speciální,
3. vzdělávání v zahraniční škole na území České 
republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění 
povinné školní docházky.
Tyto způsoby mají také svá pravidla, podrobnější 
informace jsou zveřejněny na www.msmt.cz



Nabídka dalšího poradenství

Projekty financované z dotací

Projekty podpořené ze SFŽP - Markův sad Bavorov, 
Revitalizace zeleně - Drahonice, Krajníčko, Putim. 
MVČR - Výstavba hasičské zbrojnice v Tálíně, nákup 
dopravního automobilu v Putimi a Žďáru, MMR 
- Rekonstrukce MK Ke mlýnu - Putim, Na sídlišti 
- Bavorov, GP Jčk - Oprava MK Žďár  - Nuzov, 

DSO Blanicko -otavského regionu - Základní informace

DSO Blanicko - otavského regionu vznikl na základě 
ustavující Valné hromady dne 4. 2. 2004 v Písku a 
byl zaregistrován u Krajského úřadu Jihočeského 
kraje dne 20. 4. 2004 pod pořadovým číslem 54/
DSOPI/2004 DSO. V současné době je SORP se svými 
72 členskými obcemi jedním z největších Svazků v 
České republice, pokrývá téměř celé území bývalého 
okresu Písek.
Hlavním předmětem činnosti DSO je:
Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: 

rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního 
a kulturního života obcí, vztahu k orgánům státní 
správy a vyšších samosprávných celků.
Ostatní informace
Statutárními orgány svazku obcí jsou: Valná hromada, 
a rada svazku obcí. V současné době je předsedou 
svazku obcí paní Jana Študentová – starostka Obce 
Tálín, 1. místopředseda pan Václav Heřman- starosta 
Města Vodňany a 2. místopředseda je pan Miroslav 
Fenc – starosta Města Bavorov.

Projekty svazku obcí ve stadiu hodnocení

Pasport pozemních komunikací
Jedná se o základní evidenci pozemních komunikací, 
která slouží zejména jejich vlastníku (obci) jako 
přehled o jeho majetku.
Pasporty se využívají k:
Evidence majetku
Rozhodování ve správních řízeních – připojování 
pozemků (sjezdů)
Evidence parcel nacházejících se pod komunikacemi, 
vypořádání vlastnických vztahů
Povinnost vést pasport komunikací ukládá zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění. (§9 odst. 6). Rozsah evidence stanovuje 
vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích.
Zařazení komunikace do kategorie místních 
komunikací se dělá správním rozhodnutím.
EKO-KOM (výkaznictví)
Každá obec nebo město, zapojené do systému EKO-
KOM má povinnost pravidelně zasílat vyplněný 
Výkaz o celkovém množství a druzích komunálního 
odpadu vytříděných, využitých a odstraněných obcí 
v daném čtvrtletí. Výkaz lze předat písemně, faxem 
nebo elektronickou poštou na adresu regionálního 
manažera společnosti nejpozději do konce 1. měsíce 
po ukončení kalendářního čtvrtletí (tj. vždy nejpozději 

do 30.4, 31.7., 31.10., 31.1.). V případě pozdního 
zaslání se obec vystavuje sankcím.
Údaje potřebné pro vyplnění výkazu poskytne 
svozová firma, příp. další firmy, které se v obci 
zabývají tříděným sběrem, výkupem surovin apod. 
Řádně zpracovaný a vyplněný výkaz zpracuje 
regionální manažer a vypočítá odměnu za zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů v daném 
čtvrtletí. Následně pošle obci nebo městu výzvu k 
fakturaci. Celým procesem výkaznictví i fakturace lze 
pověřit svozovou firmu. Je nutné se ale s příslušnou 
firmou předem dohodnout a následně oznámit 
takovou skutečnost zástupci společnosti EKO-KOM, 
a.s a domluvit se na následujícím administrativním 
postupu.
Obec nebo město, zapojené do systému EKO-KOM 
má povinnost jedenkrát ročně, a to nejpozději 
do 28.2.,vyplnit a zaslat Dotazník o nakládání s 
komunálním odpadem v obci se zaměřením na 
tříděný sběr. Dotazník by měla vyplnit obec, případně 
ve spolupráci se svozovou firmou. Výstupy z dotazníků 
jsou statisticky zpracovávány a používány k řízení 
celého systému, včetně stanovení finančních odměn 
obcím. Data jsou využívána také krajskými úřady a 
různými státními institucemi k výzkumným účelům 
a koncepčním pracím.

Kompostéry pro obce DSO Blanicko - otavského 
regionu - žádost o dotaci podána do OPŽP 68. výzva.   

propagační materiály Bavorov, a DSO BOR, SZIF - 
Heřmaň - turisticko - naučná stezka a další. 



Výlov Podkostelního rybníka v Putimi

V sobotu 14. října 2017 se uskuteční tradiční výlov 
Podkostelního rybníka. Pořadatelem je Blatenská ryba 
a TJ Sokol Putim.Od 7 hodin pro vás bude připraveno 
občerstvení, prodej ryb a rybích specialit. Všichni jste 
srdečně zváni.
Tradiční výlov se obvykle koná v sobotu na Havelské 
posvícení. Výlov začíná již brzy ráno. Během dne je 
možno pozorovat práci rybářů, zakoupit vylovené 
kapry a využít stánků s občerstvením na hrázi rybníka. 
Výlov je mezi místními oblíben též kvůli paběrkování. 
Jakmile rybáři skončí svou práci, hvizd píšťalky 
odstartuje lov zbylých ryb. Diváci na hrázi fandí 
mužům bez rozdílu věku, kteří se vrhají s podběráky a 
pytli do posledních kaluží.

Putim je jednou z nejznámějších jihočeských obcí. 
Proslavila se zejména díky románu Jaroslava Haška o 
dobrém vojáku Švejkovi a lidové písni „Když jsem já 
šel tou Putimskou branou“. K popularitě vsi přispěl i J. 
Š. Baar svým románem „Jan Cimbura“. 
Putim leží na pravém břehu řeky Blanice, těsně před 
jejím soutokem s řekou Otavou, 6 km jihozápadně od 
okresního města Písku v nadmořské výšce 386 m. 
V obci, která byla založena zřejmě již v 11. století, stojí 
pozdně gotická fara, jež bývala pravděpodobně tvrzí. 
Raně gotický kostel svatého Vavřince pochází z druhé 
poloviny 13. století. Řada domů v Putimi vznikla v 
období pozdního lidového baroka. Upomínkou na 
období rozvoje lidové architektury jsou barokní štíty 
na několika usedlostech. 

Návštěva partnerů                                                  
z Mikroregionu   Vlára - Váh (SK)

PROGRAM  - 6. - 8. 10. 2017

PÁTEK 6. 10. PŘÍJEZD do Putimi
- ubytování v penzionu
- možnost relax bazénu, vířivka atd. v místě
- rohlídka Putimi s průvodcem
- mini ZOO 
- společenský večer  - penzion 

SOBOTA 7. 10.
- exkurze - PÖTTINGER Vodňany 
- prohlídka kostela sv. Havla v Myšenci - průvodce
- Ranč IXION v Chrastinách – projížďky na koních  
- střelnice „Provazce“ – střelba na terč
- společenský večer v Putimi

NEDĚLE 8. 10.
- mše v kostele sv. Vavřince v Putimi
 

Představujeme obce z regionu

Putim


