OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE

Žadatel
(číslo žádosti)

Projekt
Stručná charakteristika

Požadováno
Celkem
Vlastní

Počet
obyvatel

Daňové příjmy
(RUD + DzNV)

Návrh dotace
schválený v ZK

Zdůvodnění

Ostatní zdroje
Boršov nad
Vltavou
(59)

Lišov
(34)

Ločenice
(4)

Stavební úpravy staré školy na objekt sociálních
služeb - obecní byty
- přestavba historické budovy staré školy na
bytový dům s 8 bytovými jednotkami a výstavba
nové přístavby na místě původní ke staré škole
- objekt bude plnit funkci sociálních služeb (byty
bude obec poskytovat svým občanům v sociální
nouzi) a pohotovostního ubytování personálu
(nocležna pro řidiče MHD)
Zázemí sportoviště Lišov
- nahrazení současné zcela nevyhovujícího zázemí
šaten a sociálních zařízení vybudovaných v 60.
letech min. století, které nesplňují současné
hygienické ani energetické normy a kapacitně jsou
zcela nedostačující
- nahrazeno bude i podmáčené staré hřiště, jehož
povrch neumožňuje řádnou údržbu a zajištění
bezpečnosti hráčů
Úprava VO z akce Rekonstrukce silnice III-1567
Ločenice
- v rámci realizované rekonstrukce silnice bude
upraveno i VO, které zvýší bezpečnost v obci

10 300 000
20 757 833
10 457 833
0

1 947

27 031 312

10 230 000
39 683 763
2 268 496
27 185 267

4 426

69 713 744

1 602 699
3 205 399
1 602 699
0

726

9 980 199

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

5 000 000

Vybudování nového hřiště s umělým
povrchem.
Rekonstrukce šaten a sociálního
zařízení nesplňujících hygienické
normy.

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.
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Nové Hrady
(57)

Stavební úpravy domu Komenského ulice č.p.
188, Nové Hrady
- rekonstrukce, při které vzniknou 4 bytové
jednotky
- realizací rekonstrukce též dochází ke zlepšení
stavu nemovité kulturní památky a objektu v
historickém jádru města

6 670 000
13 342 299
5 672 299
1 000 000

2 531

40 754 126

5 000 000 Rekonstrukce objektu v historické
části města, při které vzniknou 4
bytové jednotky.
Objekt je nemovitou kulturní
památkou.

Trhové Sviny
(39)

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Trhové Sviny
- přístavba a celková rekonstrukce budovy školní
kuchyně s jídelnou, která plní svou funkci od roku
1963
- stávající kapacita 650 jídel za den bude navýšena
na 800 jídel denně, bude možné nabídnout
stravování i ekonomicky a sociálně slabším
občanům (například důchodcům aj.)
Rekonstrukce kulturního (komunitního) domu
Včelná
- rekonstrukce stávajícího KD a zajištění
bezbariérového přístupu
- nová oddělitelná přístavba pro menší skupinu
osob max. 30 účastníků, která se bude moci spojit
s velkým sálem o kapacitě až 190 návštěvníků

15 000 000
39 138 660
4 138 660
20 000 000

5 207

81 706 762

9 000 000

Školní jídelna poskytuje stravování
kromě žáků základní školy (cca 500
dětí) i studentům gymnázia (cca 85
studentů) a dospělým zaměstnancům
gymnázia a ZUŠ (cca 20 strávníků),
přičemž zřizovatelem gymnázia a ZUŠ
je Jihočeský kraj.

6 389 138
17 541 988
11 152 850
0

2 234

26 487 776

6 000 000

Realizací akce dojde k celkové
podpoře rozvoje obce.
Akce má společenský význam nejen
na úrovni obce či okresu, ale i kraje
návštěvnost čítá 90-100 seniorů např.
i z okresu Písecka.

Obecní dům Krakovčice
- výstavba nového obecního domu vč. obecního
bytu v podkroví
- v současné době se veškeré společenské kulturní
akce (setkání rodáků, výročí SDH, ….) konají na
venkovním hřišti pod stany

3 509 931
7 019 862
3 509 931
0

637

11 073 182

3 500 000 Budova bude využívaná pro celou
obec Žimutice při akcích
společenského charakteru potkávání
se místních obyvatel např. setkání
seniorů, setkání žen, setkání
rodáků, výročí SDH. Tento projekt
napomůže rozvoji obce a návratu
obyvatel na vesnici.
28 500 000

Včelná
(31)

Žimutice
(38)

Celkem
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OKRES ČESKÝ KRUMLOV
Žadatel
(číslo žádosti)

Projekt
Stručná charakteristika

Požadováno
Celkem
Vlastní
Ostatní zdroje

Počet
obyvatel

Daňové příjmy
(RUD + DzNV)

Návrh dotace
schválený v ZK

Zdůvodnění

Besednice
(25)

Modernizace sociálního zařízení v ZŠ a MŠ
Besednice
- kompletní přestavba hygienického zázemí, které
v současné době neodpovídá potřebám žáků a
učitelů a hygienickým požadavkům na prostory a
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých

2 000 000
4 795 916
2 593 507
202 408

816

13 227 280

Černá v
Pošumaví
(60)

Obnova vodovodu a kanalizace
- výstavba vodovodu a kanalizace k zajištění
životních standardů 40 obyvatelům
- v současné době zde vodovod a kanalizace je
pouze částečně a to v technicky dezolátním stavu
a někde chybí úplně a nelze se připojit

982 871
1 965 742
982 871
0

839

15 237 710

České Velenice Oprava vodovodu ve Vitorazské ulici – I. epata
(55)
- stávající litinové potrubí bude nahrazeno
potrubím z PE stejné dimenze, veškeré přípojky
budou přepojeny, nevyhovující nahrazeny novými

2 500 000
8 363 818
5 863 818
0

3 575

49 567 813

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.

27 186 500
54 373 197
27 186 697
0

1 342

17 951 288

0 Jedná se o projekt, který je vhodné
podpořit, ale žadatel požaduje
alokaci až v roce 2022.

Dolní Třebonín Víceúčelová sportovní hala se zázemím - Dolní
(42)
Třebonín
- výstavba nové haly, která bude sloužit jak pro
sportovní, tak zároveň i pro kulturní a relaxační
účely

2 000 000 Školu navštěvuje přibližně 150
žáků. Její součástí je mateřská škola,
školní družina a jídelna.
Za posledních 50 let neprošla
žádnou rozsáhlou rekonstrukcí, byly
realizovány jen drobné úpravy v
podobě výměny poškozeného
sanitárního vybavení.
0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.
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Křemže
(18)

Přídolí
(44)

Obecní dům Křemže, Školní 127
- rekonstrukce zchátralého objektu
prvorepublikové Sokolovny na víceúčelový obecní
dům
- víceúčelový sál pro pořádání kulturních,
sportovních a společenských akcí, pro pohybovou
výchovu mateřské školy, dále prostory pro
pobočku Základní umělecké školy Č. Krumlov,
prostory pro zájmové spolky širokého spektra a
malé kuchyňské zázemí s prostorem pro
komunitní setkávání
Hasičská zbrojnice Přídolí
- novostavba HZ včetně kluboven jak pro mládež,
tak pro dospělé členy SDH, které umožní činnost
spolku v zimním období, dále vznikne
temperovaný sklad sportovní výzbroje a výstroje
(sklad bude využívat i TJ Sokol, oddíl Akce dětem,
který v obci organizuje karnevaly, dětské dny aj.)
- pro zásahovou jednotku projekt klade důraz
především na funkčnost zbrojnice a odstranění
zásadních technických a provozních nedostatků
stávající zbrojnice, aby splňovala jak požadavky
vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti
jednotek požární ochrany, tak požadavky
technické normy

20 000 000
51 816 387
21 816 387
10 000 000

2 896

43 309 759

12 000 000

6 409 241
12 818 482
6 409 241
0

698

12 289 293

Cílem projektu, je rekonstrukce
zchátralého objektu
prvorepublikové Sokolovny na
víceúčelový obecní dům. Při volbě
využití objektu bylo vycházeno z
ankety mezi občany, s ohledem na
citlivou polohu v obytné zástavbě a
přímé návaznosti na areál
mateřské školy(3 třídy) i s úctou k
původnímu účelu a
architektonickému řešení stavby.
6 000 000 Sbor dobrovolných hasičů má v
městysi Přídolí nepřetržité trvání od
roku 1893.
Vybudování nové hasičské zbrojnice
zajistí udržení a rozvoj požárního
sportu v Přídolí. Dále napomůže
integraci mládeže ze sociálně
vyloučené lokality Práčov, odkud
jsou též mladí členové SDH.
Vznik plánované stavby vzhledem
k široké využitelnosti se kladně
dotkne většiny občanů obce.

Celkem

20 000 000
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OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

Žadatel
(číslo žádosti)

Projekt
Stručná charakteristika

Požadováno
Celkem
Vlastní
Ostatní zdroje

Počet
obyvatel

Daňové
příjmy (RUD +
DzNV)

Budeč
(48)

Rekonstrukce kulturního domu Budeč
- kompletní oprava objektu KD po ničivém požáru
z roku 2019
- jedná se o práce související se zajištěním statiky
klenby, kompletní obnovou rozvodů všech sítí
včetně kanalizace a topení; rekonstrukcí projdou
podlahy, omítky, schodiště, výplně otvorů a
podium

699 194
11 337 502
1 679 732
8 958 576

212

3 296 855

Budíškovice
(14)

ZTV sídliště RD Chotěbudická, Budíškovice
- vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího
sídliště 14-ti rodinných domů na jihovýchodním
okraji Obce Budíškovice

4 000 000
9 325 609
5 325 609
0

694

10 945 985

Dačice
(56)

Dětské dopravní hřiště v Dačicích
- výstavba dětského dopravního hřiště včetně
kontejnerového zázemí, jeho oplocení a osvětlení
- připojení na inženýrské sítě a zřízení
přístupového chodníku pro veřejnost

3 872 562
7 745 124
3 872 562
0

7 288

111 955 055

Návrh dotace
schválený v ZK

Zdůvodnění

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.

4 000 000 Díky budoucí výstavbě rodinných
domů se podaří udržet mladé lidi v
regionu, který patří mezi
hospodářsky slabé oblasti
Jihočeského kraje. Zároveň se zvýší
počet obyvatel a podaří se udržet
naplněnost kapacity v místní MŠ a
ZŠ.
3 000 000 Stavba DDH umožní výuku dopravní
výchovy dětí a mládeže na dráze
DDH, čímž dojde u dětí k osvojení si
základních pravidel chování na
komunikacích
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Jindřichův
Hradec
(36)

Rekonstrukce základní školy Jindřichův Hradec III,
Vajgar 692
- rekonstrukce elektroinstalace ve všech
pavilonech 5. základní školy, a to jak silnoproudu,
tak slaboproudu
- výměna stávajících montovaných vnitřních příček
a provedení souvisejících úprav zařizovacích
předmětů, rozvodů vody a kanalizace

22 529 190
45 058 381
22 529 191
0

21 419

322 791 803

10 000 000 Projekt představuje pro město J.
Hradec velmi finančně náročnou
investicí, na kterou se snaží získat i
finanční prostředky z jiných zdrojů.
Předkládaný projekt není vhodný
pro předložení do IROP.

Lomnice nad
Lužnicí
(6)

Víceúčelová sportovní hala Lomnice nad Lužnicí
- městečko disponuje prostorem pro tělesnou
výchovu a další sportovní vyžití, který patří k těm
nejmenším v okrese a vzhledem k počtu obyvatel,
žáků, sportovců a spolků není rozhodně kapacitně
dostačující

26 000 000
52 032 995
26 032 995
0

1 782

25 385 699

0 Jedná se o projekt, který je vhodné
podpořit, ale žadatel požádal o
alokaci až v roce 2022.

Nová Včelnice
(3)

Rekonstrukce domu služeb Nová Včelnice - 1.
etapa
- rekonstrukce přízemní části objektu, zateplení
obálky budovy, výměna vnějších otvorů, změna
vnitřní dispozice, výměna veškerých instalací a
zajištění bezbariérového přístupu do budovy
- součástí stavby je i vybudování vlastní plynové
kotelny a budou provedeny venkovní úpravy

8 000 000
16 564 937
8 564 937
0

2 277

31 181 052

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.

Staré Hobzí
(30)

Rekonstrukce opěrné zdi před domem č.p. 123 ve
Starém Hobzí
- demolice stávající zdi a postavení nové, oprava
schodiště a chodníku vedoucího do domu, kde
jsou obecní byty a klubovna
- na travnaté ploše nad zdí vznikne odpočinková
zóna, která bude využívána zájmovým spolkem při
akcích s dětmi

518 578
1 037 155
518 578
0

532

9 798 524

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.
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Střížovice
(43)

Garáž a dílna obce Střížovice
- záměrem je vybudovat důstojné zázemí
zaměstnanců obce včetně sociálního zařízení,
vytápění a garážování
obecní techniky včetně zimního vybavení

Třeboň
(54)

Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni - 1.
etapa
- rozšíření centra Aqua Viva o venkovní část s
kondičním bazénem a relaxačně-rehabilitačními
bazény s vyhřívanou vodou
- bazény budou nově využívány i školami v rámci
hodin TV a dále seniory v rámci nových speciálních
lekcí

3 800 000
7 670 451
3 870 451
0

564

8 280 726

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.

20 000 000
132 481 937
93 964 295
18 517 642

8 217

125 925 012

10 000 000 Realizace akce významně přispěje
ke zvýšení perspektivy dalšího
rozvoje města - atraktivity města
pro stávající i potenciální občany,
pro rodiny s dětmi, seniory, klienty
lázní i tělesně handicapované.

Celkem

27 000 000
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OKRES PÍSEK

Žadatel
(číslo žádosti)

Projekt
Stručná charakteristika

Albrechtice
nad Vltavou
(41)

Splašková a dešťová kanalizace v Albrechticích
nad Vltavou
- výstavba vodohospodářské infrastruktury, která
se musí realizovat v součinnosti s akcí Jihočeského
kraje, SÚS „Modernizace silnice II/159.

Milevsko
(26)

Rozšíření Domova pro seniory Milevsko
- navýšení kapacity o 34 lůžek a vytvoření 15
nových pracovních míst

Písek
(5)

Nový plavecký bazén - Písek
- výstavbu zcela nového plaveckého areálu, včetně
venkovního areálu a wellness
- bazén je tvořen souborem několika základních
částí, kterou je plavecká část, relaxačně zábavná
část, dětská část, venkovní část, wellness část
Rekonstrukce školní budovy ZŠ Protivín
- výměna oken stejných rozměrů, úprava a
zateplení přístavku nad kabinety, zateplení
obvodových stěn dvorního přístavku – kabinetů a
šaten, venkovní úpravy dlážděnou
kamennou dlažbou z kostek s drobnou zelení

Protivín
(20)

Požadováno
Celkem
Vlastní
Ostatní zdroje

Počet
obyvatel

Daňové příjmy
(RUD + DzNV)

9 969 304
19 938 608
9 969 304
0

918

6 425 383

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.

27 000 000
55 214 680
421 803
27 792 877
30 000 000
329 845 008
209 845 008
90 000 000

8 280

121 167 416

10 000 000 Rozšíření domova pro seniory
napomůže k řešení nepříznivé
sociální situace starších občanů na
území ORP Milevsko.

30 415

444 076 187

20 000 000

4 808

71 881 909

5 000 000
10 000 000
5 000 000
0

Celkem

Návrh dotace
schválený v ZK

Zdůvodnění

Realizací projektu dojde ke zvýšení
občanské vybavenosti města, k
vytvoření moderního zařízení pro
sport a aktivní trávení volného času,
rozšíření nabídky kapacit, služeb a
atrakcí oproti stávajícímu stavu.
4 000 000 ZŠ bude stále perspektivním
rozvojem města. Jedná se o
současných 402 uživatelů a ještě
větším počtu potencionálních žáků.

34 000 000
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OKRES PRACHATICE

Žadatel
(číslo žádosti)

Projekt
Stručná charakteristika

Čkyně
(37)

Přechod pro chodce na p. č. 1126/1 v obci Čkyně
- vytvoření bezpečného a zcela bezbariérového
přechodu pro chodce přes vysoce frekventovanou
silnici č. I/4

Drážov
(35)

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
Drážov
- výměna zdroje pro vytápění (nově bude
instalováno tepelné čerpadlo), zateplení
konstrukcí k nevytápěným prostorům a úprava
osvětlovací soustavy
Rekonstrukce kulturního domu v Jámě
- kompletní rekonstrukce kulturního domu zbourání na základovou desku a následná výstavba
nového objektu

Mičovice
(27)

Požadováno
Celkem
Počet
obyvatel
Vlastní
Ostatní zdroje
1 624
620 110
1 240 221
620 111
0
239
1 129 022
2 380 254
592 708
658 524
8 077 056
16 154 112
8 077 056

Daňové příjmy
(RUD + DzNV)

Rekonstrukce letního kina v Prachaticích
- rekonstrukcí bude chátrající areál letního kina
přetvořen v multifunkční prostor pro letní
filmovou projekci a pořádání různých kulturních či
společenských akcí
- stavební i technologické změny v areálu

24 000 000
59 600 000
35 600 000
0

Zdůvodnění

25 327 996

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

3 792 990

1 000 000 Význam projektu spočívá především
ve zlepšení technického stavu budovy
ve vlastnictví obce, v ochraně
životního prostředí a ve snížení
energetické náročnosti budovy OÚ.

370

6 176 449

10 840

157 885 787

8 000 000 Kulturní a společenské akce v obci jak
pro místní obyvatele tak i pro
obyvatele z okolních obcí a současně
také bude sloužit jako zázemí známé
malé jihočeské dechové hudby –
kapely Doubravanka.
0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

0
Prachatice
(29)

Návrh dotace
schválený v ZK
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Strunkovice
nad Blanicí
(49)

Nákup budovy zdravotního střediska
- odkup budovy od dědiců lékaře, který zde měl
ordinaci
- budova bude zachována pro stávající účel

Svatá Máří
(8)

Stavební úpravy a oprava opěrné kamenné zdi
Štítkov
- vybudování nové opěrné zdi
- zlepšení bezpečnosti průchodu i automobilové
dopravy
Rekonstrukce kulturního domu v Bělči
- nové zastřešení stavby s cílem zvýšení světlé
výšky společenského sálu,napojení na kanalizaci a
ČOV, vybudování většího sociálního zařízení a
technické místnosti pro nový plynový kotel a
ohřívač
- celá budova bude zateplena, budou vyměněny
okenní a dveřní výplně, vybavení novými vnitřními
instalacemi (elektrickými rozvody,
vzduchotechnikou, plynovým topením, zdravotně
technickými instalacemi, osvětlením)
Revitalizace náměstí ve Vacově II. etapa
- vybudování zázemí pro turisty a prostor s
mnohostranným využitím: spolky z oblasti sportu
a volnočasových aktivit (hasiči, svaz žen, myslivci,
sportovci atd.), vzdělávání (přednášky a besedy
realizované místní základní školou či externími
subjekty), sociální služby (kontaktní místo oblastní
charity); soukromé akce (rodinné oslavy a další
příležitosti)
- na samotný objekt bude navazovat zpevněná
plocha, jež najde využití především při konání
venkovních akcí (pouť, slavnost, veřejné kulturní
akce)

Těšovice
(16)

Vacov
(1)

2 000 000
4 000 000
2 000 000
0
625 721
1 251 443
625 722
0

1 624

25 327 996

2 000 000 Realizace projektu umožní zachovat
dostupnost lékařské péče v obci, jeho
místních částí i blízkém okolí.

239

3 792 990

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

867 898
8 776 528
1 316 479
6 592 151

370

6 176 449

800 000

KD v Bělči je jediné kulturní zařízení
pro setkávání občanů a konání
kulturních a společenských událostí v
obci Těšovice. Akcí v kulturním domě
se účastní více než 50 % všech
obyvatel v obci. Rekonstrukce KD je
jediným řešením jeho stavu, který
neodpovídá současným potřebám
obyvatel obce.

14 000 000
29 159 837
15 159 837
0

10 840

157 885 787

10 000 000

Vybudovaný objekt bude po svém
vzniku sloužit především pro potřeby
obyvatel obce Vacov a občanů žijících
ve Vacově a spádových místních
částech. Bude se jednat o zařízení
schopné podporovat rozvoj obce a
života v ní v nejrůznějších podobách.
Na samotný objekt bude navazovat
zpevněná plocha, jež najde využití
především při konání venkovních akcí
(pouť, slavnost, veřejné kulturní
akce).
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Vimperk
(58)

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa –
3. část
- nezabývá se jen rekonstrukcí místní komunikace,
ale pojímá tuto lokalitu komplexně
- součástí projektu je mimo rekonstrukci místní
komunikace i řešení parkovacích stání podél této
komunikace a v prostoru před budovou ZŠ T.G.
Masaryka i celková revitalizace veřejného
prostranství zahrnující sadové úpravy, pořízení
nového mobiliáře a modernizaci veřejného
osvětlení, součástí je i rekonstrukce vodovodních a
kanalizačních řadů a přípojek.

13 500 000
29 725 313
16 225 313
0

1 624

25 327 996

Zdíkov
(40)

Teplovodní přípojka pro napojení vybavenosti
obce Zdíkov na kotelnu CZT
- napojení na centrální zdroj tepla Zdíkov dalších
16 bytových jednotek, napojení kina Zdíkova
příprava pro napojení domu služeb a dalších 16-ti
bytových jednotek
- stávajícím topným médiem pro vytápění
napojovaných objektů jsou individuální kotle na
tuhá paliva (nejčastěji hnědé uhlí)

980 027
1 960 054
980 027
0

239

3 792 990

Celkem

3 000 000 Ulice 1. máje tvoří komunikační tepnu
propojující historické centrum města
se silnicí II/145, která vede k
vlakovému a autobusovému nádraží a
dále směrem na České Budějovice, z
opačného směru přivádí turisty z
centrální Šumavy do středu
Vimperku. Cílem projektu je rozvinout
potenciál ulice 1. máje a vytvořit
moderní a bezpečný veřejný prostor
pro pohyb chodců a cyklistů při
snížení zátěže historického centra
individuální automobilovou
dopravou.
0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

24 800 000
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OKRES STRAKONICE

Žadatel
(číslo žádosti)
Drahonice
(21)

Horní Poříčí
(32)

Projekt
Stručná charakteristika
Místní komunikace
- výstavba komunikace k rodinným domům v
nově vznikající obytné lokalitě obce Drahonice –
Lihovarská zahrada
- v lokalitě se nachází 12 RD
Místní komunikace, inženýrské sítě
- vybudování ZTV pro připojení minimálně 15
rodinných domů v individuální výstavbě

Katovice
(53)

Výstavba nové mateřské školky
- na stávající MŠ je vydán demoliční výměr,
rekonstrukce není technicky možná
- provoz stávající MŠ je možný pouze díky
dočasným výjimkám ze strany hygieny a KÚ

Malenice
(45)

Výstavba dvou bytových domů
- výstavba dvou bytových domů se 4 bytovými
jednotkami

Němětice
(51)

Revitalizace bývalého zemědělského objektu
- objekt v centru obce v havarijním stavu
- v objektu se plánuje obecní úřad, klubovna,
kulturní, koncertní a taneční sál

Požadováno
Celkem
Počet
Vlastní
obyvatel
Ostatní zdroje
1 000 000
360
2 359 146
1 359 146
0
8 600 000
17 356 93
8 756 993
0
20 000 000
58 140 230
18 140 230
20 000 000

11 150 000
22 347 539
11 197 539
0
15 196 390
30 392 781
3 039 279
12 157 112

Daňové příjmy
(RUD + DzNV)

Návrh dotace
schválený v ZK

Zdůvodnění

5 365 76

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.

302

4 147 469

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.

1 351

20 92 383

714

9 697 553

109

1 670 382

15 000 000 Jedná se o spádovou MŠ, kterou
navštěvují žáci celkem ze sedmi obcí.
Funkční MŠ je nezbytnou podmínkou
fungující přilehlé ZŠ.
Silná pozitivní vliv na udržení
mladých rodin na venkově.
0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF
dle schváleného statutu.
9 200 000 Objekt díky svému velmi špatnému
současnému stavu může ohrožovat
zdraví obyvatel. Objekt není vytápěn
a chátrá.
Bez pomoci z KIF není možno projekt
realizovat.
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Radomyšl
(11)

Vodňany
(46)

Volenice
(52)

Rekonstrukce a přístavba sokolovny
- budova pochází z roku 1930 a její stav odpovídá
stáří
- budova vyžaduje okamžitou rekonstrukci
Rekonstrukce víceúčelové haly
- hala byla postavena v roce 1952 a sloužila jako
aukční hala pro dobytek
- rekonstrukce bude spočívat v prodloužení
sportovní plochy, ve výměně podlahy a v
rekonstrukci zázemí a zateplení
Novostavba víceúčelové požární zbrojnice
- stávající požární zbrojnice nevyhovuje z hlediska
normy ČSN 735710, nedisponuje sociálním
zařízením, dostatečnou plochou pro možnost
rekonstrukce
- nová požární zbrojnice bude sloužit jako zázemí
pro jednotku PO JPO III Volenice

10 000 000
47 624 301
37 33 041
0
8 197 967
40 989 837
8 197 968
24 593 902

1 348

22 237 644

7 028

106 165 638

8 000 000
38 437 906
8 501 147
21 36 759

550

5 707 433

Celkem

5 000 000 Radomyšl se dynamicky vyvíjí,
zvyšuje se individuální bytová
výstavba a stává se přirozeným
kulturním spádovým centrem.
4 000 000 Město Vodňany v současné době
nemá k dispozici jiný krytý prostor
pro sportovní aktivity
organizovaných klubů,
tělovýchovných jednot a široké
sportovní veřejnosti.
5 000 000 Pro obyvatele Volenic a místních
částí Tažovice, Tažovická Lhota,
Ohrazenice a Vojnice má investiční
akce velký význam, hlavně z hlediska
zabezpečení akceschopnosti
jednotky a rychlejší plnění úkolů při
mimořádných událostech, při
ochraně zdraví a majetku obyvatel
Obec Volenice má uzavřenou
smlouvu s obcí Kraselov o
zabezpečení PO jednotkou SDH
Volenice.
38 200 000
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OKRES TÁBOR

Žadatel
(číslo žádosti)

Projekt
Stručná charakteristika

Požadováno
Celkem
Vlastní

Počet
obyvatel

Daňové příjmy
(RUD + DzNV)

Návrh dotace
schválený v ZK

979 000,00
1 958 689,00
979 689,00
0

5 016

71 552 434

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

749 000
1 498 156
749 156
0

5 016

71 552 434

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

Zdůvodnění

Ostatní zdroje
Bechyně
(9)

Kulturní dům Bechyně - oprava fasády - I. ETAPA
- nátěr části fasády na budově kulturního domu v
ulici U Nádraží, Bechyně, konkrétně
administrativní
budova, knihovna, pivnice a část kuchyně
- Součástí oprav bude i výměna výplní otvorů ještě
nevyměněných výplní otvorů, omytí tlakovou
vodou, nátěry klempířských a zámečnických prvků,
oprava ochozů kolem administrativní budovy a
oprava a zateplení atik
části budovy kuchyně; v této části stavby se bude
provádět i nový okapový chodník

Bechyně
(12)

Služby města Bechyně - technické zázemí
- novostavba železobetonové rampy pro nájezd
dopravních prostředků s prostorem pro
vysypávání komunálního odpadu,
prostor pro mytí kontejnerů, šachta pro odpadní
vody od mytí spojená s
vodoměrnou šachtou a prostor pro skladování
posypového materiálu v areálu Služeb města
Bechyně p.o.
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Bechyně
(13)

ZŠ Školní - oprava přístupového chodníku z ulice
Písecká
- součástí opravy chodníku bude i výměna vrat v
oplocení Písecké ulice včetně úpravy části oplocení
pro montáž nových vrat a oprava betonového
portálu u vstupu do školy
- po opravě bude vstup do školy bezbariérový

192 000
384 806
192 806
0

5 016

71 552 434

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

Bechyně
(22)

Rekonstrukce a modernizace školních hřišť dvou
ZŠ v Bechyni
- nová hřiště budou se sportovním povrchem umělým trávníkem s křemičitanovým vsypem
- stavební akce je dělena na stavební objekty, u
obou škol se bude budovat několik sportovišť

1 600 000
3 968 800
1 631
2 367 169

5 016

71 552 434

1 600 000 Realizace projektu má podstatný
význam pro udržení kvality vyučování
a návštěvnosti základní školy.

Bechyně
(23)

Bechyně, obnova sídl. Na Libuši, 6. etapa - blok
bytových domů č.p. 675 - 683, část komunikace
- oprava stávajících místních komunikací,
parkovacích stání, zpevněných ploch a
přístupových chodníků k bloku
bytových domů
- součástí stavebních prací jsou i přístřešky pro
kontejnery komunálního odpadu

3 267 000
6 535 793
3 268 793
0

5 016

71 552 434

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

Bechyně
(24)

Bechyně, obnova sídl. Na Libuši, 6. etapa - blok
bytových domů č.p. 675 - 683, část vodovod a
kanalizace
- oprava stávajících rozvodů vodovodu a
kanalizace vnitrobloku bytových domů
- předmětem stavebních prací jsou hlavní řady i
přípojky jednotlivých bytových domů a uličních
vpustí

3 900 000
7 806 414
3 906 414
0

5 016

71 552 434

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.
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Nadějkov
(17)

Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov
- výstavba polyfunkčního komunitního centra, a to
komplexní rekonstrukcí stávající obecní budovy v
centrální části obce (náměstí) vedle budovy
obecního úřadu
- prostřednictvím služeb bude poskytována pomoc
a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální
situaci za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení
- zázemí pro volnočasové aktivity,
kulturní/vzdělávací služby, knihovna.

Přehořov
(33)

Revitalizace a rekonstrukce bývalého skladu
Přehořov
- komplexní rekonstrukce objektu, zabezpečení
statiky a úpravy druhého
nadzemního podlaží (parketu), kterou nyní do
objektu zatéká voda
- objekt bude rekonstruován pro obecní účely zejména zázemí pro obecní techniku a horní část
objektu pro setkávání občanů obce a okolí
- objekt je evidován jako brownfield v národní
databázi brownfieldů pod č. 5665

Soběslav
(50)

Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby
a stavební úpravy výpravní budovy
- kompletní rekonstrukci stávající budovy nádraží
ČD, odstraněni nepůvodní přístavby s WC a
garážemi, sjednocení povrchové úpravy okolních
chodníků a vybavení mobiliářem
- objekt bude sloužit stávajícímu účelu

1 970 145
13 134 304
1 970 147
9 194 012

739

11 003 740

1 900 000

Cílovou skupinou jsou všechny
věkové kategorie - děti, mládež,
rodiče, senioři. Dále jsou cílovou
skupinou jsou skupiny ohroženy
sociální inkluzí, nezaměstnaní,
lidé v obtížné životní situaci.
Díky PKC se bude moci obec dále
rozvíjet, zvýší se její návštěvnost a
atraktivnost. Realizací projektu dojde
současně k rekonstrukci opuštěné
budovy, která by jinak zůstala
nevyužita a chátrala by.

1 000 000
5 560 698
668 210
3 892 488

343

4 806 807

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

7 000 000
14 054 684
7 054 684
0

6 907

104 224 474

0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.
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Tábor
(28)

Centrum pro seniory v Táboře
- severní budova je navržena jako Dům s
pečovatelskou službou a administrativním křídlem
(DPS), zatímco jižní budova bude mít status
Domova pro seniory (DS - domov se zvláštním
režimem); mezi domy se bude rozkládat piazzeta
se zpevněným povrchem přístupná všem
uživatelům domova včetně veřejnosti
- domov pro seniory je pobytové zařízení
dispozičně navrženo s kapacitou 45 lůžek
věnované cílové skupině seniorů v oblasti péče o
osoby stižené neurodegenerativními
onemocněními
Výstavba mateřské školy Vlastiboř
- projekt je v plné fyzické realizaci a předpoklad
ukončení fyzické realizace je 8/2021
- projekt je spolufinancován z IROP (EU)

30 000 000
168 435 977
85 288 727
53 147 250

34 277

504 551 655

4 000 000
17 098 560
1 338 629
11 759 931

324

5 365 976

Zvěrotice
(7)

Vodovod Soběslav – nová zástavba, k.ú. Zvěrotice
- výstavbou vodovodu dojde k zasíťování pozemků
a rozvoji počtu obyvatel v západní části obce
- počet potenciálně napojených obyvatel bude cca
40 plus předpoklad napojení chatových oblastí

2 868 318
5 736 635
2 868 318
0

403

5 113 937

Želeč
(10)

Novostavba objektu wellness v obci Želeč
- posílení zdraví občanů a obohacení života v obci
formou sportovních aktivit a relaxačních činností
- v době letní odstávky nabídne objekt zázemí pro
pořádání venkovních kulturních a společenských
akcí v přilehlém parku

12 000 000
37 716 000
25 716 000
0

1 001

15 235 774

Vlastiboř
(19)

Celkem

20 000 000

Každoročně je v sociálních zařízení
města Tábora kolem 40 těchto klientů
odmítnuto. Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb Jihočeského kraje
uvádí, že v kraji je celkem 334 lůžek v
rámci této služby. Základní síť přitom
definuje potřebu 544 lůžek. V případě
města Tábora je výstavba Domova
pro seniory dlouhodobým záměrem,
který je v Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb Jihočeského
kraje zahrnut.

4 000 000 Předmětem projektu je výstavba
mateřské školy v obci Vlastiboř.
Projekt je v plné fyzické realizaci a
předpoklad ukončení fyzické realizace
je 8/2021.
0 Ostatní navržené projekty vyšší
měrou naplňují určená kritéria KIF dle
schváleného statutu.

0 Jedná se o projekt, který je vhodné
podpořit, ale žadatel požádal o
alokaci až v roce 2022.

27 500 000
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