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Původní osada byla založena před rokem 1369 na statku kláštera Zlatá Koruna. Dle
dostupných materiálů se za datum kdy se objevila první písemná zmínka o obci Ktiš
považuje 4.červenec roku 1310. Po schválení klášterního majetku Oldřichem z
Rožmberka byla Ktiš připojena k panství Český Krumlov, s nímž sdílela další
společné osudy. Hlavní budovou obce je Kostel sv. Bartoloměje , byl postaven
původně v gotickém slohu a též kolem roku 1310.
Po té byl přestavěn Giovannim Canevalem v letech 1687 - 1690. Je to jednoduchá
stavba, vnitřní zařízení barokní.
Do roku 1945-1946 byla obec Ktiš i její místní částí obydlena převážně Němci. Po
roce 1946 byly opuštěné nemovitosti dosidlovány občany převážně z Rumunska,
Zakarpatské Rusi a Ukrajiny.
Až do roku 1989 pracovala převážná většina místních obyvatel v zemědělství, které
bylo nedílnou součástí naší vesnice. Zemědělství mělo své provozovny i v místních
částech obce Ktiš – v obci Miletínky, Tisovka, Smědeč, Ktiš- Pila, Březovík. Ženy
měly navíc možnost pracovat ve firmě TESLA Strašnice, které měla sídlo též na Ktiši.
Po roce 1989 dochází postupně k intenzifikaci zemědělské výroby jako produktu
technického pokroku. Zemědělství je rozděleno do několika malých farmiček : Farma
Ktiš, Farma Smědeč, Farma Chvalšiny, které si mezi sebe rozdělily majetek, který byl
společný pro celý Státní statek Ktiš do roku 1989. Od roku 1998 však zůstává jediným
podnikem, který se zabývá zemědělstvím Farma Šumava. Od roku 2009 obec Ktiš
pronajímá malým zemědělcům - OSVČ majetek, který získala do svého vlastnictví po
roce 2008. Přesto však dochází k postupné regulaci pracovních míst jak v
zemědělství, tak i v podnicích, které vznikly po roce 1989. Dále dochází k propouštění
dělníků jako nadbytečných pracovních sil a tím samozřejmě i ke snižování
pracovních příležitostí v naší obci a jejích částech. V důsledku toho se občané obce
Ktiš i jejích osad začínají stěhovat do měst, která jim nabízejí lepší pracovní
podmínky, vyšší výdělky i vyšší životní standard nebo se stávají osobami samostatně
výdělečně činnými a zakládají si malé firmičky – truhlářství, pokrývačství,
klempířství, stavebnictví nebo své rodiny živí jako živnostníci. Význam venkovských
sídel , která byla po staletí formována lidskou prací a umem je a bude v kontinuitě
historického vývoje nezastupitelný. Proto i Česká republika v době, kdy začala
pociťovat negativní dopady jednosměrné migrace obyvatelstva do měst a velkých
center přehodnotila význam a rozvojové předpoklady venkovských sídel – vesnic a
začala podporovat obnovu venkova.
Vzniká program „ Program obnovy venkova „ - dále jen POV, který je podporovaný
formou poskytování účelových dotací z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.
Program je zaměřen na stavební obnovu a údržbu venkovské zástavby a výstavbu
občanské vybavenosti. Budování a údržbu technické infrastruktury, péči o veřejná
prostranství a veřejnou zeleň v obci. POV předpokládá účast místních obyvatel na
rozvoji a obnově místních tradic a kulturních akcích. Záměrem programu je vytvořit z
obce samostatný a samosprávný subjekt se solidním životním standardem, kde budou
občané spolurozhodovat a přímo či nepřímo se podílet na budoucí tváři obce i jejích

místních částech.
Proto se i obec Ktiš v roce 1992 přihlásila do POV s tím, že se pokusí svými silami a
s podporou MMR obnovit nejen kulturní a společenské tradice obce, ale zároveň se
pokusí za finanční pomoci MMR v rámci POV zrekonstruovat infrastrukturu obce
Ktiš i jejích osad, upravit veřejnou zeleň, návse a prostranství. V letech 2008-2013 se
obci Ktiš podařilo za pomoci POV, nebo finanční pomoci MMR, SFŽP, PRV, Státního
fondu rozvoje bydlení, Ministestva zemědělství, Ministerstva kultury a v neposlední
řadě i za pomoci Krajského úřadu- Jihočeského kraje opravit či zrekostruovat
majetek obce v hodnotě několika desítek miliónů korun. Nehodnotnějším dílem byla
akce - odbahnění Ktišského rybníka včetně opravy hráze- cca 18 mil. Kč, oprava
místních komunikací - Ktiš- Křížovice, Ktiš- Ktiš-Pila, Smědeč- Smědeček,
Dobročkov, Březovík a komunikace okolo rybníka, která není ve vlastnictví obce, ale
obec má s firmou ELBAU SAND Labské stavební písky uzavřenu dlohodobou
nájemní smlouvu - cca 15 mil. Kč, zateplení obejktů ZŠ a MŠ Ktiš a budovy č.p. 11 Obecní úřad Ktiš- cca 3700000,-- Kč, výměna otvorových prvků v bytových domech
č.p. 24 a 25, oprava střešní krytiny na bytových domech č.p. 45 a č.p. 24 včetně
oprav komínových těles a výměna střešní krytiny na objektu č.p. 11 - OÚ Ktiš - cca 2
mil. Kč, rekonstrukce domu č.p. 20 ve Ktiš - 4 nové bytové jednotky- cca 7 mil. Kč,
rekonstrukce domu č.p. 8 - 6 bytových jednotek - cca 6 700 000,-- Kč a rekonstrukce
domu č.p. 10 - 6 bytových jednotek + provozovna kadeřnictví - 6500000,-- Kč,
provozovna ordinace obvodního lékaře, ZTV Ktiš na pozemku 265/1 - páteřní rozvod
vody, kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace- podklad- cca
3 700 000,-Kč, hřiště pro děti s průlezkami a dalšími prvky - zahrada MŠ a ZŠ Ktiš a hřiště pro
děti mezi bytovkami- cca 200 000,-- Kč, vrt vody v obci Smědeč včetně
hydrogeologických průzkůmů, přívod nového el. vedení k vodojemu v Březovíku a
další opravy vodovodních řádů z důvodu škod způsobených stářím rozvodů či mrazů
a živelných pohrom - 1000 000,-- Kč, obnova původního ovocného sadu ve Ktiši,
ovocná alej Tisovka Miletínky, ovocná alej Dobročkov, úprava 3 lip- náves
Dobročkov, výsadba ovocných a listnatých stromů v okolí Ktišského rybníka - pod
hrází a v oblasti jeho zadní hráze, úprava zeleně na hřbitově ve Ktiši a okolo kostela,
instalace 2 soch na návsi ve Ktiši včetně posezení a dřevené průlezky pro děti - ze
starého stromu u kulturního domu, oprava návesní kašny, výsadba zeleně na návsi v
Tisovce- okolo rybníka a na pozemku za čekárnou, oprava kapliček v ktišském okolí1 870 000,-- Kč, oprava bytů v domě č.p. 24 a 25 - po vystěhování původních
nájemníků - cca 700 000,-- Kč, stavební úpravy v objektu ZŠ a MŠ Ktiš, zastřešení
schodů do MŠ i ZŠ, oprava schodů, malby v bytových domech č.p. 24 a 25 včetně
oprav omítek- cca 500000,-- Kč, vybavení knihovny- PC + nábytek, investice do
vybavení SDH Ktiš, oprava oplocení - sportoviště Ktiš, asfaltování plochy na hřišti
za fotbalovám hřištěm, investice do odvodnění hřiště, oprava veřejného osvětlení Ktiš
a její osady- výměna lamp, svítidel a zdrojů světla- cca 750000,-- Kč.

Informace a základní údaje o obci
Okres Prachatice
Úřady: Krajský úřad České Budějovice , pověřený úřad – Prachatice, stavební Prachatice, matriční - Lhenice, finanční - Prachatice, katastrální - Prachatice,
pozemkový - Prachatice, celní - Strakonice, okresní soud - Prachatice, vojenská
správa - České Budějovice.
K Obci Ktiš patří části obce : Smědeč, Smědeček, Březovík, Dobročkov, Ktiš- Pila,
Tisovka, Miletínky a Mackova Lhota. Součástí obce Ktiš je tedy 8 místních částí a
193 adres. Adresy v obci mají PSČ v rozsahu 383 01 až 384 03.
V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 538 obyvatel, z toho je 204 mužů, 204 žen,
chlapců 15-18 let 7, dívek do 15 - 18 let 9 a dětí do 15-ti let 114.
Obec leží ve výšce 762 m n. m. Průměrný věk obyvatel je 36,7 let.
Zeměpisná souřadnice: 48°56" s.š , 14°8" v.d.
Obec je členem DSO Prachaticko, mikroregion Lipensko, MAS Zahrada Jižních Čech
V letošní roce má obec Ktiš včetně jejích částí 538 obyvatel a rozkládá se na výměře
4,5 tis. ha.
V obci je Obecní úřad, Poštovní úřad – Česká pošta a.s., Základní škola a
Mateřskou škola , Zdravotní středisko, kam dojíždí 3 x týdně lékař pro dospělé, dva
smíšené obchody – JEDNOTA Ktiš a MINIMARKET Ktiš , Obecní knihovna s
přístupem k veřejnému internetu, pohostinství Ktiš náves - manž. Nídlovi a
pohostinství Ktiš- U kačeny, Smědeč Bárta Václav, Březovík – Milan Koryta, Čerpací
stanice Smědeč , Diecézní centrum života mládeže Ktiš – nezisková organizace pod
patronací Římskokatolické církve, penzión Smědeč - Na kovárně. Je zde několik
firem zaměstnávajících místní občany – Stavební firma SURA a CO spol. s r.o,, TES
– ELEKTRO spol. s r.o. - zaměstnávající cca25 osob, INTERNET CZ –
zaměstnávající cca 50 osob, Farma Ktiš spol. s r.o. zaměstnávající cca 15 osob, Lesy
České republiky, a mnoho soběstačných, soukromě podnikajících lidí (20-25
soukromých podnikatelů) a 10 samostatně hospodařících zemědělců. V obci působí
dobrovolné spolky a organizace, jmenovitě: Sbor dobrovolných hasičů Ktiš,
Myslivecké sdružení Vilém Ktiš, Myslivecké sdružení Smědeč, Klub Lodních
Modelářů Ktiš a Sportovní Klub Ktiš, Spolek Bartoloměj - spolek zabývající se
historií.
Vybavenost obce
ČOV a vodovody
ČOV ve Smědči byla postavena v letech 1998-1999. V obci Březovík je vodovod ve
vlastnictví obce – provozovatelem je sama obec. Je nutná oprava a rekonstrukce.
Není zde ČOV. V obci Tisovka je vodovod ve vlastnictví PF ČR. I zde je nutné
postavit vodovod, který bude ve vlastnictví obce a lidé budou zásobování pitnou
vodou. Ani zde není ČOV. V Obci Ktiš je ČOV i vodovod ve vlastnictví obce.
Provozovatelem je též Obec Ktiš. Bude nutné investovat jak do opravy vodovodní
sítě, tak do rekonstrukce ČOV. V obci Smědeč je vodovod včetně úpravny vody, ale ve
vlastnictví soukromého subjektu. Byl proveden vrt s dostatkem vody pro cca 200

obyvatel a zpracována projektová dokumentace na stavbu úpravny vody a
páteřového rozvodu vody.
Veřejná zeleň :
V katastrálním území Ktiš se vyskytuje 11 chráněných stromů a 470 stromů 1.
kategorie, které podléhají zvláštní ochraně. Zeleň je nutné řešit nejen v obci Ktiš , ale
i jejích všech místních částech. Chybí zde odpočinková místa, odpadkové koše,
informační cedule. V posledních letech byla značná částka fin. prostředků z rozpočtu
obce a za pomoci dotačních titulů z různých ministerstev investována do obnovy
zeleně v hodnotě cca 1 mil. Kč. V tom by měla obec Ktiš pokračovat- především pak
výsadbou zeleně na návsích osad a ve volné krajině přiléhající k obci Ktiš a osadám.
Komunikace
Obce jsou propojeny komunikacemi II. A III. třídy, místními komunikacemi a cestami
ve vlastnictví obce Ktiš, PF ČR, SÚS ČB, lesů ČR. Místní komunikace šířky 4-6
metrů jsou v dostačujícím rozsahu, který zajišťuje propojení jednotlivých částí.
Minimálně ½ z nich jsou však ve velmi špatném technickém stavu a je nutná jejich
rekonstrukce či oprava.
V obci je celkem 9 transformačních stanic, ze kterých je vedena síť NN vzdušným a
podzemním kabelovým vedením. Trafostanice i síť jsou v dobrém technickém stavu.
Autobusové zastávky jsou v obci Ktiš, Březovík, Tisovka , Smedeč a Ktiš- Pila.
Obci chybělo sportovní zázemí, které bylo vyřešeno v letech 2002-2006, kdy za
pomoci POV a grantů Krajského úřadu ČB bylo postaveno sportoviště se sociálním
zázemím a kabinami.
Občané obce by chtěli, aby obec Ktiš měla k dispozici jakékoliv víceúčelové zařízení
k organizování různých kulturních akcí, tělocvičnu, kterou by mohly využívat jak děti
ze Základní a mateřské školy Ktiš, tak i občané obce, kteří by si rádi rekreačně
zasportovali.
Dále je třeba vybudovat sběrný dvůr na třídění odpadu a biomasy. Množství odpadu
enní možné dále řešit pytlovým sběrem, neboť odpadu neustále přibývá a obaly od
potravinářských produktů jsou recyklovatelné. Do třídění odpadu jsou již zapojeny
děti z místní ZŠ a MŠ, podniky a OSVČ které mají jako místo podnikání Ktiš a občané
obce Ktiš a jejích osad (sběr odpadků do pytlů). V roce 2013 obsadila ZŠ a MŠ Ktiš 5
místo mezi školami v přepočtu sebraného odpadu na 1 žáka a 2 místo v soutěži škol
ve sběru PET lahví a víček. Se sběrem odpadu jim pomáhala obec Ktiš. Ne všichni
občané obce ale své odpady třídí a proto bude obec usilovat o to, aby tomu tak v
následujících letech bylo a občanů třídících odpady a tím šetřících naše životní
prostředí přibývalo. K tomu pomůže i vybudování sběrného dvora a sběrného místa
pro občany obce i jejích osad.

Akce zařazené do místního programu obnovy vesnice pro rok
2014- 2019
Zastupitelstvo obce Ktiš na svém zasedání dne 04.12.2013 odsouhlasilo zařazení
následujících akcí do Místního programu obnovy vesnice:
Obnova a údržba venkovské zástavby, rekonstrukce, oprava a výstavba občanské
vybavenosti
1. Rekonstruk Dům č.p. 25, Bytový dům
ce střech
37 x 11 m
se 17 byty
na
obecních
objektech

Střecha sedlová,
azbestocementová
krytina, na vikýři
plechová. 14 komínových
těles v havarijním stavu.
Krytina dožívá, do
objektu místy zatéká.
Klempířské prvky –
rezaté- nutná výměna

2. Zateplení
objektu

Objekt není zateplen,
omítka opadaná. V bytech
se objevuje plíseň a
vlhkost. Dochází k
promrzání věnců.

3. Elektroinst
alace společné
prostory
byt. domu
č.p. 25
včetně
instalace
rozvaděčů

Stávající elektrinstalace je
provedena jednofázově a
neodpovídá dnešní
potřebě nájemníků na
spotřebu el. energie. Proto
je nutné provést
elektroinstalaci do
3.fázové soustavy. Je
nutné počítat s poplatky
na změny rezervovaných
příkonů.

Oprava 14 ti komínových
těles, dílčí výměna
bednění, výměna
podokapních žlabů a
svodů, nová krytina z
eternitových šablon a
pozink. Plechu, instal.
hromosvodu

Bytový dům má 2 vchody
- v 1. z nich je 9 bytů a v
2. z nich je 8 bytů a
společné prostory se
sklepy

Celkové náklady stavby 1. – přibl.

1 200 000,-- Kč bez DPH

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

1 800 000,-- Kč bez DPH

Celkové náklady stavby 3. - přibl.

1 400 000,-- Kč bez DPH

Termín realizace

2014-2019

Předpokládané zdroje financování

Dotace SFŽP, zelená
úsporám či PRV

Podíl obce PRV 20%30%

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší životní podmínky
občanů žijících v tomto objektu a v neposlední řadě i vzhled nemovitosti. Budova bude funkčí

a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let. Zateplením budovy může dojít i k tomu, že
se občané rozhodnou pro topení ekologické. Stále převážná většina z nich má topení lokální na
pevná paliva a to našemu životnímu prostředí moc nepomáhá.

1. Rekonstruk Dům č.p. 24, Bytový dům
ce střechy 18,5 x 11 m s 9 byty
na obecním
objektu

Střecha sedlová,
azbestocementová
krytina, na vikýři
plechová. 5 komínových
těles v havarijním stavu.
Krytina dožívá, do
objektu místy zatéká.
Klempířské prvky –
rezaté- nutná výměna

Oprava 5 ti komínových
těles, dílčí výměna
bednění, výměna
podokapních žlabů a
svodů, nová krytina z
eternitových šablon a
pozink. plechu, instal.
hromosvodu

2. Zateplení
objektu č.p.
24 - 9 b.j.

Objekt není zateplen,
Zateplení objektu –
omítka opadaná, místy
polystyren - desky EPS
vůbec žádná. V bytech se 14 mm.
objevuje vlhkost a plíseň,
která je likvidována
převážně savem.

3. Elektroinst
alace společné
prostory
byt. domu
č.p. 24
včetně
instalace
rozvaděčů

Stávající elektrinstalace je
provedena jednofázově a
neodpovídá dnešní
potřebě nájemníků na
spotřebu el. energie. Proto
je nutné provést
elektroinstalaci do
3.fázové soustavy. Je
nutné počítat s poplatky
na změny rezervovaných
příkonů.

Bytový dům má 1 vchod 9 bytových jednotek a
společné prostory se
sklepy

Celkové náklady stavby 1. – přibl.

550 000,-- Kč bez DPH

Celkové náklady stavby 2.- přibl.

980 000,-- Kč bez DPH

Celkové náklady stavby 3.- přibl.

900 000,-- Kč bez DPH

Termín realizace

2014-2019

Předpokládané zdroje financování

Dotace SFŽP, zelená
úsporám či PRV

Podíl obce PRV 20%30%

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší životní podmínky
občanů žijících v tomto objektu a v neposlední řadě i vzhled nemovitosti. Budova bude funkčí a
nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let. Zateplením budovy může dojít i k tomu, že
se občané rozhodnou pro topení ekologické. Stále převážná většina z nich má topení lokální na
pevná paliva a to našemu životnímu prostředí moc nepomáhá.

1. Zateplení
objektu,

Dům č.p. 45 Bytový dům Objekt není zateplen,
se 4 byty
omítka opadaná, místy

Výměna 12 oken,
zateplení objektu –

výměna
oken a
venkovních
dveří

vůbec žádná, okna starádřevěná – netěsní, nejdou
otevírat, dveře jsou staré,
dřevěné

polystyren + omítka,
výměna 4 vstupních
dveří. Instalace a výrova
obslužné komínové lávky
na střeše objektu

2. Celková
rekonstruk
ce
zdravotní
instalace
pro 4 b.j
včetně
rekonstruk
ce
elektroinsta
lace.

Zdravotní instalace ve
všech bytech je zastaralá.
Vodovodní potrubí pozink a elektroinstalace
neodpovídá současným
normám a požadavkům
nájemníků na spotřebu el.
energie. Stále je zde
měření, kdy je nutné
rozpočítávat spotřebu
vody podle počtu
bydlících osob vždy ve 2
bytech.

Rekonstrukce ZI včetně
vodovodního potrubí s
měřením spotřebované
vody a rekonstrukce
elektroinstalace s
možností navýšení
rezervovaného příkonu.

Celkové náklady stavby - přibl.

2 000 000,-- Kč bez DPH

Celkové náklady stavby - přibl.

1 500 000,-- Kč bez DPH

Termín realizace

2014-2019

Předpokládané zdroje financování

Dotace SFŽP, zelená
úsporám či PRV

Podíl obce - 20%- 30%

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší životní podmínky
nájemců a v neposlední řadě i vzhled nemovitosti. Budova bude funkční a nebude nutné do ní
investovat dalších min. 20 let. Zateplením budovy může dojít i k tomu, že se občané rozhodnou
pro topení ekologické. Stále převážná většina z nich má topení lokální na pevná paliva a to
našemu životnímu prostředí moc nepomáhá.

1. Rekonstruk Dům č.p. 11, Nebytový
ce objektu
dům
OÚ Ktiš
1. Kompletní
rekonstrukc
e objektu

2. Rekonstruk
ce objektu

Nebytový
dům

3 kanceláře OÚ, poštovní
úřad – prostory, mokrý a
plesnivý sklep včetně
celého technického
podlaží, nevyužité půdní
prostory, špatné
schodiště, opadané
omítky – stáří cca 40 let.
Objekt je zateplen od
roku 2013, a od roku
2013 jsou vyměněny
otvorové prvky - dveře,
okna za plastová.

Celková rekonstrukce
objektu, kterou vzniknou
nové prostory pro
knihovnu, archiv,
zasedací místnost,
reprezentační místnosti
obce, čítárna, síň tradic
atd.

Dům je starý a téměř
rozpadlý. V současné

Celková rekonstrukce
objektu, kterou vzniknou

č.p. 35 bývalá
rybárna

době je využíván jako
sklad techniky pro SDH
Ktiš. Do budoucna by
mohl být využitelný jako
garáž, dílna, sklad
hasičské techniky atd.

nové prostory např. jako
garáž, sklad hasičské
techniky a v půdních
prostorách klubovna pro
zájmové kroužky či
organizace.

1 Celkové náklady stavby 1.- přibl.

9 500 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby 2.- přibl.

1 500 000,-- Kč

Termín realizace

2014-2019

Předpokládané zdroje financování

Dotace PRV, MMR

Podíl obce -30%

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Rekonstrukcí bude moci obec občanům
nabídnout využití nejen knihovny, ale i veřejného internetu (bezbariérový přístup), lepšího
využití nebytových prostor ve prospěch zdravotního střediska – též bezbariérový přístup. Bude
vybudována i chybějící místnost na kulturní akce menšího rozsahu – vítání občánků, životní
jubilea atd. Ze sklepních prostor vzniknou prostory pro archivaci materiálů. Půda by mohla být
využita jako studovna. Budova by měla být víceúčelová. Rekonstrukcí objektu č.p. 35 bude mít
obec k dispozici garáž – obecní auto je parkováno 4 roky před budovou OÚ, nebo chybějící
prostory pro uskladnění hasičské techniky a v neposlední řadě i místnost pro práci s mládeží
jakékoliv organizace ve Ktiši.

1. Rekonstruk ZŠ a MŠ
ce střech na Ktiš
obecních
objektech

Ktiš č.p. 16

Střecha sedlová,
azbestocementová
krytina, na vikýři
plechová. 4 komínová
tělesa v havarijním stavu.
Krytina dožívá, do
objektu místy zatéká.
Klempířské prvky –
rezaté- nutná výměna

Oprava 4 komínových
těles, dílčí výměna
bednění, nová krytina z
eternitových šablon a
pozink. plechu, instal.
hromosvodu

Celkové náklady stavby 1. – přibl.

1 200 000,-- Kč

Termín realizace

2014-2019

Předpokládané zdroje financování

Dotace PRV, MMR,
MŠMT

Podíl obce PRV 10- 20%

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Budova byla postavena v roce 1973, není
zateplená. Rekonstrukcí dojde k úspoře el. enegie, plynu. Zlepší se podmínky nejen pro žáky
ZŠ, ale i pro děti ve škole mateřské,zlepší se i neutěšený vzhled nemovitosti. Budova bude
funkční a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let.
1. Rekonstruk
ce garáží
před OÚ

nebytové
prostory

Budova s rozpadlou
střechou a
polorozpadlými
obvodovými zdmi včetně
příček mezi jednotlivými
garážemi. Objekt čítá 5
garážových stání, která
dříve sloužila k parkování

Demolice stávajícího
objektu, vyčištění podloží
od ropných a
nebezpečných látek,
výstavba nového objektu
k parkování vozidel ve
vlastnictví obce včetně
garážování techniky na

nákladních státního statku údržbu zeleně a místních
Ktiš.
komunikací
1 Celkové náklady stavby – přibl.

3 500 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

2014-2019
Dotace PRV, MMR,
MŠMT

Podíl obce PRV 10- 20%

Současný stav nemovitosti je v havarijním stavu. Budova byla využívána místním
zemědělským družstvem k parkování nákladních automobilů a traktorů. Před výstavbou nového
objektu bude nutné provést demolici a vyčištění podloží od ropných a nebezpečných látek. Ve
stavu ve kterém je budova dnes není rekonstrukce objektu finančně výhodná. Pokud se obci
povede budovu nově postavit, nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let.
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného
osvětlení, výstavba sběrného dvora, likvidace ekologické zátěže – skládka Ktiš , ZTV Ktiš:
1. Rekonstruk Křížovice –
ce místních Ostrá Hora
komunikací

MK nemá asfaltový
povrch, je prašná,
nezpevněná, její délka
2500 m

Rekonstrukce MK včetně
podkladů a asfaltového
povrchu, propustky

2.

Křížovice –
Miletínky

komunikace s
nezpevněným povrchem
v délce 1100 m

Rekonstrukce
komunikace včetně
podkladů a asfaltového
povrchu, propustky

3.

Tisovka Miletínky

Komunikace je rozbitá,
původní povrch byl
asfaltový. Naposledy
proběhla rekonstrukce v
letech 1975 – 1980. Jezdí
zde veřejná doprava.

Oprava povrchu MK –
asfaltový povrch v délce
cca 3500 m., odfrézování,
podklady, propustky

4.

cyklostezky
Ktiš a její
osady

Cyklostezky budou
Úprava terénu a podloží
zakresleny v územním
dle projektových
plánu obce Ktiš a jejích
dokumentací
osad. Jedná se především
o cesty, které budou
zokruhovány a budou
přístupné široké
veřejnosti k poznávání
nejen obce Ktiš a jejích
osad, ale i jejího okolí

5.

Nová bytová
zástavba na
pozemku
265/1

V současné době zde není Výstavba MK – pozemek
komunikace žádná. Bude 265/1, k.ú. Ktiš, asfaltový
vybudována jednosměrná povrch + podloží.
komunikace, která
umožní budoucím
vlastníkům rodinných
domků na pozemku 265/1

přijíždět ke svým domům
ze státní komunikace Ktiš- Tisovka a po-té v
jednom směru sjíždět na
MK Ktiš- Pila. Nová
výstavba komunikace je
důležitá především pro
občany, kteří začínají své
domy stavět. Další
výhodou bude i
prohrnování, příjezd a
odjezd vozidel IZS.
6.

Oprava
lesních cest
v k.ú.
Smědeč,
Dobročkov a
Ktiš

Obec Ktiš je vlastníkem
lesních pozemků a cest,
které jsou součástí lesů.
Cesty jsou v současné
době průjezdné, ale je
nutné do nich v budoucnu
investovat fin. prostředky
získané z těžby a prodeje
dřeva.

Terénní úpravy lesních
cest včetně podkladů ze
štěrků. Vybudování
propustků.

7.

Oprava
místních
komunikací Ktiš a její
osady
(TisovkaStará Huť,
Tisovka
Hájenka,
Březovík,
BřezovíkTřebovice,
DobročkovKuklov,
KřížoviceMiletínky,
Ktiš Pila,
Ktiš - Ktiš
Pila okolo
hřbitova,
BřezovíkBřezovický
Mlýn

Jedná se o komunikace,
které v současné době
nejsou ve vlastnictví obce
Ktiš a na svém LV je má
zapsán PF ČR či Krajský
úřad ČB - SÚS. Tyto
komunikace jsou součástí
žádosti obce Ktiš na
privatizaci pozemků či
žádostí o úplatný či
bezúplatný převod a obec
by je měla do svého
vlastnictví získat do roku
2016. Vzhledem k tomu,
že se jedná o cesty, do
kterých nebyla dlouhá
léta investováno, bude
nutné tyto komunikace
zrekonstruovat včetně
podkladů i konečných
povrchových úprav.

Podklady ze štěrkodrtě,
propustky, finální
povrchové úpravy položení ABS.
Vybudování propustků

1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

6 500 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby 2.- přibl.

1 200 000,-- Kč

3 Celkové náklady stavby 3.- přibl.

6 000 000,-- Kč

4 Celkové náklady stavby 4.- přibl.

15 000 000,-- Kč

5 Celkové náklady stavby 5.- přibl.

1 800 000,-- Kč

6 Celkové náklady stavby 6.- přibl.

3 000 000,-- Kč

7 Celkové náklady stavby 7.- přibl.

20 000 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

2014-2019
Dotace PRV, MMR,
Podíl obce PRV 10- 20%
Ministerstvo dopravy ČR

Současný stav nemovitostí je v některých případech v havarijním stavu, ale není v silách obce
Ktiš tyto komunikace zrekonstruovat, neboť je obec Ktiš nemá na jejím LV. Rekonstrukcí se
zlepší dopravní dostupnost do jednotlivých obcí, bezpečnost řidičů motorových vozidel,
bezpečnost kolařů a turistů. Některé z komunikací mohou být do budoucna zapsány jako
cyklostezky. Komunikace budou funkčí a nebude nutné do ní investovat dalších min. 20 let.

1. Rekonstruk
ce a
výstavba
veřejného
osvětlení

Ktiš,
Smědeč,
Březovík,
Tisovka,
Ktiš- Pila,

Svítidla jsou stará s
velkou spotřebou el.
energie.

Výměna všech stávajících
svítidel 43 ks za svítidla
úsporná a vzhledově jiná.
V místní části Smědeč je
nutné vybudovat další 3
svítidla (VO končí u
domu č. 15 a je plánována
výstavba nových
rodinných domků), v
obci Smědeček není
vybudováno žádné VO) a
proto je nutné osvětlení
vybudovat - 4 ks lamp..

2.

Smědeček

V obci vůbec neeistuje
veřejné osvětlení.

Výstavba nového
osvětlení 5 ks lamp.

1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

1 000 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby 2.- přibl.

400 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

2014-2019
Dotace POV, PRV, MMR Podíl obce PRV 10- 20%

Současná svítidla VO jsou stará s velkou spotřebou el. energie. Každým rokem je nutná oprava
v částce cca 50 000,-- Kč. Výměnou svítidel dojde nejen k úspoře el. energie, ale jejich vzhled
změní i ráz obcí. Nová svítidla budou výkonnější a budou lépe osvětlovat místa, kde budou
nainstalována. Obec nebude potřebovat roční investice na opravu svítidel a nebude muset do
VO investovat nemalé finanční prostředky.

1. Výstavba
vodovodu
Smědeč

Stávající vodovod i řád
jsou ve vlastnictví
soukromé fyzické osoby.
Obec je nájemcem tohoto
vodovodu. Potrubí je
staré litinové, stále
poruchové, v létě je zde
nedostatek vody. Voda je

Výstavba nového
vodovodu včetně
páteřových rozvodů a
úpravny vody pro obec
Smědeč. Pro zemědělskou
farmu bude ponechána
voda stávající. Budou
vybudovány min. 2

železitá a díky dlouhému hydranty. Uzávěry
vedení (2500 m) mnohdy vodovodního řádu
i závadná .
zůstanou stávající.
Vodovodní řád bude
napojen na vrt, který byl
vybudován v roce 2012.
Obec nemá požární nádrž
a v případě požáru bude
možnost na vodu se
napojit na stávající
vodovodní řád, který
zůstane záložním zdrojem
vody pro obec Smědeč.
2. Rekonstruk
ce
vodovodu
Březovík

Stávající vodovod je
zastaralý. Ze studní je
výtlačným řádem voda
dopravena do úpravny
nad Březovíkem. Odsud
samospádem rozvedena
po obci. Je nutná částečná
rekonstrukce čerpání a
částečná rekonstrukce
rozvodů.

Částečná rekonstrukce
čerpání, rozvodů. V obci
chybí hydranty a hlavní
uzávěry vody. Jsou ve
stavu, kdy je nemožné s
nimi jakkoliv
manipulovat.

3. Rekonstruk
ce
vodovodní
ho řádu
Ktiš a ČOV
Ktiš

Vodojem nad Ktiší je
napojen na vrt- Ktiš-Pila
a páteřový rozvod je z
90% z polyetylenu. Chybí
hydranty – cca 5 ks i
hlavní uzávěry vody.

Oprava vodovodu Ktiš,
výstavba nebo
rekonstrukce hydrantů,
oprava nebo rekonstrukce
hlavních uzávěrů vody.

4. Rekonstruk
ce
vodovodu a
vodovodní
ho řádu
Tisovka

Obec Ktiš není
vlastníkem vodojemu v
Tisovce. V současné době
je vlastníkem PF ČR,
který bude vodovod do
vlastnictví obce převádět
na podkladě žádosti o
privatizaci. Celý vodovod
včetně páteřového
rozvodu a přípojek bude
muset projít kompletní
rekonstrukcí tak, aby byly
splněny normy ČSN, ale i
normy hygienické.

Rekonstrukce vodovodu
Tisovka včetně
páteřového rozvodu vody
a přípojek k jednotlivým
objektům v obci Tisovka.
Součástí stavby budou i
hydranty a uzávěry vody
dle PD.

1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

5 000 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby 2.- přibl.

1 200 000,-- Kč

3 Celkové náklady stavby 3.- přibl.

1 500 000,-- Kč

4 Celkové náklady stavby 3.- přibl.

2 600 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

2014-2019
Dotace POV, PRV, Mze
nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

Současný stav nemovitostí je v havarijním stavu. Rekonstrukcí se zlepší zásobování pitnou
vodou všude tam, kde je obec vlastníkem vodovodů a čistíren odpadních vod.

1. Výstavba
ZTV Ktiš

Pazderna
Ktiš

V současné době je na
obci Ktiš podáno 5
žádostí na koupi pozemku
ke stavbě RD. V
územním plánu bude k
další zástavbě vymezeno
území na pozemku, který
má místopisný název "Na
Pazderně" K výstavbě
ZTV bude nutné
vypracovat PD na
výstavbu ZTV a stavba
bude podléhat stavebnímu
povolení.

1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

5 000 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

Výstavba ZTV pro 3-4
rodinné domy –
vodovodní a kanalizační
řád, přívod plynu, el.
energie, veřejné osvětlení,
komunikace.

2014 - 2019
Dotace POV, PRV, Mze
nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

Obec Ktiš chce umožnit místním občanům postavit si ve vlastní režii RD. Z toho důvodu se
rozhodla pro tyto domy vyčlenit pozemek ve vlastnictví obce, který se nachází na konci obce
Ktiš směrem ke Ktišskému rybníku.. K jednotlivým pozemkům je nutné dovést sítě potřebné ke
stavbě rodinného domku. Lidé nebudou muset z obce odcházet za bydlením, ale budou zde
zůstávat i se svými rodinami.Nebude docházet k odlivu obyvatel a obec bude životaschopná.

1. Výstavba
sběrného
dvora

2. Strojní
vybavení
technických
služeb

Ktiš,
Smědeč

V současné době
neexistuje sběrný dvůr
pro obec Ktiš a její místní
části ani technické zázemí
obce

stavba sběrného dvora s
technickým zázemím
obce v obci Ktiš-Pila
nebo v obci Smědeč

Obec vlastní pouze
traktor a drobnou
techniku na údržbu
veřejné zeleně, veřejných
prostranství a místních
komunikací. Obec má ve
vlastnictví veřejná
prostranství, zeleň a
pozemky o které je nutné

Je třeba dokoupit
technické vybavení obce
– např. Multikáru,
posypové vozíky, radlice,
motorovou pilu, sekačky,
malotraktor, traktor, čelní
nakladač, mulčovač na
čištění stok okolo MK.
atd.

se starat o výměře cca 25
hektarů (náves Ktiš,
Březovík, Tisovka,
Miletínky, Smědeč,
Smědeček, Dobročkov),
krajnice okolo místních
komunikací, hřbitov Ktiš
hřbitov okolo kostela,
veřejná prostranství v
intravilánech obcí,
ovocné aleje a sady,
zahrada ZŠ a MŠ atd.
1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

6 500 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby II. - přibl.

1 500 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

2014-2019
Dotace POV, PRV, Mze
nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

Obci chybí jak sběrný dvůr, tak i technika na udržování místních komunikací a zeleně.
Vzhledem k tomu, že v obci je vysoká nezaměstnanost a Úřad práce v Prachaticích nabízí obci
pracovní síly právě na údržbu zeleně, úklid veřejného prostranství a udržování místních
komunikací a chodníků, je nutné vybavit tyto dělníky odpovídající technikou. Obec je
vlastníkem dalších cca 380 ha zemědělských pozemků a 350 ha lesních pozemků, které bude v
případě, že bude ukončen pronájem zemědělcům , nutné též udržovat.

Veřejná prostranství, kapličky, boží muka, hřbitov, likvidace ekologických zátěží

1. Úprava
Smědeč
veřejných
prostranství
s
odpočinkov
ými
plochami a
osazení
informačníc
h cedulí v
obci Ktiš a
jejích
osadách

Náves je neupravená.
Pravidelným sečením v
posledních letech je
prostor připraven k
realizaci odpočinkových
ploch, a zabudování
informačních tabulí pro
turisty .

Úprava návsi s
odpočinkovými plochami,
přechod pro chodce,
chodník

2.

Náves je neupravená a
nevzhledná. Úprava návsi
s odpočinkovými
plochami, úprava okolí

Úprava návsi s
odpočinkovými plochami,
úprava okolí návesního
rybníčku, informační

Tisovka

návesního rybníčku.

cedule k aleji Tisovka Miletínky.

3.

Březovík

Náves je neupravená.
Pravidelným sečením v
posledních letech je
prostor připraven k
realizaci odpočinkových
ploch, sportovního
zařízení pro děti i dospělé
.

Úprava návsi s
odpočinkovými plochami,
úprava okolí návesního
rybníčku, informační
cedule u kapličky
Březovík a odpočinkové
místo s informační cedulí
na křižovatce směr ČK..

4.

Smědeček

Náves je neupravená a
nevzhledná. Úprava návsi
s odpočinkovými
plochami, úprava okolí
návesního rybníčku.

Úprava návsi s
odpočinkovými plochami,
úprava okolí návesního
rybníčku, údržba zeleně,
výsadba nové zeleně,
informační cedule na
návsi u kaštanu..

5.

Ktiš

Náves je upravená, ale
chybí zde prvky jako je
informační cedule či
odpočinkové místo pro
turisty.

Úprava návsi s
odpočinkovými plochami,
chybí zde informační
cedule.

6.

Dobročkov

Náves je upravena. Chybí Údržba zeleně a
zde odpočinková plocha s vybudování odpočinkové
informační cedulí.
plochy s informační
cedulí.

7.

Ktiš- bývalá
skládka
TDO "krákorka"

Jedná se o bývalou
skládku TDO, kterou je
nutné zlikvidovat a na
jejím místě vysázet les či
vybudovat zpevněnou
plochu pro realizaci
stavby, která bude
navržena v ÚP Ktiš.
Jedná se o starou
ekologickou zátěž, kde je
obec Ktiš původcem
odpadu. Na skládce
odpadu přibývá a prostor
je bohužel přes pozemek
LČR přístupný široké
veřejnosti.

Odvoz odpadu, terénní
úpravy, zalesnění
pozemku o výměře cca 1
ha či vybudování
zpevněné plochy. Skládka
je sice zavřená, ale za 30
let je z ní skládka černá.
Je nutná sanacerekonstrukce a
zlikvidování skládky v co
možná nejkratším
termínu.

8.

Sportovní
zázemí pro
děti a
dospělé v
obci Ktiš a
osadách

V obci Ktiš i jejích
osadách je nedostatek
prvků určených k hraní si
dětí, provozování
rekreačního sportu pro
děti i dospělé.

Vybudování dětského
hřiště či herních prvků
pro dospělé - rybník Ktiš,
škola a školka, Tisovka,
Březovík, Smědeč.
Zároveň je nutné myslet
na to, aby v obci Ktiš a

jejích osadách bylo
možné vybudovat
sportovní zázemí k
provozování rekreačního
sportu- tenis, nohejbal,
volejbal, košíková atd.
9 ovocné
Ktiš a osady
aleje, školní
zahrada a
ovocné
stromy

Průběžná realizace
ovocných alejí okolo
místních komunikací, kde
není silný provoz
motorových vozidel především polní cesty,
místní komunikace mimo
intravilány obcí a lesní
cesty.

Výsadba ovocných
stromů ve volné krajiněokolo MK, lesních cest,
polních cest atd. Vrácení
původních odrůd
ovocných stromů zpět do
oblasti Ktiše a osad.
Rekonstrukce zahrady
nad budovou ZŠ a MŠ
včetně pěstování zeleniny
či bylin.

1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

250 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby 2.- přibl.

280 000,-- Kč

3 Celkové náklady stavby 3.- přibl.

350 000,-- Kč

4 Celkové náklady stavby 4.- přibl.

400 000,-- Kč

5 Celkové náklady stavby 5.- přibl.

150 000,-- Kč

6 Celkové náklady stavby 6.- přibl.

100 000,-- Kč

7 Celkové náklady stavby 7.- přibl.

6 500 000,-- Kč

8 Celkové náklady stavby 8.- přibl.

1 500 000,-- Kč

9 Celkové náklady stavby 9,- přibl.

1 000 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

2014-2019
Dotace POV, PRV, Mze
nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

Současný stav nemovitostí je takový, že je zde většinou planá, neupravená zeleň, chybí
odpočinková místa pro místní občany i pro turisty. V některých obcích i přechody pro chodce a
chodníky. Skládka TDO se nachází nejen v blízkosti potoka a je součástí NATURY 2000.
Skládka byla v 80 letech sice postavena, ale nikdy nebyla zkolaudována. Dalo by se říci, že se
jedná o skládku černou. Proto se obec Ktiš bude snažit skládku nejen zlegalizovat, ale i
asanovat, ne-li plně zlikvidovat a pozemek zpět zalesnit. Obec Ktiš by měla dále rozvíjet svou
iniciativu ve vrácení původních dřevin do obce Ktiš a jejích osad, především pak stromů
ovocných. Do budoucna by bylo možné uvažovat i o zpracování plodů těchto stromů např. v
sušárně ovoce či jiného zařízení na zpracování ovoce. Tím by byla zajištěna další pracovní
místa pro občany obce a jejích osad.

1. Oprava
kapliček Ktiš a její
osady

2.

Ktiš u
rybníka

Kaplička je rozpadlá,
mokrá, plesnivá.

Celková oprava kapličky
včetně sanační omítky,
izolace a úprava
prostranství a zeleně o
rozloze cca 100 m2.

3.

Smědeč 2 x

Kapličky jsou mokré a
prostranství okolo nich je
neupravené. Opadaná
omítka.

Částečná oprava kapliček
včetně sanační omítky,
izolace a úprava
prostranství a zeleně o
rozloze cca 300 m2.

4.

Ktiš nad
vesnicí směr
Smědeč

Kaplička je mokrá,
Částečná oprava kapličky
omítka částečně opadaná. včetně sanační omítky,
izolace, úprava
prostranství okolo o
rozloze cca 150 m2.

1 Celkové náklady stavby 2.- přibl.

70 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby 3.- přibl.

100 000,-- Kč

3 Celkové náklady stavby 4.- přibl.

70 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

2014 - 2019
Dotace POV, PRV, Mze
nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

Současný stav nemovitostí je neutěšený. Omítky jsou mokré, plesnivé. Některé z kapliček jsou
již polorozpadlé či úplně rozpadlé. Postupně dochází k jejich opravám. Je nutná jejich celková
oprava. Tím se samozřejmě zlepší i vzhled obce a jejích místních částí.

1. Oprava
hřbitova a
hřbitovní
zdi

Ktiš

2. Oprava zdi Ktiš
u kostela

Hřbitov je neupravený,
zeď okolo hřbitova
oprýskaná, zatéká do ní a
vrata na hřbitov jsou
rozpadlá. Zásobování
vodou je zde nedostatečné
(2 barelové nádoby).
Bývalá márnice je mokrá
a plesnivá, omítka na ní
téměř není.

Celková úprava zeleně na
celém hřbitově o rozloze
cca 5000 m2, oprava
hřbitovní zdi včetně
sanační omítky, oprava
bývalé márnice. Záchrana
starých křížů a hrobů v
současné době nikým
neudržovaných.

Zeď o výšce 1,5 a délce
cca 200 m je opadaná,
oprýskaná, plesnivá.

Celková oprava zdi u
kostela včetně sanační
omítky, izolace a malby.
Úprava prostranství a
zeleně o rozloze cca 100
m2.

1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

800 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby 2.- přibl.

1 000 000,-- Kč

Termín realizace

2014-2019

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV, Mze
nebo SFŽP

Podíl obce 10- 20%

Současný stav nemovitostí je neutěšený. Omítky jsou mokré, plesnivé. Hroby na hřbitově jsou
upravené zhruba z 1 desetiny. Zeď okolo hřbitova je oprýskaná, omítka opadaná téměř po celé
délce zdi. Kostel se nachází v centru obce a spolu se hřbitovem jsou ostudou obce. Je nutná
celková oprava zdí a úprava okolního prostranství tak, aby se za tyto nemovitosti nemusela
obec stydět.

1. Výstavba
pláže a
sociálního
zařízení u
Ktišského
rybníka

Ktiš

Po povodních v roce 2002
a 2006 prošel rybník Ktiš
celkovou opravou v roce
2010. Bylo zrealizováno
odbahnění a výstavba
přelivu včetně hráze.
Rybník je veden jako
sportovní, ale chybí zde
sportovní zázemí pro
rekreační sport,
vybudování šaten a
sociálního zařízení,
zařízení k prodeji
občerstvení, odpočinkové
prvky, informační cedule
a další prvky, které by u
sportovního rybníka
neměly chybět..

Výstavba chybějícího
sociálního zařízení a
rekonstruovala pláže
rybníka tak, aby byla pro
turisty zajímavou a
pohodlnou. Vybudování
sportovního zázemí pro
rekreační sport,
vybudování šaten a
sociálního zařízení,
zařízení k prodeji
občerstvení,
odpočinkových prvků a
informačních cedulí.
Průběžná výsadba zeleně.
Vybudování prvků pro
děti - průezky, houpačky
atd.

1. Oprava
rybníka
Dobročkov a
Tisovka

Dobročko
v,
Tisovka

Oprava rybníka v
Dobročkově včetně
realizace výsadby nové
zeleně a mokřadů na
podkladě PD. Oprava
návesního rybníka v
Tisovce, který bude
sloužit především jako
požární nádrž.

Rybník na Dobročkově
má protrženou hráz a je
nutná celková oprava
včetně bezpečnostního
přelivu. Jedná se částečně
i o protipovodňové
opatření. Rybník by měl v
případě přívalových
dešťů zachytit x-letou
vodu. Návesní rybník v
Tisovce je zarostlý a je
nutná realizace
odbahnění, zpevnění
hráze a celkového
vyčištění, tak aby měl
rybník funkčnost požární
nádrže.

1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

5 000 000,-- Kč

2 Celkové náklady stavby 2. – přibl.

900 000,-- Kč

Termín realizace

2014-2019

Předpokládané zdroje financování

Dotace POV, PRV, Mze
nebo SFŽP

Podíl obce 20-30%

Rybník v obci byl vždy turistickou atrakcí obce. V roce 2002 byl rybník poničen povodní a od
té doby do něj nebylo investováno. V současné době je zpracována PD na jeho opravu. Rybník
v Tisovce postupně zarůstá trávou a je zanesen bahnem,. Je nutné jeho vyčištění, odbahnění a
zpevnění hráze. Podaří-li se zrealizovat opravu obou rybníků, neměly by chybět odpočinkové
prvky, informační cedule a herní prvky pro děti i dospělé.

1. Výstavba
Ktiš
víceúčelového
zařízení Ktiš

Obec Ktiš nemá k
dipozici objekt, ve kterém
by byla tělocvična, sál ke
konání kulturních akcí hudebních zábav, plesů
atd. Je vyprojektováno
nové víceúčelové zařízení
- projekt vypracovaný
firmou A+U Design,
který zahrnuje všechny
prostory, které by
moderní obec měla mít k
dispozici.

V obci je ZŠ a MŠ a žije
zde cca 90 dětí a cca 112
mladistvých ve věku od
15-ti do 18-ti let. Nejen
pro tyto věkové kategorie
chybí v obci zařízení, ve
kterém by mohly tyto
věkové skupiny (a nejen
ty, ale i dospělí a senioři)
trávit volné chvíle
sportem ( v tělocvičně) či
posezením v restauraci.

Celkové náklady stavby 1. – přibl.

27 000 000-- Kč

Termín realizace

2014-2019

Předpokládané zdroje financování

Dotace PRV,
Ministerstvo kultury,
MŠMT

Podíl obce 20-30%

Obci Ktiš chybí jakékoliv zařízení, ve kterém by mohly všechny věkové kategorie v obci žijící
provozovat sport či se účastnit kulturních akcí pořádaných organizacemi, které mají v obci
sídlo. Obec Ktiš se rozhodla postavit nové zařízení, ve kterém by nechyběla tělocvična, kterou
by mohla využívat i místní Základní a mateřská škola ve Ktiš, restaurace a prostory k pořádání
kulturních akcí, na kterých se schází nejen občané trvale žijící v obci, ale i lidé z okolních
vesnic a měst. Výstavbou zařízení by mohlo být zabezpečeno i stravování pro turisty, kteří naší
obcí a jejími osadami jen projíždějí.

1. Projektové
dokumentace
ke všem
investičním
akcím
prováděným
na majetku
obce Ktiš

Ktiš

Obec Ktiš nemá
projektové dokumentace,
které jsou přílohami
všech žádostí o dotace na
investiční i neinvestiční
akce

1 Celkové náklady stavby 1. – přibl.

5 000 000,-- Kč

Termín realizace
Předpokládané zdroje financování

Projektové dokumentace
na investiční i
neinvestiční akce týkající
se oprav a rekonstrukcí
majetku ve vlastnictví
obce Ktiš či výstavby
nového majetku, který
zůstane vlastnictvím obce
Ktiš
2014-2019

Dotace POV, PRV, Mze

Podíl obce 20-30%

nebo SFŽP

Ve Ktiši dne 04.12.2013

