PROFIL OBCE

Obec Truskovice
Počet obyvatel (2014): 197
Katastrální plocha (ha): 622,2 ha
Počet místních částí: 2
Názvy místních částí: Truskovice, Dlouhá Ves

www.truskovice.cz
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Krátce z historie obce:
Obec Truskovice byla poprvé písemně doložena roku 1274. Jméno Truskovice se
odvozuje od lidí Truskových (Truskův Dvůr), vladyků Rudolfa a Budislava z
Truskovic, kteří se zúčastnili také řádného sněmu všech stavů Království českého v
Praze kolem Nového roku 1281, na němž se čeští stavové přiznali opět k poslušnosti
králova poručníka, markraběte Oty Braniborského.
V obci není dnes významnějších historických památek, zmínit lze však kapli sv.
Floriána z roku 1821. Dvě kapličky – sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Okolí
Truskovic je charakteristické četnými rybníky a ovocnými sady, dříve se tu pěstovalo
konopí.
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)

V obci je víceúčelový sportovní areál, k dispozici je jak asfaltový povrch (využití pro
tenis, nohejbal, hokejbal, streetball...), tak umělý trávník (využitelný pro volejbal,
nohejbal, malou kopanou, tenis, házenou ...), možnost současného využití dvou
hracích ploch, v areálu je umístěno sociální zařízení, dále pak mobiliář dětského
hřiště (houpačka, skluzavka, pískoviště), vedle areálu je k dispozici přírodní koupání.
Místní spolky: OS Devětsil Truskovice, Sbor dobrovolných hasičů Lomecka
Truskovice.
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Služby pro turisty



víceúčelový sportovní areál s umělým a asfaltovým povrchem




kaplička sv. Floriána
kaplička sv Jana Nepomuckého




soukromý autoservis
soukromí pěstitelé



pohostinství



hasiči (SDH)



zastávka ČSAD
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám

Obyvatelstvo dle věku
0-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65-69
70-79
80 a více

6

Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více

CELKEM
31
11
16
36
18
23
8
15
10
3

MUŽI
12
7
8
18
12
13
3
7
6
-

ŽENY
19
4
8
18
6
10
5
8
4
3

Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

vyšší odborné
vzdělání

Obyvatelstvo dle vzdělání
vysokoškolské

bez vzdělání

nástavbové studium
úplně střední

zákldní včetně
neukončeného

střední vč. vyučení
(bez maturity)
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Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
140
Dosažený stupeň vzdělání:
1
 bez vzdělání
31
 základní včetně neukončeného
73
 střední vč. vyučení (bez maturity)
24
 úplné střední (s maturitou)
3
 nástavbové studium
1
 vyšší odborné vzdělání
5
 vysokoškolské

MUŽI
74

ŽENY
66

14
43
13
3

1
17
30
11
3
1
2

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Truskovice - 0
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

82

51

31

Zaměstnaní

75

51

24

Zaměstnanci

60

38

22

Zaměstnavatelé

1

1

-

Pracující na vlastní účet

9

9

-

Pracující důchodci

1

-

1

Ženy na mateřské dovolení

-

-

1

Nezaměstnaní

7

-

7

86

34

52

Nepracující důchodci

39

17

22

Žáci, studenti, učni

27

10

17

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

3

1

2

Z toho
podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2014
15

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2014

24

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2014
5

5

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2014

1

3
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Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Truskovice

0

0

0

0

TRUSKOVICE
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RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2014
0

0
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Vývoj míry nezaměstnanosti:

Obec název

Truskovice

Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
uchaz.
uchaz.
uchaz.
uchaz.
uchaz.
Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok
2008
2009
2010
2011
2014
9,5

14,3

13,1

13,1

4,7

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 12
absolventů mimo CS
let a více –
2014
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2014
celkem –
rok 2014
rok 2014
rok 2014
rok 2014

Truskovice

6

1

-

2

0

3
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Tab. č. 5 – aktuální profil nezaměstnanosti 10/2015
Obec název

Dosažitelní
uchazeči 15-64
let; 10/2015

Obyvatelstvo
15-64 let;
10/2015

Podíl
nezaměstnaných
osob (%) - 10/2015

Volná místa 10/2015

Truskovice

5

127

3,9%

0

Souhrnně za
mikroregion:

90

2688

3,3%

72

Zdroj: ČSÚ

TRUSKOVICE

aktualizace: 12/2015

PROFIL OBCE

Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz

47
32
15
15
2
15
15

CYKLODOPRAVA
Nebezpečné úseky ORP Vodňany
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Cyklodoprava
Typ komunikace
Obec

2

3

Truskovice

0

2,58

Povrch cyklotrasy
4

5 D E

1,642 0 0 0

A

D

H J

2,58

0

0 0 1,642 4,222

Komunikace
Kód

Název

Q
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5

Chybějící hodnota!
Jízdní pruh pro cyklisty
Stezka pro cyklisty
Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem
Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem
Komunikace vyznačená dopravní značkou B11
Pěší a obytná zóna
Komunikace I. třídy
Komunikace II. třídy
Komunikace III. třídy
Komunikace místní
Komunikace účelová

TRUSKOVICE

P

Délka (km)

Povrch
Kód

Název

Q
A
D
P
J
H

Chybějící hodnota!
Asfalt
Dláždění
Zpevněný štěrk
Jiný zpevněný povrch
Nezpevněný povrch
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

Václav Krampl

Truskovice 30,
Provozovna Truskovice
73

Celoročně
pohostinst
s otvírací 70
ví
mi dny

ubytování s celkovou kapacitou cca 70 lůžek
Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:



Sbor dobrovolných hasičů Lomecka Truskovice
Občanské sdružení Devětsil Truskovice

Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní
obslužnost, církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a
volnočasovou činnost, sportoviště; přehled a komentáře


Místní pohostinství



Zastávka ČSAD






Kaplička sv. Floriána
Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Pomník padlým v 1. světové válce
Křížky



Víceúčelové komunitní centrum



Víceúčelový sportovní areál

TRUSKOVICE
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře


Kanalizační síť v intravilánu obce – stoková – splaškové a dešťové vody



Odpadové hospodářství: - SKO, nebezpečný, objemný odpad – Rumpold Vodňany
- tříděný sběr (pytlový-plasty, TETRAPACK, papír) – obec
- tříděný sběr (sklo, lehký kov) – Rumpold Vodňany
- BRKO – Záhorka
- kov – Sběrné suroviny
- baterie – Asekol
- EKO-KOM – odměny



Komlexní pozemkové úpravy jsou zahájeny – 2004

Průběžně se provádí obnova zeleně v intravilánu i extraviláni obce.
Základní kostru ÚSES v obci Truskovice tvoří Malovický potok, který protéká od západu
k východu středem katastrálního území. Na jeho linii je regionální biocentrum a regionální
biokoridor Čichtický les. V katastru obce se rozprostírají lokální biocentra (Na Touřanech,
V Strouhách, Jedlový vršek, Libějovický vrch) a biokoridory (Křečany, Malovický potok u
Truskovic, U Dragounů, Skalice, Lomec).
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Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace




Člen Mikroregionu Chelčicko-Lhenického
Člen Svazu měst a obcí Jihočeského kraje
Člen MAS Rozkvět, z.s.

Nejvýznamnější kulturně společenské akce:
Stavění máje
Den matek
Loučení s létem
Rozsvícení vánočního stromu
Novoroční výstup

Akce mikroregionu – se kterým se účastní dalších aktivit a pravidelně dle pravidel je
pořadatelem Slavnosti plodů a květů.
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Rozpočet obce v roce 2014; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
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ODVĚTVOVÝ ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET PRO VÝDAJE - Obec Truskovicee, IČ: 00667889
Obec / Skupina / Oddíl / Pododdíl /
Paragraf

Obec Truskovice

Schválený
rozpočet
(v Kč)

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
(v Kč)
(v Kč)

1 386 559

1 927 797

1 926 039

28 000

36 900

36 852

100 000

289 700

289 570

286 250

563 987

562 812

120 250

209 950

209 337

6 000

116 837

116 674

150 000

218 650

218 349

Tělovýchova a zájmová činnost

10 000

18 550

18 452

Všeobecná veřejná správa a služby

847 809

889 360

889 079

124 500

147 850

147 726

Bezpečnost státu a právní ochrana
Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství
Služby pro obyvatelstvo
Bydlení, komunální služby a
územní rozvoj
Kultura, církve a sdělovací
prostředky
Ochrana životního prostředí

Zemědělství, lesní hospodářství a
rybářství

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

TRUSKOVICE
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VNITŘNÍ DLUH OBCE -

Vnitřní dluh je takový závazek, kdy stát, obec či jiná veřejnoprávní korporace
dluží sama sobě (resp. mezi sebou). Tento dluh nemusí být nutně pouze kapitálového charakteru (např. peněžní),
ale i ve formě neprovedených investic, které ohrožují nebo limitují využívání veřejné infrastruktury.
Ty v českém prostředí definuje veřejnou infrastrukturu stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.).
Podle tohoto zákona jsou veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to:
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi
souvisejících zařízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu
(školy), sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu (kulturní domy), veřejnou správu (obecní
úřady), ochranu obyvatelstva (hasičské zbrojnice, apod.); Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky
4. veřejné prostranství,
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu[1]

Název obce

Velikost Vnitřní dluh na
místních
komunikacích
(v tis. Kč)

Truskovice 197

Vnitřní dluh celkem Typ dat (informace
(součet
předch. starosty/kvalifikovaný
sloupce a ostatních odhad manažera)
potřev v tis. Kč)
IS/KOM

od

Informace od
starosty – zpracované
45 272 nabídky, odhad

10 158

19
Investiční potřeba
v tisících

Druh vnitřního dluhu – investiční potřeba
Finanční závazky (nesplacené úvěry z minulých let-rekonstrukce budovy-OÚ)

321

1. dopravní infrastruktura
Oprava komunikací

10 158

2. technická infrastruktura
Výstavba vodovodu a kanalizace s ČOV – vodovod

12 870

- kanalizace s ČOV

14 706

3. občanské vybavení
Změna vytápění- snížení energetické náročnosti budovy OÚ

400

Rekonstrukce víceúčelového objektu-sklad

307

4. veřejné prostranství
Rekonstrukce sportovního areálu

3 510

Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, rozhlasu

1 500

Vybavení komunální a lesnickou technikou (údržba VP, MK, lesy)

1 500

Regenerace veřejné zeleně v obci Truskovice-provedení

500

Celkem investiční potřeba

45 772

Celkový účetní majetek k 30.11.2015-NETTO

33 953

TRUSKOVICE
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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- byla by potřeba rozšířit veřejné osvětlení,
- vytvořit bezbariérový přístup do budovy úřadu
Nebylo komunitně projednáno

TRUSKOVICE
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)
ROK 2004
- POV JčK – „Kompletní úprava veřejného prostranství, p.č. 93/1 a p.č. 741/1, k.ú.
Truskovice“ - zpracováno zaměstnancem úřadu
ROK 2005
- POV JčK – „Oprava místních komunikací, p.č. 759/1, 759/2, 789, 777/1, k.ú.
Truskovice“ - zpracováno zaměstnancem úřadu
-

POV JčK – „Dětské hřiště (úprava prostoru + mobiliář), p.č. 741/1 k.ú. Truskovice“
- zpracováno zaměstnancem úřadu

-

MMR – program Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského
regionu
- „Víceúčelové centrum pro rozvoj lidských zdrojů – komunitní centrum“
- vypracování projektové dokumentace; zpracováno zaměstnancem úřadu

ROK 2004-2006
- SFŽP ČR – podpora na akci „Odbahnění a oprava objektů rybníka p.č. 531 v k.ú.
Truskovice“ - zpracováno zaměstnancem úřadu
ROK 2006
- POV JčK– „Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických stezek a
pěších stezek – p.č. 747/2, 753 a 791 k.ú. Truskovice“ - zpracováno
zaměstnancem úřadu
-

POV JčK – „Oprava a výstavba autobusových čekáren p.č. 747/4 k.ú. Truskovice“
- zpracováno zaměstnancem úřadu

JIHOČESKÝ KRAJ – Grantový program Tvorba krajiny a podpora biodiverzity
v Jihočeském kraji na projekt „Oprava a zkapacitnění retenčních nádrží Střední a
Dolní v lokálním biocentru V Strouhách“
- zpracování projektové dokumentace; zpracováno zaměstnancem úřadu
ROK 2007
- POV JčK – „Oprava místních komunikací“ (p.č.761/1 a 759/1 v k.ú. Truskovice)
- zpracováno zaměstnancem úřadu
-

POV JčK – „Kompletní úprava veřejného prostranství – další etapa (p.č. 93/1, 286 a
558 v k.ú. Truskovice)“ - zpracováno zaměstnancem úřadu
ROK 2008
 POV JčK - Nákup a instalace dopravních značek - zpracováno zaměstnancem úřadu
 POV JčK - Oprava místních komunikací
 JIHOČESKÝ KRAJ – Grantový program Tvorba krajiny a podpora biodiverzity na
projekt „Oprava retenčních nádrží V Strouhách“
- zpracování veškerých podkladů a kompletní zpracování žádosti
pro OPŽP, administrace akce
- zpracováno externě
 Státní rozpočet MV ČR - Neinvestiční dotace na zřízení místa Czech POINT zpracováno zaměstnancem úřadu
-

TRUSKOVICE
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ROK 2009
 POV JčK – „Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení v obci Truskovice“
- zpracováno zaměstnancem úřadu


Státní rozpočet MV ČR - Neinvestiční dotace na zřízení místa Czech POINT-Upgrade
- zpracováno zaměstnancem úřadu



SZIF – Víceúčelové centrum pro rozvoj lidských zdrojů-komunitní centrum
Truskovice (2009-2010) - zpracováno zaměstnancem úřadu
ROK 2010
 POV JčK – Víceúčelové centrum pro rozvoj lidských zdrojů-komunitní centrum, č.p.
73, st.p.č.47/4, k.ú. Truskovice
- úroky z úvěru
- zpracováno zaměstnancem úřadu


MPSV - Příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání z národního individuálního projektu
- zpracováno zaměstnancem úřadu (2010-2011)
ROK 2011
 POV JčK – Víceúčelové centrum pro rozvoj lidských zdrojů-komunitní centrum, č.p.
73, st.p.č.47/4, k.ú. Truskovice
- úroky z úvěru
- zpracováno zaměstnancem úřadu


POV JčK – Oprava MK
- zpracováno zaměstnancem úřadu



JIHOČESKÝ KRAJ - Grantový program-Kraj poutního místa Lomec – projekt
obnovy zeleně v obci Truskovice
- zpracováno zaměstnancem úřadu



MMR - „Obnova vodních nádrží v k.ú. Truskovice po přívalovém dešti 2010“
– zpracování externě
ROK 2012
 POV JčK – Víceúčelové centrum pro rozvoj lidských zdrojů-komunitní centrum, č.p.
73, st.p.č.47/4, k.ú. Truskovice
- úroky z úvěru
- zpracováno zaměstnancem úřadu
 JIHOČESKÝ KRAJ - Grantový program-Kraj poutního místa Lomec – projekt
obnovy zeleně v obci Truskovice
- zpracováno zaměstnancem úřadu
ROK 2013
 POV JčK – Víceúčelové centrum pro rozvoj lidských zdrojů-komunitní centrum, č.p.
73, st.p.č.47/4, k.ú. Truskovice
- úroky z úvěru
- zpracováno zaměstnancem úřadu
ROK 2014
 POV JčK – Víceúčelové centrum pro rozvoj lidských zdrojů-komunitní centrum, č.p.
73, st.p.č.47/4, k.ú. Truskovice
- úroky z úvěru
- zpracováno zaměstnancem úřadu


POV JčK – Oprava místních komunikací
- zpracováno zaměstnancem úřadu

TRUSKOVICE
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ROK 2015
 POV JčK – Rekonstrukce víceúčelového objektu Truskovice
- zpracováno externě ve spolupráci se zaměstnancem úřadu


JIHOČESKÝ KRAJ – Grantový program – „Regenerace veřejné zeleně v obci
Truskovice“
- projektová dokumentace-inventarizace dřevin, hodnocení
dřevin, návrh výsadeb, návrh odstranění a ošetření dřevin,
harmonogram prací – intravilán a extravilán obce
- zpracováno externě ve spolupráci se zaměstnancem úřadu



JIHOČESKÝ KRAJ – Grantový program – „Rekonstrukce požární nádrže na p.č. 61
k.ú. Truskovice“
- návesní rybník
- zpracováno externě ve spolupráci se zaměstnancem úřadu



SFŽP ČR – podpora v rámci programu OPŽP – „Revitalizace rybníka v k.ú.
Truskovice – p.č. 554“
- projekt není zcela dokončen – dílo ano, ZVA ne
- zpracováno externě ve spolupráci se zaměstnancem úřadu

Toto není úplný výpis za roky 2004-2015.
Poskytnutí:
Občanské sdružení Devětsil Truskovice
Sbor dobrovolných hasičů
MŠ Chelčice
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Zásobník projektů I.:





26 001 3_Truskovice_Vodovod a kanalizace s ČOV
26 002 3_Truskovice_Rekonstrukce víceúčelové budovy
26 003 3_Truskovice_Rekonstrukce sportovního areálu
26 004 3_Truskovice_Oprava komunikací

Vysvětlivky: číslo obce (. číslo neziskové organizace) – číslo karty – prioritní oblasti
(1 – lidé, 2 – podnikání, 3 – životní prostředí, 4 – cestovní ruch)

Zásobník projektů II.: - orientační názvy





Změna vytápění - snížení energetické náročnosti budovy
Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, rozhlasu
Vybavení komunální a lesnickou technikou
Regenerace veřejné zeleně b obci Truskovice-provedení
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