PROFIL OBCE

Město ZLIV
Počet obyvatel (2013): 3 566
Katastrální plocha (ha): 1 421
Počet místních částí: 1
Názvy místních částí: Zliv
www.zliv.cz
Graf - Vývoj počtu obyvatel:
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Krátce z historie obce:
Asi v první polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu byla zdejší lokalita osídlena
slovanským obyvatelstvem, v místě se nachází významné archeologické naleziště, v
několika polohách (zejména trať Varta) byly odkryty soubory sídlištních a výrobních
objektů z doby římské (0-400 n. l.). V dnešním centru města pak byl náhodně
objeven v r. 1974 poklad stříbrných mincí, který obsahoval denáry z doby kolem
r. 1030.
Nejstarší bezpečná písemná zmínka o Zlivi pochází z roku 1409. Zliv byla
poddanskou vesnicí hlubocké panství a s ním „sdílela“ vlastníky (panovník,
Rožmberkové, Pernštejnští.). Po dalších změnách majitelů a poddanské vzpouře na
Blatech po roce 1570 na panství těžce dolehl i počátek třicetileté války, v jejímž
průběhu byly vesnice v této oblasti téměř zničeny. Ve znamení rozvoje je až druhá
polovina 19. Století, hodně k tomu pomohla stavba železniční trati České Budějovice
– Plzeň Postavení schwarzenberské továrny na šamotové zboží ve Zlivi pak dalo
podnět ke zřízení železniční stanice (r. 1883), v obci byla zřízena pošta, telegraf a v
roce 1890 také škola.
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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)

Město Zliv se rozkládá na severozápadním břehu rekreačního rybníka Bezdrev. Na
západní straně podél železniční trati přiléhá Zlivský rybník, na severu rekreační
Mydlovarský rybník, s koupalištěm Mydlák. Městem prochází několik cyklostezek a
turistická trasa, svůj výlet můžete spojit místními slavnostmi nebo návštěvou památek
v okolí. K dispozici jsou v místě restaurace i ubytovací služby (penziony, kemp),
město obklopují četné rybníky, lesy a louky.
Ke sportovnímu vyžití obyvatel města Zliv slouží fotbalové hřiště, tenisové kurty,
hokejbalové či baseballové hřiště. Ve městě lze navštívit letní kino, četné kulturní
akce města doplňuje nabídka ZŠ a ZUŠ Zliv, která například pořádá kurzy
společenského tance pro dospělé či pro žáky 9. tříd.
Ve městě je dostupná základní infrastruktura včetně domova s pečovatelskou
službou pro seniory, mateřské a základní školy, městská knihovna či klub důchodců.
Kromě tradičních spolků (hasiči, TJ Sokol) zde působí tenisový klub, baseballový
klub, klub důchodců i mateřské centrum.
V budově městského úřadu je informační centrum Zliv a nedaleko od Zlivi je
informační centrum Plástovice.
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Služby pro turisty








dětské dopravní hřiště
půjčovna a prodejna lyží, jízdních kol, včetně servisní dílny a broušení bruslí
tenisové kurty
fotbalové hřiště
centrum Bystřina (cvičení s batolaty)
centrum volného času Poškolák Zliv
dětské centrum 10





cestovní kancelář zajišťující ubytování
čerpací stanice
soukromé autoservisy







nákupní středisko s prodejnou elektro, železářství, drogerie a papírnictví
prodejna potravin
markety smíšeným zbožím
prodejna s domácími džemy
drobné obchůdky (upomínkové předměty, zdravá výřiva apod.)



veřejná knihovna (provoz: každé pondělí, středu (13 – 16 hod. mládež) a čtvrtek)




Česká pošta
bankomat Česká spořitelna





zdravotní středisko – praktický lékař pro dospělé, internista, dětský lékař, zubní lékař
lékárna
hasiči (SDH)






fotografie, grafika
masáže
sázková kancelář
manikúra, pedikúra




zastávka ČSAD
zastávka ČD




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

CELKEM
449
196
438
553
492
461
274
225
280
106

MUŽI
233
95
231
280
244
229
130
103
103
33

ŽENY
216
101
207
273
248
232
144
122
177
73

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)

bez vzdělání
základní vč.neukončeného
střední vč. vyučení
úplné střední s maturitou
nástavbové studium
vyšší odborné
vysokoškolské

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
3040
Dosažený stupeň vzdělání:
9
 bez vzdělání
515
 základní včetně neukončeného
1172
 střední vč. vyučení (bez maturity)
869
 úplné střední (s maturitou)
80
 nástavbové studium
32
 vyšší odborné vzdělání
282
 vysokoškolské

MUŽI
1456

ŽENY
1584

2
155
670
383
36
10
162

7
360
502
486
44
22
120

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ, ZUŠ a MŠ Zliv - úplná ZŠ (1.-9. ročník), 5 tříd MŠ
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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

1761

969

792

Zaměstnaní

1635

911

724

1298

682

616

Zaměstnavatelé

44

35

9

Pracující na vlastní účet

213

160

53

Pracující důchodci

94

54

40

Ženy na mateřské dovolení

36

-

36

Nezaměstnaní

126

58

68

1639

673

966

Nepracující důchodci

871

327

544

Žáci, studenti, učni

477

230

247

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

89

47

42

Zaměstnanci
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 2012
428

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2012

433

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
5

345

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

81

76

3

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

ZLIV

0

2

0

1

ZLIV

330

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2012
0
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

ZLIV

2,7

6,2

6,4

5,7

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

ZLIV

ZLIV

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2011
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2011
celkem –
rok 2011
rok 2011
rok 2011
rok 2011

119

12

22

6

8
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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

ZLIV

1082
814
125
617
33
27
12
268
73
195
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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

Chata Rybářská

Zliv 79

Penzion Bezdrev

Králičí Vrch, Zliv

Penzion za Bezdrevem

Nádražní 73, Zliv

Autocamp Mydlák

Nádražní Zliv



Celoroční
provoz
Celoroční
provoz
Celoroční
provoz
Sezónní
provoz

7
30
28

ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca 100 lůžek

ZŠ a MŠ Zliv (počet tříd: 9 + 5)
Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:




SDH Zliv
Český rybářský svaz místní organizace Zliv
SK Zliv
Baseball Tygři Zliv
Tenisová školička Zliv
Tenisový klub Zliv
Racek





 TJ Sokol Zliv

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


ZLIV

Informační centrum Města Zliv
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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

ČOV Zliv (provozuje ČEVAK)
A.S.A. České Budějovice - zabezpečuje pro tuto oblast a přilehlých obcí svoz komunálního
odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a odvoz vytříděných komodit k dalšímu
zpracování.
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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 SO Blata
Provoz Informačního centra
Provoz DPS (zde umístěna venkovní tělocvična „Zdraví nás baví“)

ZLIV
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Rozpočet obce v roce 2013; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Schválený rozpočet
(v Kč)

Rozpočet po
změnách
(v Kč)

Skutečnost
(v Kč)

44 929 000

57 169 585

43 183 251

300 000

872 274

792 344

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

11 872 472

13 822 472

9 898 462

Služby pro obyvatelstvo

22 416 000

27 108 381

20 79 435

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

12 255 000

12 896 000

10 762 777

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1 263 000

1 340 505

1 202 781

Ochrana životního prostředí

3 120 000

6 660 527

2 473 709

Tělovýchova a zájmová činnost

1 102 000

1 062 000

965 440

Vzdělávání a školské služby

4 676 000

5 149 349

5 074 728

348 000

348 000

296 509

Všeobecná veřejná správa a služby

8 242 528

13 253 978

11 136 940

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1 750 000

1 764 480

579 562

Obec ZLIV

Kapitoly:

Bezpečnost státu a právní ochrana

Sociální věci a politika zaměstnanosti

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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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

ZLIV
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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…)

MŠ Zliv, město Zliv, ZŠ a ZUŠ, SK Zliv

Nadace ČEZ

Sběrný dvůr - instalace mechanického Fond Asekol
zabezpečení
ZŠ Zliv, tartanový ovál město Zliv

ROP NUTS II. Jihozápad

Město Zliv, ZŠ Zliv

OPŽP

MAS - cvičební
generace

stroje

pro

všechny SZIF

SDH

JČ Kraj

Dětské centrum „10“

OS "Rozkvět zahrady Jižních
Čech - místní akční skupina"

ZLIV
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Zásobník projektů I.:





















Dopravní automobil pro SDH
Oprava betonových podlah v garážích SDH
Pořízení šatních skříněk pro členy SDH
Party stany a lavicové sety
Vybavení školící místnosti audio-video a IT technikou, stoly a židlemi pro zkvalitnění přípravy
členů SDH a spřátelených spolků
SK Zliv_defibrilátor
SK Zliv_instalace topení včetně zdroje tepla
SK Zliv_nákup dvou party stanů 6*12 m + 12 sestav pivních setů
SK Zliv_regenerační centrum
SK Zliv_Výměna střídaček. Demontáž současných a vystavění nových
SK Zliv_vybavení šaten
SK Zliv_Vystavění venkovní tělecvičny v areálu SK Zliv
SK Zliv_Multifukční traktůrek
SK Zliv_Výměna travního koberce či rgenerace trávníku
SK Zliv_Výměna tribuny - stržení současné a výstavba nové montované
SK Zliv_Výměna vstupních bran (3 ks) a vydláždění vstupu do areálu









TK Zliv_ Rekonstrukce klubony
TK Zliv_Stroj na nahrávání míčů
TK Zliv_Stroj na vyplétání raket
TK_Solární panely na ohřev vody
TK_ Zliv_ Zastřešení venkovních prostor
TK_Zliv_Turistické odpočívadlo
TK_Zliv_ Elektrický gril
 TK_Zliv_Výměna povrchu na kurtech
 TJ Sokol Zliv_Oprava fasády Sokolovny
 TJ Sokol Zliv_Doplnění a výměna posilovacích strojů
 TJ Sokol Zliv_Vybudování šaten a sociálního zařízení pro nový venkovní areál hřiště

Zásobník projektů II.:

ZLIV

aktualizace: 01/2015

