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Preambule:
Strategický plán rozvoje obce Malovice je strategickým rozvojovým dokumentem
obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2020 do roku 2030.
Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Malovice v
souladu se zásadami regionální politiky Jihočeského kraje a také jako dokument pro
konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují.
Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými
výhledy základní koncepční dokument obce Malovice.
Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti
financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů.
Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem
(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Malovice
žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český
statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je
nutné v obci řešit. V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s
ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu.

Ing. Václav Pasák, starosta
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I. METODIKA
Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která
je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie.
Při zpracování Strategického plánu obce Malovice (dále jen SPR) byl kladen důraz na
soulad s těmito dokumenty:
1. národní úroveň


Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020



Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020



Národní rozvojové priority 2014-2020



Program rozvoje venkova pro období 2014-2020

2. regionální úroveň


Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020



Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském
kraji

3. místní úroveň


Programy rozvoje Chelčicko-Lhenického mikroregionu a Dobrovolného svazku
obcí Netolicka;



Programů rozvoje MAS Rozkvět, z.s.

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a
cíle dané oblasti rozvoje.

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1. Úvod
Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo
rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto
vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů:
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ze statistických údajů ČSÚ;



z údajů ÚP;



z ad hoc šetření dotazníky;



z údajů analýzy Jihočeského kraje;



z údajů analýzy města Prachatice;



z údajů analýzy města Netolice;



z údajů analýz Mikroregion Chelčicko-Lhenický a Dobrovolného svazku obcí
Netolicka;



z údajů analýz MAS Rozkvět, z.s..

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování.
Dokument by měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných
klíčových oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za
rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje. SPR musí přinést argumenty
pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak
ohrožení daného území.
Předkládaná analýza nenese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se
jen na oblasti identifikovaného zájmu.
Zkoumaná obec Malovice může mít, vzhledem ke své rozloze a významu, v zásadě dvě
rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování:
1. rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji
finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky
použitelné na rozvoj dokáží generovat,
2. rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků,
nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z
jiných než vlastních zdrojů.
Těmito okolními územními celky mohou v tomto případě být:
a) město Prachatice a město Netolice;
b) obce na území Mikroregionu Chelčicko-Lhenický a Dobrovolného svazku obcí
Netolicka;
c) obce v působnosti MAS Rozkvět, z.s.;
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d) Jihočeský kraj.
Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném
souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry.
Bylo by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních
větších měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní
podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z
mikroregionu, případně i z okolí.

2.2. Vymezené území
2.2.1. Územní a administrativní členění
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnění z celé České republiky. Koncem
roku 2006 v kraji žilo více než 630 tis. obyvatel, tedy 62,6 obyvatel na 1 km 2. Z jeho 7
okresů má největší hustotu obyvatelstva okres České Budějovice, kde žije zhruba čtvrtina
obyvatel kraje. Je to dáno především soustředěním do samotného města České
Budějovice, v němž bydlí 94,7 tis. osob. Dalšími velkými městy jsou Tábor (35,9 tis.
obyvatel), Písek (29,9 tis. obyvatel), Strakonice (23,3 tis. obyvatel) a Jindřichův Hradec
(22,5 tis. obyvatel). V těchto 5 městech žije třetina Jihočechů. Naproti tomu nejmenší
obce do 200 obyvatel představují 38,4 % z celkového počtu obcí, ale žije v nich pouze
4,2 % celkového počtu obyvatel kraje. Nejmenší obcí v kraji (i v celé České republice) je
obec Vlkov v okrese České Budějovice s 16 trvale žijícími obyvateli. Celkem je v kraji v
současné době 623 samosprávných obcí (52 z nich má statut města) s téměř 2 tisíci částmi
obcí. Podíl městského obyvatelstva dosáhl k 31. 12. 2006 celkem 65,1 %.
Rozlohou 10 057 km2 představuje kraj 12,8 % z celé České republiky. Z tohoto území
zaujímají třetinu lesy, 4 % pokrývají vodní plochy. Převážná část území leží v nadmořské
výšce 400 - 600 m, s čímž souvisejí poněkud drsnější klimatické podmínky. Nejvyšším
bodem na území Jihočeského kraje je šumavský vrchol Plechý (1 378 m), naopak
nejnižším místem (330 m) hladina Orlické přehrady v okrese Písek.
Podstatnou část hranice kraje tvoří státní hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou
Německo (v celkové délce 323 km), dále sousedí s kraji Plzeňským, Středočeským,
krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Území kraje náleží do povodí horní a střední
8
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Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou a mnohými dalšími. V minulosti zde bylo
vybudováno přes 7 000 rybníků, jejichž celková výměra dnes představuje více než 30 tis.
hektarů. Největšími nejen v kraji, ale i v České republice jsou rybníky Rožmberk s
rozlohou 490 ha, Bezdrev se 450 ha a Horusický rybník se 415 ha. Kromě toho byla na
území kraje vybudována velká vodní díla: Lipno (se 4 870 ha největší vodní plocha v
České republice), Orlík s rozsáhlými rekreačními oblastmi a Římov, který zásobuje
pitnou vodou značnou část kraje. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín
byla vybudována vodní nádrž Hněvkovice.
Tabulka č. 1 - Základní informace o Jihočeském kraji
Jihočeský kraj

znak kraje

vlajka kraje

Sídlo:

České Budějovice

Zeměpisné souřadnice:

49°5′24″ s. š., 14°25′48″ v. d.

Hejtman:

Mgr. Ivana Stráská

Rozloha:

10 056 km²

Počet obyvatel:

638 782 (2017)

Hustota zalidnění:

63 obyvatel/km²

Nejvyšší bod:

Plechý (1 378 m)

Historické země

Čechy + Morava
do roku 1920 také Dolní Rakousy

Počet okresů:

7

Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností:

17

Počet správních obvodů obcí
s pověřeným úřadem:

37

ISO 3166-2:

CZ-JC a CZ-31

CZ-NUTS:

CZ031

RZ:

C
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Mapa č. 1 – Administrativní členění Jihočeského kraje

ORP Prachatice
Okres Prachatice se nachází v jihozápadní části Jihočeského kraje. Západní část okresu
sousedí s okresem Klatovy (Plzeňský kraj), severní část s okresem Strakonice. Na
východní straně má společnou hranici s okresem České Budějovice, na jihovýchodě pak
s okresem Český Krumlov. Na jihu sousedí okres v oblasti Nové Pece a Třístoličníku
krátkou hranicí s Rakouskem a na jihozápadě tvoří hřebeny Šumavy přirozenou hranici
se Spolkovou republikou Německo. Svou rozlohou 1 377 km2 se řadí okres Prachatice na
čtvrté místo v rámci okresů Jihočeského kraje.
Větší část okresu tvoří podhorská vrchovina, která v pohraniční oblasti přechází v horské
pásmo Šumavy. Převážná část okresu se nachází v nadmořské výšce 600 - 800 m. Nejnižší
nadmořská výška je v oblasti Netolicka (410 - 450 m). Nejvýše položená místa jsou pak
na Vimpersku a Volarsku, kde se většina sídel nachází v nadmořské výšce 700 - 800 m i
ve vyšších polohách. Nejvýše položenou obcí je obec Kvilda (1 062 m), nejníže leží část
obce Podeřiště v obci Malovice (410 m). Nejvyšším bodem okresu je vrchol hory Plechý
na hranici s Rakouskem ve výšce 1 378 metrů nad mořem.
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Trvalý nebo dlouhodobý pobyt má v okrese necelých 51 tis. obyvatel, tj. nejméně ze všech
okresů v kraji. Hustota obyvatelstva dosahuje pouze 37 obyvatel na km2 a je nejnižší v
mezi okresy v celé ČR. Hustota osídlení je nízká zejména v pohraniční části okresu, kde
po odsunu německého obyvatelstva nedošlo k plnému dosídlení této oblasti a řada
menších sídelních jednotek úplně zanikla. V celkem šesti městech žije více než polovina
obyvatelstva okresu (55 %).
Poloha okresu v podhorské a horské oblasti, relativně čisté ovzduší, velké lesní plochy a
klid vytvářejí příznivé podmínky pro rekreaci. Snaha o zachování přírodního prostředí se
odrazila ve zřízení Národního parku Šumava (rozloha 685 km2 - včetně části Plzeňského
kraje) a chráněné krajinné oblasti Šumava (rozloha 999 km2). Městskou památkovou
rezervací je historické centrum města Prachatic.
Mapa č. 2 - Administrativní rozdělení SO ORP Prachatice
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POÚ Netolice
Netolice (německy Nettolitz, Netolitz) jsou jedno z nejstarších jihočeských měst. Leží v
severovýchodní části okresu Prachatice asi 25 km SZ od Českých Budějovic. Do POÚ
Netolice náleží tyto obce: Babice, Chvalovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Němčice,
Netolice, Olšovice
Obec Malovice
Obec Malovice (dříve také Horní Malovice, Velké Malovice) se nachází v samém
severovýchodním cípu okresu Prachatice v Jihočeském kraji, zhruba 5 km ssv. od Netolic,
7,5 km jv. od Vodňan; 19 km sv. od okresního města Prachatic a 22 km zsz. od krajského
města Českých Budějovic.


Správní obvod zahrnuje části obce: Malovice, Malovičky, Podeřiště, Hradiště,
Holečkov, Krtely



Základní sídelní jednotky obce: Malovice, Malovičky, Holečkov, Krtely,
Hradiště, Setuň, Podeřiště, Rábín



Název katastru: Krtely, Malovice u Netolic, Malovičky, Podeřiště

Mapa č. 3 - Umístění obce Malovice
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Historie obce
První zmínka o Malovicích pochází z roku 1313 (některé zdroje uvádějí také rok 1315),
kdy v Malovicích sídlil Bohuslav z Malovic (1313 - 1341), nejstarší známý předek
staročeského zemanského rodu Malovců z Malovic. Rod Malovců byl velmi rozvětven,
nejznámější byli Malovcové z Pacova, Malovcové z Malovic a Malovcové z Libějovic.
Jejich rodový znak tvoří půl koně v červeném poli a korunovaná přilba.
Tabulka č. 2 – Obec Malovice – základní informace
Malovice
Obec a vojenský újezd

Status:
LAU (obec):

CZ0315 550418

Kraj (NUTS 3):

Jihočeský (CZ031)

Okres (LAU 1):

Prachatice (CZ0315)

Obec s rozšířenou působností:

Prachatice

Pověřená obec:

Netolice

Katastrální výměra:

2 478,48 ha

Počet obyvatel:

650

Zeměpisné souřadnice:

49°5′29″ s. š., 14°13′33″ v. d.

Nadmořská výška:

411 m n. m.

PSČ:

384 11

Části obce:

8

Základní sídelní jednotky

7

Katastrální území:

4

Adresa obecního úřadu:

Malovice 5
38411 Netolice

Starosta:

Ing. Václav Pasák

Oficiální web obce:

www.malovice.cz
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Části obce Malovice
Sdružené části v obci Malovice jsou: Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště, Holečkov,
Hradiště, (neoficiální - Rábín, Setuň).
Mapa č. 4 - Části obce Malovice

Malovice
Malovice leží na rozhraní Českobudějovické pánve a posledních výběžků šumavského
podhůří, nedaleko města Netolice. Velkou část zástavby Malovic tvoří zemědělská
stavení s tradičním dispozičním uspořádáním. Náves s kaplí sv. Václava je prostoupena
malým parkem se vzrostlými stromy. Zajímavá a historicky cenná je hlavně roubená
stodola čp. 1.
Malovičky
Malovičky (dříve také Dolní Malovice, Malé Malovice) jsou malá vesnice, část obce
Malovice v okrese Prachatice. Nachází se asi 1 km na severovýchod od Malovic.
Nedaleko prochází železniční trať Dívčice–Netolice. V roce 2011 zde trvale žilo 111
obyvatel. Malovičky je také název katastrálního území o rozloze 4,18 km2. Obec
14
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Malovičky vznikla rozdělením Malovic na Horní a Dolní Malovice – Malovice a
Malovičky. O rozdělení se dovídáme v letech 1542–1545. Rybník, který Malovičky
oblévá z jižní strany, založil v 16. století Vilém z Rožmberka. Nese jméno Horní
malovický. Další rybník, Otrhanec, leží u příjezdové cesty z Malovic. Má nádhernou hráz
s obrovskými staletými duby. Při příjezdu z Malovic vás vítá kaple sv. Jana
Nepomuckého.

Krtely (s částí Setuň)
Krtely jsou vesnice, část obce Malovice v okrese Prachatice. Nachází se asi 4 km na západ
od Malovic. V roce 2011 zde trvale žilo 122 obyvatel. Krtely je také název katastrálního
území o rozloze 7,25 km2.

Podeřiště
Podeřiště je malá vesnice, část obce Malovice v okrese Prachatice. Nachází se asi 2 km
na jih od Malovic, rozložena nedaleko levého břehu Bezdrevského potoka. Podeřiště,
nejníže položená obec v prachatickém okresu (410 m n. m.). Osu vesnice tvoří silnice
II/122. V roce 2011 zde trvale žilo 108 obyvatel. Podeřiště je také název katastrálního
území o rozloze 3,72 km2. Uprostřed návsi stojí kaple Panny Marie. Na skále nad
bývalým mlýnem stával hrad Poděhusy. Poprvé se připomíná v závěti Voka z Rožmberka
z r. 1262. Roku 1421 Jan Žižka hrad dobyl a vypálil. K jeho obnově již nedošlo.

Holečkov
Holečkov je malá vesnice, část obce Malovice v okrese Prachatice. Nachází se asi 2,5 km
na západ od Malovic. Prochází tudy železniční trať Dívčice–Netolice. V roce 2011 zde
trvale žilo 22 obyvatel. Holečkov leží v katastrálním území Malovice u Netolic o výměře
9,98 km2.
Osada Holečkov byla založena v letech 1923–1925. V září roku 1925 osadu slavnostně
otevřel jihočeský spisovatel Josef Holeček ze Stožic – odtud název Holečkov. Ve vsi je
kaplička sv. Josefa, pamětní kámen připomínající založení osady.
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Hradiště
Hradiště je malá vesnice, část obce Malovice v okrese Prachatice. Nachází se asi 2,5 km
na jihozápad od Malovic. V roce 2011 zde trvale žilo 51 obyvatel.
Hradiště leží v katastrálním území Malovice u Netolic o výměře 9,98 km2. V lokalitě Na
šancích se nachází vyvýšená plošina, kde se rozkládalo keltské hradiště.
Rábín
Rábín je částí obce Malovice. Nachází se asi 5 km severozápadně od Netolic na silnici
vedoucí z Netolic do Vodňan. Rábín je hospodářský dvůr s budovou pozdně renesančního
zámku v průčelí (interiéry novodobě upraveny).
Ve dvoře jsou hospodářské budovy pocházející z doby, kdy dvůr patřil
Schwarzenberkům, další zástavbu tvoří novodobé řadové bytovky z 80. let 20. století.
Areál využívá zemědělská společnost ZEAS Agro a ZD Rábín.

2.2.2. Partnerství a spolupráce
Obec Malovice je členem: MAS Rozkvět, z.s., Mikroregionu Chelčicko-Lhenický a
Dobrovolného svazku Netolicko.
MAS Rozkvět, z.s.
MAS Rozkvět, z.s. (dříve Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní
akční skupina) vznikla na jaře roku 2004 díky snaze ovocnářů, obcí ChelčickoLhenického mikroregionu a místních spolků.
Zájmové území MAS Rozkvět tvoří v současnosti celkem 30 obcí v okresech České
Budějovice, Strakonice, Prachatice a Český Krumlov.
Jde o typicky venkovský region, spojující vnitrozemskou rovinatou oblast Hlubocké
pánve s podhůřím Šumavy a atraktivním masivem hor v tzv. Trojmezí. Chelčicko –
Lhenická oblast je charakteristická svojí ovocnářskou tradicí a rozsáhlými lesními
pozemky, Blata charakterizuje množství vodních ploch a Pošumaví je typické chovem
skotu a ovcí, rozsáhlými lesními pozemky včetně částí zařazených do CHKO a NP
Šumava.
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Mikroregion Chelčicko-Lhenický
Mikroregion je přírodně vymezen Českobudějovickou pánví, šumavským podhůřím a
Píseckými horami. Jižní část území regionu tvoří pahorkatý reliéf terénu, který směrem k
městu Vodňany postupně přechází do rybniční pánve.
Mikroregion Chelčicko-Lhenický oficiálně funguje od června roku 2003 a patří do něj
tyto obce: Chelčice, Lhenice, Malovice, Mičovice a Truskovice. V roce 2009 se další
členskou obcí svazku stala obec Libějovice.
Ve své strategii území si Chelčicko-Lhenický mikroregion klade za své hlavní cíle: rozvoj
podnikání a zaměstnanosti obyvatel, rozvoj venkovské infrastruktury, podporu
cestovního ruchu, využití kulturního a přírodního dědictví, rozvoj lidských zdrojů,
stabilizaci obyvatelstva, ochranu životního prostředí a podporu zemědělství.
Dobrovolný svazek obcí Netolicka
Obec Malovice je členem Dobrovolného svazku obcí Netolicka, sídlem jsou Netolice.
Cílem Dobrovolného svazku obcí Netolicka je řešení společných problémů obcí.

2.3. Geografická a demografická charakteristika
2.3.1. Geografické a přírodní podmínky
Malovice leží v Českobudějovické pánvi (podcelek Blatská pánev, okrsek Vodňanská
pánev). Českobudějovická pánev je geomorfologický celek v severozápadní části
Jihočeských pánví. Jedná se o téměř 70 km dlouhý tektonický příkop protažený ve směru
severozápad–jihovýchod a široký maximálně 10–12 km. Její reliéf je převážně plochý či
mírně zvlněný v nadmořské výšce nejčastěji 380–410 m, na okrajích je uzavřená poměrně
výraznými zlomovými svahy.
Půdní pokryv je v mikroregionu Prachaticko zastoupen 6 druhy půd. Těmi jsou fluvizemě,
gleje, kambizemě, organozemě, podzoly a pseudogleje.
Obec Malovice se jako jediná obec v SO ORP Prachatice nachází již v Českobudějovické
pánvi a má nejnižší nadmořskou výšku v SO OPR Prachatice. Tato skutečnost ovlivňuje
průměrný úhrn srážek, kdy hodnoty průměrného úhrnu srážek nejnižší jsou v rámci
SO ORP Prachatice nejnižší, a to 573 mm.
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Obcí Malovice protéká vodní tok Bezdrevský potok. Je významný z hlediska povodní.
Ohrožena je část obce Podeřiště. Bezdrevský potok, přítok řeky Vltavy, pramení v CHKO
Blanský les (Šumavské podhůří) na úbočí Vlčího kopce v nadmořské výšce 660 m. Od
pramene teče k severu a za Netolicemi obrací směr svého toku k severovýchodu a napájí
rybníky u Sedlce.
Na území obce se nachází Horní a dolní malovický rybník.
Obrázek č. 1 - Letecký pohled na obec Malovice

2.3.2. Demografická charakteristika
Počet obyvatel v obci Malovice byl 650 obyvatel k 31. 12. 2018. K 31. 12. 2018 žilo
v obci Malovice 357 (54,9 %) a 293 žen (45,1 %). Průměrný věk obyvatel k výše
uvedenému datu byl v obci Malovice 42,3.
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Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Malovice (vždy k 31. 12.)
Počet obyvatel celkem
2014
2015
2016
656
650
641
v tom podle
muži
357
362
354
pohlaví
299
288
287
ženy
v tom podle věku 0-14
95
92
92
15-64
455
457
444
65 a více 106
101
105
Průměrný věk
41,2
41,4
41,8

2017
631
349
282
86
437
108
42,5

2018
650
357
293
97
439
114
42,3

Vývoj počtu obyvatel v obci ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Databáze
demografických údajů za obce ČR, ve které je počet obyvatel v obci sledován od roku
1971. Maximum obyvatel ve sledovaném období žilo v obci v roce 1972 (742 obyvatel),
od začátku osmdesátých let počet obyvatel poklesl pod hranici 700 obyvatel. Minimum
obyvatel v obci od roku 1971 byl v roce 1991, a to 624.
Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Malovice v letech 1971-2018

760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560

1971
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1985
1987
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1991
1993
1995
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2009
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2013
2015
2017

Počet obyvatel

Vývoj počtu obyvatel v obci Malovice v letech
1971-2018

Rok

Tabulka č. 4 - Počet obyvatel v obci Malovice 1998-2007 (vždy k 31.12)
Rok
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Počet obyvatel

642

664

664

637

19

630

640

639

626

639

638
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Tabulka č. 5 - Počet obyvatel v obci Malovice 2008-2018 (vždy k 31.12.)
Rok
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel

626

624

638

646

658

654

656

650

641

631

650

Mezi roky 1998-2018 (za posledních sledovaných 20 let) činí suma celkového přírůstku
v obci 22 osob, počet obyvatel tak mírně stoupá. Celkový přírůstek obyvatel je způsobem
migračním přírůstkem.
Tabulka č. 6 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Malovice
2008-2018
Rok
2008 2009
Přírůstek
přirozený 2
8
Přírůstek
migrační -14 -10
Přírůstek
celkový
-12 -2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-4

3

-5

0

-6

-4

-1

-2

4

18

2

17

-4

8

-2

-8

-8

15

14

5

12

-4

2

-6

-9

-10

19

2.3.3. Vzdělanostní struktura
Popis vzdělanostní struktury obce Malovice vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.
Nejvíce obyvatel obce Malovice má střední vzdělání bez maturity (42,8 %). Základní
vzdělání má 22,3 % obyvatel obce. Úplné střední vzdělání s maturitou má 21,9 %
obyvatel obce Malovice. Vysokoškolsky vzdělaných žije v obci 5,8 %. Vzdělání bylo
nezjištěno u 4,4 %.
Tabulka č. 7 - Vzdělanostní struktura obce Malovice podle SLBD 2011
Abs.

Obyvatelstvo 15leté a starší
bez vzdělání, základní vč.
neukončeného
vyučení a stř. odborné bez
mat.
úplné střední s maturitou
vyšší odborné a
nástavbové
v tom podle stupně vysokoškolské
vzdělání
nezjištěné vzdělání

20

521

%
100,0 %

115

22,3 %

223
114

42,8 %
21,9 %

15
30
21

2,9 %
5,8 %
4,4 %
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2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
Podle risy.cz bylo v obci Malovicích v roce 2018 evidováno 95 podnikatelských subjektů.
Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2018 v obci Malovice nejvíce
subjektů v oblasti zemědělství lesnictví, rybářství. Druhým nejčastějším zaměřením v
podnikatelské sféře byl velkoobchod a maloobchod, oprava a údržba motorových vozidel,
a na třetí pomyslné příčce nejčastějších činností bylo stavebnictví.
Graf č. 2 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Malovicích
k 31.12.2018

Podnikatelské subjekty v obci podle převažující
oblasti činnosti
Zemědělství, lesnictví, rybářství

28

Oblast činnosti

Velkoobchod a maloobchod; opravy a…

14

Stavebnictví

14

Zpracovatelský průmysl

14

Doprava a skladování

8

Profesní, vědecké a technické činnosti

6

Ostatní činnosti

5

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

2

Ubytování, stravování a pohostinství

2

Nezařazeno

1

Činnosti v oblasti nemovitostí

1
0

5

10

15

20

25

30

Název osy

V obci Malovice najdeme tyto služby: autodoprava, nákladní autodoprava, autoopravna
a pneuservis, sklenářství, instalatérství, zámečnictví, truhlářství, daňové poradenství,
pohostinství, kovář, zedník, pokrývač, výroba keramiky, výroba pivních tácků.
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Tabulka č. 8 - Vybrané ekonomické subjekty v obci Malovice
Obsah činnosti
Názvy
ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN

Zemědělství.

Korpet s.r.o.

Krajské školní hospodářství

Měření výkonu automobilů
FWD, RWD a AWD,
CHIPtuning, autoservis.
Mobilní lisování pneumatik na
VZV.
Školní hospodářství.

Jihočeský ekostatek Malovice – Bio vejce

Zemědělství.

Ing. Ondřej Čížek

Vodovody a úpravny vody atd.

Divadlo Continuo

Divadlo.

Mobilmont s.r.o.

2.4.2. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel
registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel
ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované
nezaměstnanosti.
Obec Malovice náleží do Jihočeského kraje, okresu České Prachatice. Průměrným
podílem nezaměstnaných na obyvatelstvu se Jihočeský kraj v průběhu roku 2017 řadil na
3. – 6. místo v pořadí krajů s nejnižším podílem nezaměstnaných. V lednu a v únoru
zaujímal 6. místo a v dalších měsících se pohyboval většinou na 4. – 5. místě, v měsících
červenec, srpen a září dokonce na 3. místě. Na konci roku 2017 byl Jihočeský kraj
v podílu nezaměstnaných na 5. místě za Prahou, Plzeňským, Královéhradeckým
a Pardubickým krajem.
Ve všech měsících roku 2017 byl podíl nezaměstnaných v okrese Prachatice nižší než
krajský i republikový podíl. Průměrný měsíční podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
činil v roce 2017 2,8 %, zatímco v roce 2016 to bylo 3,7 %. K 31.12.2017 mezi 77 okresy
ČR v podílu nezaměstnaných zaujímal okres Prachatice 50. místo (řazeno sestupně)
a v počtu nezaměstnaných na 1 VPM zaujímal 61. místo.
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Tabulka č. 9 - Nezaměstnanost v obci Malovice

Období

Dosažitelní
uchazeči
Obyvatelstvo Volná
15-64
15-64
místa

Podíl
nezaměstnaných
osob

Česká republika
Podíl
nezaměstnaných
osob

06/2016

10

457

5

2,2 %

5,2 %

12/2016

14

457

14

2,6 %

5,1 %

06/2017

6

444

7

1,4 %

4,0 %

12/2017

9

444

3

2,0 %

3,8 %

06/2018

5

437

5

1,1 %

2,9 %

12/2018

2

437

7

1,1 %

3,1 %

06/2019

2

439

5

0,5

2,6 %

Obec Malovice

2.5. Zemědělství
Dle webu risy.cz má obec Malovice má katastrální výměru 2 478,48 ha, z celkové výměry
obce tvoří 43,4% orná půda; 1,5% zahrady; 9,8% ovocné sady; trvalé trávní porosty
9,7 %.
Tabulka č. 10 - Druhy pozemků v obci Malovice, 2018
Abs.

%

Celková výměra pozemku (v ha)
Orná půda
Zahrady
Ovocné sady

2478,48
1075,064
36,3193
241,7032

100,0 %
43,4 %
1,5 %
9,8 %

Trvalé trávní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Koeficient ekologické stability
(%)

239,9502
568,5962
133,2031
23,093
160,551

9,7 %
22,9 %
5,4 %
0,9 %
6,5 %

0,969

V obci Malovice se zemědělství zaměřuje na ovocnářství, sadařství, chov skotu
a drůbeže.
Firmy v obci působící v zemědělství:
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ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN

Sídlo společnosti ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN je v hospodářském dvoře Rábín, který je ve
správním území obce Malovice u Netolic. Tento dvůr je od 30.1.2007 vlastnictvím
společnosti.
Hlavní činností společnosti je zemědělská výroba, jejíž nedílnou součástí je ovocnářství,
které má v této oblasti dlouholetou tradici. Společnost hospodaří na výměře 995 ha
zemědělské půdy v sedmi katastrálních území.
Obrázek č. 2 - Pohled na Rábín



Jihočeský ekostatek Malovice – Bio Vejce

V obci Malovice funguje Jihočeský ekostatek Malovice – Bio Vejce. Dále pak v obci
Malovice věnují ovocnářství sadařství, chov skotu a drůbeže.

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
Významnou civilizační hodnotou území v obci Malovice je dopravní dostupnost celého
správního území obce Malovice, která je zde zastoupena silnicemi I., II., III. třídy a sítí
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místních komunikací. Územím obce vede silnice 1/20 a předpokladem dalšího rozvoje
jsou úpravy této silnice a umožnění dopravní dostupnosti navrhovaných ploch zástavby.
Obcí Malovice prochází komunikace 2. třídy č. 122, na kterou se napojují silnice 3. třídy
č. 12245, 12250, 12243. Okrajem území obce Malovice prochází komunikace 2. třídy
č. 142, na kterou se napojují silnice 3. třídy 14221, 14225. Obec Malovice má spíše lepší
obslužnost vzhledem k centru celého Jihočeského kraje Českým Budějovicím než do
Prachatic. V obci Malovice zastavují autobusy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s., ČSAD STTRANS a.s. Územím probíhá železniční trať 193 (Dívčice – Netolice) se
zastávkou Malovice u Netolic (od roku 2011 je však na ní pravidelná osobní doprava
zastavena.
Mapa č. 5 – Dopravní infrastruktura v okolí obce Malovice
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2.6.2. Technická infrastruktura
Přehled technické infrastruktury v obci je popsán v níže uvedené tabulce.
Tabulka č. 11 - Technická infrastruktura v obci Malovice
Název
Vodovod
Kanalizace ČOV
Plyn
Provozovatel
Provozovatel
ZDVrt - ZD/OBEC
Jednotná
Není
Není
Malovice
Malovičky

Soukr.studny- ZEAS
Rábín/OBEC

Jednotná

Není

Není

Podeřiště

Studny

Jednotná

Není

Není

Hradiště

Vodovod obce-vrty z Krtel

Není

Není

Není

Rábín

Soukr.studny

Není

Není

Není

Holečkov

Soukr.studny- Zásobení
z vrtů z Krtel

Není

Není

Není

Krtely/Setuň

Zdroj podzemní vody- vrty

Jednotná

Není

Není

2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
Podle Statistického lexikonu obcí 2013 je v obci Malovice 289 domů, 277 rodinných, 363
bytů a obydlených bytů 234. Počty domů v jednotlivých částech obce jsou uvedeny v níže
uvedené tabulce.

Malovice
Holečkov
Hradiště
Krtely
Krtely
Setuň
Malovice
Malovičky
Podeřiště

obydlené

celkem

celkem

rodinné

Tabulka č. 12 - Počty domů, bytů v obci Malovice podle Statistického lexikonu obcí
2013
Domy
Byty
Obec/část
obce
289

277

363

234

16
34
69
61
8
82
47
41

16
34
66
58
8
75
47
39

18
36
82
73
9
122
55
50

7
21
52
49
3
76
37
41
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2.7.2. Školství
Mateřská škola se nachází na okraji obce Malovice. Mateřská škola byla postavena v roce
1976 a nachází se v obci již 43 let. K výrazným změnám došlo v roce 2003, kdy se
mateřská škola stala příspěvkovou organizací Obce Malovice. Prostředí školy bylo
přizpůsobeno tak, aby byly využity prostory budovy a podmínky mateřské školy
odpovídaly provozu předškolního zařízení.
Školka v obci Malovice je rodinného typu. Schází se zde děti převážně ve věku od 3 do
6 let z Malovic, obcí Malovicka a děti rodičů, kteří mají zájem právě o tento typ školky.

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Malovice není dostupný poskytovatel sociální péče, nejbližší poskytovatelé
sociálních služeb se nacházejí ve městě Netolice.

2.7.4. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do
tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky,
dále také lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské
vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení.
Instituce občanské vybavenosti jsou popsány v níže uvedené tabulce. Pošta, zdravotnické
zařízení, základní škola je pro obyvatele k dispozici ve městě Netolice (vzdálené od
Malovic cca 5 km).
Tabulka č. 13 - Instituce občanské vybavenosti v obci Malovice
Název
MŠ*) Hostinec Kulturní Knihovna Hasičská Dětská
zařízení
zbrojnice hřiště a
sportoviště
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Malovice
Malovičky

Ne

Obecní
hospoda

Ano

Ne
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Tabulka č. 14 - Instituce občanské vybavenosti v obci Malovice - pokračování
Název
MŠ*) Hostinec Kulturní Knihovna Hasičská Dětská
zařízení
zbrojnice hřiště a
sportoviště
Ne
Obecní
Ano
Ne
Ano
ano
Podeřiště
hospoda
Hradiště

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Rábín

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Holečkov

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Krtely/Setuň Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

*) MŠ – zkratka Mateřská škola

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce
Obec Malovice poskytuje svým občanům informace několika způsoby: a to pomocí
webových stránek obce http://www.malovice.cz, úřední deskou.

2.8. Volný čas v obci
Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným
územím, přispívat ke zvýšení vzdělanosti, nabízet širokou škálu volnočasových
a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj. V obci Malovice je bohatý
spolkový a komunitní život.
Malovice


Kulturní akce: divadla pro děti, posezení pro seniory, tvořivé kurzy pro ženy,
Divadelní Společnost Continuo Švestkový dvůr



Spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Hubert a Lomec, FC 5
SAMYC,



Občanské sdružení Spolek rodičů Malovicka, SK MARTYNA
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Malovičky


Kulturní akce: plesy, divadla, maškarní bály pro děti a dospělé



Spolky: Sbor dobrovolných hasičů

Podeřiště


Kulturní akce: plesy, diskotéky, maškarní bály pro děti



Spolky: Sbor dobrovolných hasičů, HC Napalm

Hradiště


Kulturní akce: venkovské zábavy, Rodáci



Spolky: Sbor dobrovolných hasičů

Krtely


Kulturní akce: venkovské zábavy, plesy, Rodáci, maškarní bály pro děti



Spolky: Sbor dobrovolných hasičů a hasiček

2.9. Cestovní ruch
Obec Malovice se leží v turistické oblasti Jižních Čech zvané PodKletí. Turistická oblast
PodKletí se nachází západně od Českých Budějovic, mezi městy Prachatice, Český
Krumlov a Hluboká nad Vltavou. Turistickou oblast PodKletí tvoří celkem 63 obcí, které
spojuje typicky jihočeský venkovský charakter.
Spolek Jihočeský venkov spojuje v rámci turistické oblasti PodKletí obce Svazku obcí
Blata, mikroregionu Chelčicko-Lhenického, Svazku obcí Netolicko, Svazku obcí
Podkletí a Mikroregionu Blanský les – Podhůří.
Dominantou oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť. Osu území tvoří historická
Linecká stezka a nachází se zde řada významných krajinných, přírodních i historických
památek, řada městských a vesnických památkových rezervací a zón. Nově můžou
návštěvníci navštívit i část území, které bylo po celých 70 let veřejnosti zapovězené uvolněnou část vojenského újezdu Boletice, včetně původního románského kostela sv.
Mikuláše, který patří k nejstarším církevním památkám jižních Čech.
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Vybrané turistické cíle


CHKO Blanský les

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena 12. prosince 1989 a zaujímá plochu
212,35 km². Většina území spadá do okresu Český Krumlov, menší část na severu a
západě do okresů České Budějovice a Prachatice. Jedná se o pozoruhodně zachovalý
krajinný celek v podhůří Šumavy s četnými cennými lokalitami.
Hora Kleť je s nadmořskou výškou 1084,2 m n. m. nejvyšší horou Blanského lesa. Na
jejím vrcholu stojí nejstarší kamenná rozhledna v Čechách – Josefova věž - a roubená
horská chata s restaurací chráněná jako kulturní památka – Tereziina chata.


Archeopark Netolice

V Netolicích v jižních Čechách se na místě akropole bývalého přemyslovského
kastelánského hradu Na Jánu rozkládá Archeopark Netolice.
Archeopark je budován za použití dobových technologií, materiálů a nástrojů a v
současné době je možné prohlédnout si tady ukázku opevnění a strážní věž, která slouží
jako rozhledna.


Zámek Kratochvíle

V Netolicích v jižních Čechách stojí na břehu rybníka Kratochvíle zámek stejného jména.
Lovecký letohrádek byl vystavěn na konci 16. století v renesančním stylu pro Viléma z
Rožmberka. Panské sídlo je obkopené vodním příkopem a renesanční zahradou a má také
vlastní jezdecký areál.


Zámek Hluboká nad Vltavou

V Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách stojí historické sídlo, považované za jeden z
nejhezčích zámků u nás.


Klášter Zlatá Koruna

Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně je jeden z nejcennějších komplexů gotické
architektury ve střední Evropě. Díky své poloze v hlubokém vltavském údolí si udržel
mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu.
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2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce
Turistické zajímavosti v obci Malovice
Obec Malovice je starobylá obec s množstvím památek a zajímavostí v jejích osadách.
Památky a zajímavosti v osadách jsou uvedeny níže. Celým malovickem prochází naučná
cyklostezka Historická krajina Netolicko a na dohled leží známé poutní místo Lomec.
Malovice


Pomník k uctění památky obětí první světové války.



5 rybníků ve vsi.



Na Švestkovém dvoře v Malovicích sídlí divadlo Continuo.



Topolová alej vedoucí na Lomec - významné poutní místo jižních Čech (jedno ze
zastavení cyklotrasy Historická krajina Netolicka).



Roubená stodola s částečně dochovanou doškovou střechou.

Malovičky


Místo, kde stávala tvrz rodu Malovců (jedno ze zastavení cyklotrasy Historická
krajina Netolicka), dnes zastavěno obytnými domy.



Velký Malovický rybník, který založil v 16. století Vilém z Rožmberka. Kámen
na stavbu hráze pochází z pobořené tvrze.



Rybník Otrhanec s obrovskými staletými duby na hrázi.



Kaple sv. Jana Nepomuckého u příjezdové cesty z Malovic.

Podeřiště


Nejstarší památkou Podeřišť je zaniklý hrádek Poděhusy, ze kterého je patrný už
jenom jeho půdorysný tvar a obranné valy a příkopy (jedno ze zastavení
cyklotrasy Historická krajina Netolicka).



Nejníže položená obec v prachatickém okresu 410 m. n. m.



Kaplička se zvoničkou na návsi a další 3 kapličky u příjezdových cest.

Krtely


Kaple sv. Anny.



V lese směrem na Bor je kaple Nejsvětější trojice s léčivým pramenem. Na
druhém konci vesnice stojí kaplička U Jána.
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Pomník k uctění památky obětí 1. světové války.



Řada mohylových pohřebišť v okolních lesích.

Setuň


Na začátku osady Setuň se nachází Kaplička, která je v soukromém vlastnictví.

Hradiště


Keltské kultovní ohrazení Na šancích - odtud pravděpodobně vzikl název Hradiště
(jedno ze zastavení cyklotrasy Historická krajina Netolicka).



Kaplička na návsi.



Množství malých rybníčků dodává Hradišti jisté kouzlo.

Holečkov


Pamětní kámen připomínající založení osady Josefem Holečkem.



Kaplička sv. Josefa.



Staleté lípy.

Rábín


Pozůstatky sgrafitové výzdoby na průčelí bývalého zámku.



V hlavním průjezdu do dvora je umístěna pamětní tabule upomínající na Františka
Horského, velkého propagátora zemědělské reformy, ředitele české rolnické školy
v Rábíně.



Komín bývalého lihovaru obývají čápi.



Kamenná kašna ve dvoře.



Chlévy a hospodářské budovy ve stylu Schwarzenberské neogotiky.

Kulturní památky v obci Malovice
V obci Malovice a jejich částech se nachází řada kulturních památek. Přehled těchto
památek popisuje níže uvedená tabulka.
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Tabulka č. 15 - Kulturní památky v obci Malovice
Část obce Památka
Rejstříkové číslo
Malovice

Stodola usedlosti

14897/3-3669

čp. 1

Popis
Venkovská usedlost, z toho jen:
stodola
Poznámka: v současné době
pobořeno (pád stromu r. 2011)

Hradiště

33169/3-5166

Výšinné opevněné sídliště hradiště, archeologické stopy

Malovičky Mostek

21095/3-3670

Silniční most - mostek

Krtely

Usedlost čp. 26

18830/3-3609

Venkovská usedlost

Podeřiště

Kaplička

22407/3-3729

Kaplička

Usedlost čp. 16

23883/3-3726

Venkovská usedlost

Boží muka

21687/3-3728

Boží muka

Poděhusy

21443/3-3725

Zaniklý

hrad

Poděhusy,

archeologické stopy
Kaple

Panny 19129/3-3727

Kaple Panny Marie Růžencové

Marie Růžencové
Holečkov

Kříž

Rábín

Zemědělský dvůr 15320/3-3668

44676/3-5975

Kříž
Zemědělský dvůr Rábín

Rábín

2.10. Životní prostředí v obci
V žádné sídelní jednotce není významný zdroj znečištění ovzduší.
Skládka inertního materiálu je pouze v obci Malovice.
Likvidace odpadů je řešena pravidelným 14 denním svozem od firmy Technické služby
města Prachatice.
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Na tříděný odpad (sklo bílé, barevné, plasty a papír) jsou k dispozici kontejnery ve všech
sídelních jednotkách.
Památné a významné stromy se v řešeném území nacházejí 2 – přibližně 200leté lípy v
Holečkově.
Významné krajinné prvky se dělí na VKP ze zákona (ex lege), tj : lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky a jezera, údolní nivy (tyto krajinné prvky nejsou samostatně vyznačeny,
protože jejich lokalizace je součástí mapového podkladu), a registrované významné
krajinné prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled a přispívající k udržení její stability. V řešeném
území tyto VKP nejsou.
Zvláště chráněné území se zde nenachází.
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III. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
Strategická vize rozvoje obce Malovice popisuje základní strategickou orientaci obce,
která deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu
(tj. do roku 2030) dosáhnout.
Obec Malovice leží na rozhraní Českobudějovické pánve a posledních výběžků Šumavy,
vzdálenost do krajského města České Budějovice je cca 22 kilometrů. Obec má části
Malovice, Malovičky, Krtely, Podeřiště, Holečkov, Hradiště, (neoficiální - Rábín, Setuň),
vysoká roztříštěnost sídelní struktury. Obec má vazbu na zemědělství, rybníkařství,
sadařství. V okolí obce je četnost kulturních památek. Obec žije bohatým spolkovým
životem.
Vize:
Obec Malovice – malebné prostředí nabízející možnosti bydlení v podhůří Šumavy
a zároveň blízkost krajského města Českých Budějovic. Pestrý spolkový život a kultura
v obci. Obec s dispozicemi dalšího rozvoje zemědělství, sadařství, rybníkařství.

Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje infrastruktury obce, občanské
vybavenosti, životního prostředí, turistického prostředí, spolkového a komunitního
života.
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3.1. SWOT analýza
Tabulka č. 16 - SWOT analýza
Silné stránky









Slabé stránky

Příležitosti








Malebné prostředí.a
nepoškozené životní prostředí.
Zemědělství, sadařství,
rybníkařství, lesnictví.
Základní - předškolní školství.
Schválená ÚPD – možnost
rozvoje výstavby RD
Slušná kvalita bytového fondu.
Výhodná dopravní poloha.
Nízká nezaměstnanost.
Nárůst obyvatelstva v obci.





Dojezdové vzdálenosti za
prací.
Vysoká roztříštěnost sídelní
struktury.
Velká sezónnost cestovního
ruchu, krátká průměrná délka.
Slabší nabídka komerčních
služeb.

Rizika

Vysoký turistický a rekreační
potenciál.
Lokální identita, lokální
patriotismus vztah obyvatel k obci a
okolí.
Rozvoj možnosti podnikání v
zemědělství, agroturistika.
Využití dotačních fondů.
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Nedostatek financí.
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(dotačního řízení, v podnikání, v
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3.2. Cíle a priority
Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který
odpovídá výše uvedené strategické vizi.
Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí
situaci. A je stanoven takto: Obec Malovice obec pro spokojený život a budování
zázemí pro rodinu v malebném prostředí. Rozvoj obce s dobrou občanskou
vybaveností, fungující technickou infrastrukturou, bohatým spolkovým životem.
Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím
stanoviskům:


současný profil regionu,



strategická vize regionu,



globální cíle regionu,



SWOT analýzy,



výsledky průzkumu názorů občanů,



aktuální problémy obce,



aktuální návrhy samosprávy obce.

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových
os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného
globálního cíle.
Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého
by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se
odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.
Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro
přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.

Strategický cílem obce Malovice je rozvíjet její potenciál.
Strategické cíle:


Rozvoj infrastruktury obce.
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Rozvoj občanské vybavenosti.



Podpora životního prostředí.



Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb včetně
volnočasových aktivit.



Podpora spolkového a komunitního života

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v
obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný
rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj
občanské vybavenosti.
Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které
jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií.
Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené
prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli),
výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a
adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a realizátorem).

Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních
oblastí rozvoje:
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Tabulka č. 17 - Prioritní oblasti rozvoje v obci
1.1 Výstavba kanalizace
PRIORITA 1. Infrastruktura
obce
1.2 Vybudování vodovodu
1.3 Rozšíření inženýrských sítí
1.4 Výstavba a oprava místních komunikací
1.5 Výstavba chodníků
1.6 Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení
PRIORITA 2.
Občanská vybavenost

2.1 Obnova a rekonstrukce obecního úřadu,
kulturních domů
2. 2 Výstavba a oprava obecních bytů
2.3 Oprava, výstavba, rekonstrukce mateřské
školy
2. 4 Výstavba dětských hřišť
2. 5 Péče o sakrální stavby

PRIORITA 3.
Životní prostředí

3.1 Údržba zeleně
3. 2 Výsadba parků
3.3 Revitalizace rybníků

PRIORITA 4.

4.1 Výstavba informačních panelů

Cestovní ruch
PRIORITA 5. Komunitní a
spolkový život

5.1 Podpora Sboru dobrovolných hasičů
5.2 Podpora jednorázových společenských akcí
5.3 Podpora volnočasových
mládeže, ale i seniorů

aktivit

dětí,

PRIORITA 1. Infrastruktura obce
Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury
v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce (chodníků).
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PRIORITA 1.1: Výstavba kanalizace

Popis priority 1.1: Výstavba kanalizace
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba kanalizace. Nová kanalizace je chybějícím
článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší životní
prostředí v daném území obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

Opatření bude v obci realizováno v letech 2020-2021.

PRIORITA 1.2: Vybudování vodovodu
Popis priority 1.2: Vybudování vodovodu
Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování vodovodu. Toto opatření povede k zajištění
dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, ke zvýšení zabezpečení stability
dodávky pitné vody.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem
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Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Kolaudace



Provoz

Opatření bude v obci realizováno v roce 2022.

PRIORITA 1.3: Rozšíření inženýrských sítí
Popis priority 1.3: Rozšíření inženýrských sítí
V rámci tohoto opatření je rozšíření inženýrských sítí. Provádění inženýrských sítí patří
k zásadním požadavkům na přípravu stavebních parcel před samotným započetím prodeje
pozemků.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Pokládka inženýrských sítí



Vybudování komunikací



Výběr zhotovitele a dozoru

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030.

PRIORITA 1.4: Výstavba a oprava místních komunikací
Popis priority 1.4: Výstavba a oprava místních komunikací
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba a oprava místních komunikací. Oprava
místních komunikací bude realizována ve všech spádových obcích. Tato opatření povede

41

Strategický rozvojový plán

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz

Malovice
2020-2030

ke zlepšení dopravní situace v obci, udržení možností vyjížďky obyvatel z obce za prací,
školními povinnosti atd.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Oprava místních komunikací bude realizována průběžně v letech 2020-2030.

PRIORITA 1.5: Výstavba chodníků
Popis priority 1.5: Výstavba chodníků
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba chodníků v obci. Toto opatření povede ke
zlepšení dopravní situace v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke zlepšení
celkového vzhledu obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1. 5:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace
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Provoz

Toto opatření bude realizováno v letech 2021-2023.

PRIORITA 1.6: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení
Popis priority 1.6: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení
Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení. Toto
opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a
soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace



Provoz

Toto opatření bude realizováno v letech 2021-2030.

PRIORITA 2. Občanská vybavenost

Strategický cíl:
Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat
mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly
zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci.
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PRIORITA 2.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu, kulturních domů
Popis priority 2.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu , kulturních
domů
V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov zateplením a obnovou fasád.
Toto opatření povede k snížení energetických nároků na vytápění objektů, zlepšení
mikroklimatu v místnostech zateplených objektů, zlepšení estetického vzhledu objektu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2. 1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře



Kolaudace

Opatření bude realizováno v roce 2020-2030.

PRIORITA 2.2: Výstavba a oprava obecních bytů
Popis priority 2.2: Výstavba a oprava obecních bytů
V rámci této priority je cílem výstavba a oprava obecních bytů. Toto opatření povede
k rozvoji bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci kvalitní život.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem
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Kolaudace



Provoz
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Opatření bude realizováno v roce 2024.
PRIORITA 2.3: Oprava, výstavba, rekonstrukce mateřské školy
Popis priority 2.3: Oprava, výstavba, rekonstrukce mateřské školy
V rámci této priority je cílem oprava, výstavba, rekonstrukce mateřské školy. Realizace
tohoto opatření povede ke kvalitnímu vzdělání předškolních dětí bez nutnosti dojížďky.
Mateřská škola je důležitým prvkem v občanské vybavenosti obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz

Opatření bude realizováno v roce 2020-30.

PRIORITA 2.4: Výstavba dětských hřišť
Popis priority 2.4: Výstavba dětských hřišť
V rámci tohoto opatření je cílem výstavba dětských hřišť. Toto opatření povede ke
zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám s malými
dětmi vést aktivní životní styl, trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4:


Zadání projektové dokumentace/studie
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Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace



Provoz
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Opatření bude realizováno v roce 2024.

PRIORITA 2.5: Péče o sakrální stavby
Popis priority 2.5: Péče o sakrální stavby
V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby.
Toto opatření povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na
území obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5:


Zadání projektové dokumentace/studie



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Výběr zhotovitele a dozoru



Kolaudace

Opatření bude probíhat v letech 2020-2030.

PRIORITA 3. Životní prostředí
Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.
Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a
výsadba zeleně v intravilánu obce.
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PRIORITA 3.1: Údržba zeleně

Popis priority 3.1: Údržba zeleně
Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v
obci. Vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030.

PRIORITA 3.2: Výsadba parků
Popis priority 3.2: Výsadba parků
Cílem tohoto opatření je výsadba parků. Toto opatření povede ke zlepšení podmínek
života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení estetické hodnoty krajiny.
Pro zlepšení vzhledu obce budou vhodně ohraničena exponovaná místa na rozhraní
komunikace a zeleně. Dále budou vysazeny keře a trvalky, umístěny vhodné nádoby na
dopad a tabulky upozorňující na dodržování čistoty v obci.
Aktivity vedoucí k naplnění priori ty 3.2:


Projektové práce



Výběr dodavatele
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Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030.

PRIORITA 3.3: Revitalizace rybníků
Popis priority 3.3: Revitalizace rybníků
Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníků. Rybníky jsou významným krajinným
prvkem obce Malovice. Toto opatření povede k zadržení vody v krajině, zvýšení
stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení sedimenty, zlepšení
environmentálních a estetických funkcí území.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3:


Projektové práce



Výběr dodavatele



Zabezpečení rizika/analýza rizik



Posouzení zastupitelstvem



Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci



Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace obecního mobiliáře

Opatření bude realizováno v letech 2022-2027.

PRIORITA 4. Turistický ruch
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Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit,
související infrastruktury a doplňkových služeb.
PRIORITA 4.1: Výstavba informačních panelů
Popis priority 4.1: Výstavba informačních panelů
Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit
informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce. Informační panely
budou vystavěny podél cyklostezek, včetně panelů u památných a historicky významných
objektů v katastru obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:


Projektová dokumentace



Výběr dodavatele



Posouzení zastupitelstvem



Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření



Instalace informačního a orientačního systému obce

PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život
Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,
atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a
rozvoj spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím
spolupráce místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité
formování vztahu k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce
a neziskové organizace podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci,
jejich činnost má mezigenerační kontinuitu.
PRIORITA 5.1: Podpora Sboru dobrovolných hasičů
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Popis priority 5.1: Podpora Sboru dobrovolných hasičů
Cílem opatření je podpora Sboru Dobrovolných hasičů. Opatření povede k zvýšení
operativnosti Sboru dobrovolných hasičů v obci. Význam opatření je umocněn sídelní
roztříštěností sídel v jednotlivých částech obce.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5. 1:


Finanční podpora



Podpora propagace činnosti spolků



Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků

Obec již podporu spolků realizuje. Tato aktivita není podmíněna realizací jiné aktivity.
Opatření bude realizováno průběžně v letech 2020-2030.

PRIORITA 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí
Popis priority 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí
Cílem je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je
podpořit soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, posílit pocit lokální
identity, lokálního patriotismu.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5. 2:


Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění organizačního týmu



Zajištění průběhu akce



Propagace akce

PRIORITA 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i seniorů
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Popis priority 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i
seniorů
Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také
seniorů. Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení
volného času a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou
tyto aktivity významné z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i
fyzického zdraví.
Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:


Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit



Výběr vhodné lokality a data realizace



Personální zajištění volnočasových aktivit



Zajištění průběhu volnočasových aktivit



Propagace akce

IV. MONITOROVACÍ UKAZATELE
Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a
strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a
projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude
vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování
monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených
aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování
Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu.
Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů
Zastupitelstvem obce.
Zpracování Strategického plánu obce Malovice má potřebu střednědobého programování
při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného
přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces
postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“.
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V. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO
ROZVOJOVÉHO PLÁNU
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
-

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

-

jasných pravidel při naplňování Strategického plánu,

-

organizační struktuře,

-

komunikaci, informovanosti a propagaci,

-

kontrole,

-

zpětné vazbě a dalších specifických faktorů.

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém
rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k
naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální
zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se
kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a
efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může být předmětem i různých
sporů a diskuzí.
U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených
projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné
o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že
se realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj,
stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční
prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv
nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce.
Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních
prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich
rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí.
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Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické
oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno.
Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující
instituce a vlivní jednotlivci obce a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně
propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí procesu
implementace.
-

Monitoring implementace a komunikace s okolím

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být
dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se
obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění
Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické
ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv
projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno
Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů
či dokonce úprava celého nastaveného systému.
Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je
nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané
změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím
aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje.
Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi
jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces,
který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a
začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními
úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o
organizace a podniky v zájmové sféře obce.
Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké
veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce.
Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci
rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu
podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota
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ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
řešení problémů ve společně užívaném území.

5.1. Vzor projektového listu
Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně
používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument
v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly.
Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány
údaje k dílčímu projektu.

5.1.1. Projektový list
Tabulka č. 18 - Vzor projektového listu

Karta projektu č.1
Název projektu:
Obec Malovice

Investor / nositel projektu
Odpovědná osoba
Zařazení projektu do SP
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy
projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Předpokládaná doba realizace
Možnosti financování
Dotační
Z rozpočtu obce
Z darů
Z jiných zdrojů
Ostatní - poznámky a připomínky
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VI. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ
6.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty
Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k
jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o
možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře
posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce,
identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a
identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat
prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje
použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba
provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo
nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, že donor určuje pravidla
použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv na škálu
realizovatelných činností.
V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na
jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet
o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy
řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky
naplňovaly původní očekávání.

6.2. Základní možnosti podpor
6.2.1. Programy pro programové období 2014-2020
Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces
přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.
Graf č. 3 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020
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Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený
Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města
Prahy;
8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
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2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České
republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro
místní rozvoj;
5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020,
koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce
1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením
vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
6. Program URBACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na
národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových
priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně
zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly
podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze
strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními
partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci
neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR,
tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011
pro místní rozvoj ČR.
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6.3. Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2025,
převážně z prostředků Evropského společenství.
Obec Malovice má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev
České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto
programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.
Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory
nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např.
www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech
financovaných z Evropské unie).
Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních
projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro
určitou cílovou skupinu obyvatel ve obci Malovice.

VII. DATABÁZE PROJEKTŮ
Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý
materiál“, který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích
jednotlivých členů samosprávy obce.
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Tabulka č. 19 - Databáze projektů
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU

INVESTIČNÍ NÁKLADY V
ANO
NE
KČ

PRIORITA

01

Výstavba kanalizace

02

Vybudování vodovodu

Priorita 1 –
Infrastruktura
10.000.000,- Kč obce

03

Rozšíření inženýrských sítí

5.000.000,- Kč

04

5.000.000,-Kč

05

Výstavba místních
komunikací
Oprava místních komunikací

06

Výstavba chodníků

2.000.000,- Kč

07

Výstavba/rekonstrukce
veřejného osvětlení

2.000.000,- Kč

08

Obnova
obecního
doml

a
rekonstrukce
úřadu, kulturních

2.000.000,- Kč

09

Výstavba a oprava obecních
bytů

2.000.000,- Kč

010 Oprava, výstavba, rekonstrukce

1.000.000,- Kč

5.000.000,- Kč

6.000.000,- Kč

Priorita 2 –
Občanská
vybavenost

mateřské školy
011 Výstavba dětských hřišť

200.000,- Kč

012 Průběžná péče o historické a

500.000,- Kč

drobné sakrální stavby či jiné
013 Údržba zeleně

2.000.000,- Kč

014 Výsadby parků

200.000,- Kč

015 Revitalizace rybníků

3.000.000,- Kč

016 Výstavba informačních panelů

200.000,- Kč

017 Podpora Sboru dobrovolných

2.000.000,- Kč

hasičů
018 Podpora jednorázových

600.000,- Kč

společenských akcí
019 Podpora volnočasových aktivit

500.000,-

dětí, mládeže, ale i seniorů
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