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Úvod
Strategické plány rozvoje jsou ve vyspělých zemích novým typem programových dokumentů regionů,
měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé
komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na
souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. Strategický plán je dlouhodobým
dokumentem, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období
platnosti územního plánu.
Dokument je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. Analytická část popisuje situaci v obci
na základě statistických dat a ve svém závěru nabízí východiska pro návrhovou část. Návrhová část
navazuje na analytickou část tím, že pro zjištěné skutečnosti vyplývající z analytické části navrhuje
optimální řešení.
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Analytická část
1. Charakteristika obce
1.1. Identifikační údaje obce
Oficiální název

Zahájí

Sídlo obecního úřadu

Zahájí 4, 373 48

IČO

00581372

Obec s pověřeným obecním úřadem

Zliv

Obec s rozšířenou působností

České Budějovice

Okres (LAU 1)

České Budějovice

Kraj (NUTS 3)

Jihočeský kraj

Vyšší územně správní celek (NUTS 2)

Jihozápad

Katastrální plocha

450 ha

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2019

471

Nadmořská výška

407 m.n.m.

PSČ

373 48

Zeměpisné souřadnice (GPS)

49.089583 N, 14.370804 E

Adresa URL

www.zahaji.cz

E-mail

obec@zahaji.cz

1.2 Znak obce
Slovní popis a výklad
Ve stříbrno-zeleně pilovitě děleném štítě nahoře modrá lilie mezi dvěma do středu obrácenými
rozkřídlenými černými havrany se zlatou zbrojí, dole kosmý mlátek šikmo přeložený kladívkem.
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1.3. Vlajka obce
Slovní popis a výklad
List tvoří čtyři vodorovné pruhy, bílý, zelený pilovitý, žlutý a zelený, v poměru 13:3:2:2. V bílém pruhu
modrá lilie mezi dvěma přivrácenými rozkřídlenými černými havrany se žlutou zbrojí. Pilovitý pruh má
devět celých a dva poloviční zuby. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

1.4. Poloha obce
Obec Zahájí se nachází přímo v srdci Jihočeského kraje spadající do Českobudějovické pánve
v nadmořské výšce kolem 407 m.n.m. Nejbližšími městy jsou Zliv, vzdálena asi 3 km jihozápadně, a
Hluboká nad Vltavou, ležící asi 6 km jižně od Zahájí. Krajské město České Budějovice je vzdálené asi 15
km směrem na jih.
Mapa 1 Poloha obce v rámci Jihočeského kraje
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1.5. Historie obce
Kolem roku 1300 byl na terénní vyvýšenině poblíž Mydlovar postaven kostelík Panny Marie, který byl
první stavbou budoucí vsi.
Obrázek 1 Kostel Zvěstování Panny Marie

Asi na přelomu 13. a 14.století vznikla kolem tohoto kostela osada, kterou tvořilo asi deset hospodářů,
kteří se tu usadili se svými rodinami. Některé rodiny hovořili česky, některé německy - i zde se
projevovala národnostní smíšenost, která ale tehdy nepřinášela žádné spory obou národů. Zakládání
osady a první vyměřování pozemků řídil pravděpodobně muž jménem Vavřinec - zřejmě podle jeho
jména se tehdejší nová osada jmenovala Vavřinčice (Wawrzinczicz). První písemné zprávy o této osadě
se objevují teprve v roce 1352 - Registra papežského desátku.
Ještě v osmdesátých letech 14.století se běžně užívalo označení Vavřinčice - poslední zmínka o tomto
názvu se objevila v roce 1384.
Roku 1399 se poprvé hovoří o této osadě jako o ZAHAGIE. Snad ke svému jménu Zahájí přišlo podle
pověsti, která hovoří o kněžně, která sem, v dobách, kdy na Hluboké ještě nestál kostel, pravidelně
dojížděla na bohoslužby a pokaždé projížděla rozsáhlým lesem - HÁJEM. Proto přikázala, aby se místu
říkalo ZAHÁJÍ.
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Dnem 16. červencem 1652 je datována nejstarší zpráva o zdejší škole, která stávala již tehdy na témže
místě jako dnes.
V době válek o rakouské dědictví došlo v roce 1741 k obsazení hradu Hluboká francouzským vojskem,
proti kterému byl nasazen rakouský sbor knížete Jiřího Kristiána Lobkovice.
25. května 1742 se ves ocitla v centru bitvy mezi osmnáctitisícovými oddíly francouzských vojáků a
devítitisícovým sborem Rakušanů vedených knížetem Jiřím Kristiánem Lobkovicem. Výsledek této
události byl krutý - na polích kolem Zahájí během jediného dne vyprchaly životy stovky rakouských a
více než dvouset francouzských vojáků. Jejich těla byla pravděpodobně zakopána na místě dnešní
křižovatky silnic ke Hluboké a ke Zlivi, na okraji lesa "Háje". Je zde postaven vysoký křížek. Na druhém
konci obce byla postavena další boží muka na památku padlým francouzským vojákům. V roce 1932 je
nechala postavit na své náklady francouzská vláda, která ani po 190 letech nezapomněla na své mrtvé
vojáky pochované kdesi v dalekých Čechách. Také na obyvatele Zahájí však krutě dopadly následky
bitvy - většina dřevěných usedlostí byla vypálena, uchráněn bojové vřavy nezůstaly dokonce ani kostel
a fara. Dlouhých patnáct let trvalo, než se život ve vesnici vrátil do normálních kolejí.
Ještě jedno tragické období zasáhlo vesnici Zahájí - v roce 1772 postihl osadu velmi krutě hladomor,
který si vyžádal 102 zahájských obyvatel.
Potom nastává pro Zahájí už jen období rozvoje - začíná se s průmyslovou těžbou lignitu, železné rudy
a kvalitní cihlářské hlíny, byla zakládána celá řada spolků - Hospodářská beseda, Národní jednota
Pošumavská, Spolek vojenských vysloužilců, pracuje zde celá řada živnostníků - jsou zde dva hostince,
působí tu kovář, krejčí a dva drobní obchodníci se smíšeným zbožím.
Období po první světové válce, ve které přišlo o život třináct zahájských občanů, přineslo nejen
samostatnost Československé republiky, ale také dlouho očekávané odtržení Zahájí od Mydlovar.
13. října 1922 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo v Zahájí zavedení elektřiny do obce z nedaleké nově
postavené elektrárny v Mydlovarech.
Ožíval opět společenský život - pořádaly se četné zábavy, bály a plesy, byly založeny další spolky - např.
včelařů, divadelní ochotnický spolek, Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Zahájí, Sportovní
klub, ale především 2.června 1924 byl založen Sbor dobrovolných hasičů.
Druhá světová válka naštěstí nedolehla na Zahájí tak tíživě, jako na některá jiná místa, přesto si
nacistická okupace vyžádala 9 zahájských životů.
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Obrázek 2 Památník obětem II. světové války

Obrázek 3 boží muka Bitva u Zahájí

Kolektivizace zemědělství zasáhla i Zahájí - sedm zdejších hospodářů založilo místní jednotné
zemědělské družstvo, které na podzim 1950 převzalo zkonfiskovaný statek čp.17 po Karlu Vithovi a v
roce 1951 zde otevřelo kravín, družstevní vepřinec a na faře drůbežárnu.
1. května 1952 byla v budově místního národního výboru otevřena mateřská školka, v roce1957 se
začal stavět nový kulturní dům. Slavnostní otevření se pak konalo 26.prosince 1958 večerním
představením Smetanovy Prodané nevěsty. V budově místního národního výboru bylo otevřeno také
kino, které fungovalo až do roku 1990, kdy bylo díky zastaralé technice a malému zájmu diváků
uzavřeno. V roce 1962 bylo zřízeno fotbalové hřiště, 12.prosince 1963 začala v některých
domácnostech proudit voda z veřejného vodovodu. Roku 1964 byla dokončena stavba nové mateřské
školky, v březnu 1965 proběhla úprava parku a návsi a v roce 1966 došlo k otevření samoobsluhy. V
roce 1966 proběhlo severozápadně od Zahájí vojenské cvičení armád Varšavské smlouvy pod krycím
názvem "Vltava". 21. srpna 1968 se objevila na silnicích hesla "Hanba", "Pravda vítězí" a podobně, před
budovou NV občané Zahájí podepisovali petici odsuzující vstup cizích vojsk do naší republiky. Sovětské
vojenské jednotky tehdy do Zahájí nepřijeli, jen asi dvě roty tábořily několik dní v lese pod "Boudou".
Prvního ledna 1991 došlo k odtržení Zahájí od Zlivi, pod jejíž správu obec do té doby patřila a z
komunálních voleb, konaných 24. listopadu 1990 vzešlo devítičlenné zastupitelstvo v čele se starostou
Jiřím Novákem.
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2. Sociálně ekonomická analýza
Analytická část hodnotí vývoj a stav jednotlivých sociálně ekonomických, ekologických a
společenských ukazovatelů. Jedná se o stěžejní výchozí část každého rozvojového dokumentu, na
jejímž základě jsou definovány hlavní rozvojové priority obce.

2.1. Obyvatelstvo
Demografický vývoj
Vývoj počtu obyvatel vypovídá o vývoji obytné funkce obce a vzhledem k jeho charakteru a
podmíněnostem vývoje počtu obyvatel (věková struktura, přirozená měna) ho lze považovat za jeden
z nosných indikátorů sociálního pilíře.
Vývoj počtu obyvatel obce Zahájí téměř kopíruje průměrný vývoj v ostatních velikostně podobných
obcí České republiky. Značný pokles stavu obyvatelstva byl zaznamenán již v 60. letech 20. století
zejména z důvodu urbanizačních procesů. Nicméně nejdramatičtější pokles byl zaznamenám v 90.
letech, kde se začaly projevovat procesy suburbanizační. Rok 1991 byl použit jako výchozí bod pro
následující analytiku. Procesy suburbanizační kulminovaly v roce 2001, kdy bylo zaznamenáno pouze
341 obyvatel. Od té doby počet obyvatel začal vzrůstat, zejména z důvodu nové výstavby rodinných
domů, až do roku 2012. V tomto roce došlo k ustálení stavu obyvatelstva. Podrobnější analýza
zaznamenávající vývoj počtu obyvatel a přirozené měny od roku 1991-2019 je popsána v tabulce č.2.
Tabulka 1Počet obyvatel a domů podle výsledku sčítání od roku 1869
Rok

Počet obyvatel

Počet domů

1869

293

32

1880

271

35

1890

333

35

1900

386

37

1910

378

39

1921

415

47

1930

435

70

1950

424

86

1961

441

92

1970

416

98

1980

414

109

1991

370

123

2001

355

132

2011

461

155

Zdroj: Český statistický úřad
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Graf 1 Demografický vývoj počtu obyvatel obce Zahájí v letech 1991-2019
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Zdroj: Český statistický úřad
Graf 2 Vývoj počtu narozených a zemřelých v obci v letech 1991-2018
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Zdroj: Český statistický úřad
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Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel v obci od roku 1991 do roku 2019
Rok

Počet obyvatel

Narození

Zemřelí

1991

371

1

8

1992

367

1

6

1993

359

2

6

1994

365

6

5

1995

358

3

3

1996

359

5

4

1997

351

2

3

1998

353

4

9

1999

359

2

5

2000

353

1

2

2001

347

4

5

2002

359

6

3

2003

375

3

4

2004

368

1

-

2005

365

1

2

2006

376

3

3

2007

385

5

7

2008

396

6

5

2009

438

6

4

2010

440

5

2

2011

451

2

3

2012

464

3

3

2013

462

5

2

2014

461

1

5

2015

460

3

1

2016

464

5

4

2017

460

3

4

2018

462

6

1

2019

471

-

-

Zdroj: Český statistický úřad
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Věková struktura
Věková struktura obce Zahájí byla v roce 2019 následující:
- dětí a mládeže do 15. let žilo v obci 72 (15 % obyvatel obce)
- obyvatele od 15. do 64. let žilo v obci 302 (64 % obyvatel obce)
- obyvatele od 64. let žilo v obci 97 (21 % obyvatel obce)

Obec Zahájí měla k 1. 1. 2019 vyrovnanou věkovou strukturu, kde byla nejpočetněji zastoupena
produktivní část populace. Průměrný věk v obci byl 42,7 let. Lze proto předpokládat postupně rostoucí
počet narozených dětí a celkové omlazení obce. Ve střednědobém horizontu se dá očekávat posílení
ekonomicky činné skupiny občanů obce Zahájí. Z grafu číslo 4 je patrné rovnoměrné složení muži-ženy
v tomto roce.
Graf 3 Věková struktura obce Zahájí v roce 2019
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15%
Do 15.let
Od 15 do 64 let
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64%

Zdroj: Český statistický úřad
Graf 4 Rozložení obyvatelstva (muži a ženy) v roce 2019
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Zdroj: Český statistický úřad
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Vzdělání
Podle statistik posledního sčítání lidu, které bylo provedeno v roce 2011, bylo v obci Zahájí nejvíce
obyvatel středoškolského vzdělání bez maturity 150 (40,1%) a úplného středního vzdělání s maturitou
s počtem 92 obyvatel (24,6%). Ukončeným základním vzděláním disponovalo 65 (17,4%) obyvatel a
vysokoškolským vzděláním oplývalo 37 (9,9%) obyvatel. Ostatní dokončili nástavbové studium nebo
mají vyšší odborné vzdělání.
Tabulka 3 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání v Zahájí v roce 2011
Muži

Celkem
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

Ženy

374

183

191

2

0

2

65

22

43

150

92

58

Úplné střední (S maturitou)

92

37

55

Nástavbové studium

11

5

6

5

1

4

37

18

19

Bez vzdělání
Základní včetně ukončeného
Střední vč. vyučení (Bez maturity)

Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské

Zdroj: ČSÚ
Graf 5 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání v Zahájí v roce 2011
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Zdroj: ČSÚ
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2.2. Hospodářství
Celkem v obci sídlilo v roce 2018 50 subjektů se zjištěnou aktivitou. Nejvíce jich patřilo do kategorií
„Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“, dále „Profesní, vědecké a
technické činnosti“, „Stavebnictví“ a „Ostatní činnosti“. V obci sídlilo 9 právnických osob. Mezi důležité
aktéry z právnických osob jsou řazeny ZŠ a MŠ Zahájí, Sbor dobrovolných hasičů Zahájí a z obchodních
společností například CAR-SPEDICE s.r.o.
Tabulka 4 Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2018
Registrované

Podniky se

podniky

zjištěnou
aktivitou

Celkem

109

50

3

2

Průmysl celkem

17

11

F Stavebnictví

12

7

Velkoobchod a maloobchod;

25

6

Doprava a skladování

5

1

Ubytování, stravování

11

6

Informační a komunikační činnosti

.

.

Peněžnictví a pojišťovnictví

2

.

Činnosti v oblasti nemovitostí

1

.

15

8

1

1

2

1

Vzdělávání

3

2

Zdravotní a sociální péče

.

.

Kulturní, zábavní

2

.

Ostatní činnosti

8

4

nezařazeno

.

.

Zemědělství, lesnictví, rybářství

opravy a údržba
motorových vozidel

a pohostinství

Profesní, vědecké
a technické činnosti
Administrativní a
podpůrné činnosti
Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení

a rekreační činnosti

Zdroj: Český statistický úřad
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Obec Zahájí se rozkládá na celkové ploše 450, 16 hektarů. Souhrnná výměra zemědělské půdy je 148,59
hektarů, což představuje 33 % z celkové plochy katastru obce. Přes polovinu celkové výměry obce
zaujímá lesní půda. Zastavěná plocha a nádvoří je rozprostřena na ploše 6, 51 hektarů. Nejmenší plochu
tvoří vodní plochy s 3,54 hektary. Rozloha a podíl jednotlivých ploch pozemků jsou znázorněny a
popsány v tabulce č. 5 a grafu č. 6.
Tabulka 5 Rozloha a podíl jednotlivých druhů pozemků na celkové výměře k.ú. Zahájí
Podíl v %

Rozloha v ha
Celková výměra

450,16

100,00%

Zemědělská půda

148,59

33,01 %

Lesní pozemek

226,76

50,37 %

Vodní plocha

3,54

0,79 %

Zastavěná plocha a nádvoří

6,51

1,45 %

64,76

14,39 %

Ostatní plocha

Zdroj: Katastr nemovitostí
Graf 6 Podíl jednotlivých druhů pozemků na celkové výměře k.ú. obce Zahájí

1,45%

14,39%

0,79%

33,01%
Zemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

50,37%

Zdroj: Katastr nemovitostí
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Tabulka 6 Rozloha a podíl jednotlivých druhů zemědělských pozemků v k.ú. obce Zahájí
Podíl v % ze

Rozloha v ha

zemědělské půdy
Zemědělská půda celkem

148,59

100,00%

Orná půda

104,14

70,08 %

Chmelnice

-

0%

Vinice

-

0%

6,71

4,51 %

-

0%

37,75

25,40 %

Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost

Zdroj: Katastr nemovitostí

Podle aktuálních údajů z katastru nemovitostí je více než 104 hektarů ze zemědělské půdy (70 %)
evidováno jako orná půda, dalších více než 6 hektarů tvoří zahrady (4,51%) a zhruba 37,75 hektarů
trvalý travní porost (25,40 %). Chmelnice, vinice a sady se na katastrálním území obce nenacházejí.
Rozloha a podíl jednotlivých ploch pozemků jsou znázorněny a popsány v tabulce č. 6 a grafu č. 7.
Graf 7 Podíl jednotlivých druhů zemědělských pozemků ze zemědělské půdy v k.ú. obce Zahájí

25%
Orná půda

0%

Chmelnice
Vinice

5%

Zahrada

0%

70%

0%

Ovocný sad
Trvalý travní porost

Zdroj: Katastr nemovitostí
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2.3 Správa obce
Obec Zahájí je samosprávným subjektem se základní působností. Obecní zastupitelstvo je
sedmičlenné. V aktuálním volebním období 2018-2022 obec zastupuje neuvolněný starosta pan Josef
Kazík. Dále pak v obci působí dva místostarostové. Prvním místostarostou je Ing. František Tlamsa.
Druhým místostarostou je paní Jaroslava Boubalová. Obec dle zákona má zřízený finanční a kontrolní
výbor. V obci je také zřízen výbor pro sport a kulturu. Obecní úřad sídlí v domě č. p. 4. K informování
obyvatel využívá obec internetové stránky obce www.zahaji.cz, úřední desku u obecního úřadu,
bezdrátový rozhlas, aplikaci V obraze a sociální sítě.

Bezpečnost
•

Neprovozuje obecní policii

•

Obec má zřízenou Jednotku požární ochrany obce. Náklady na pořízení či údržbu techniky a
vybavení jsou hrazeny z obecního rozpočtu za přispění dotací. Veškerá technika je uložena
v hasičské zbrojnici

•

Obec má vybudovaný bezdrátový místní rozhlas

Hospodaření obce
Obec Zahájí se snaží hospodařit s vyrovnanou rozpočtovou bilancí. Účetnictví obce je zpracováno s péčí
řádného hospodáře a podléhá jak kontrole ze strany kontrolního výboru, zastupitelstva obce, tak
kontrolním mechanismům finanční správy a krajského úřadu. Největší příjmovou část tvoří daňové
příjmy.
Tabulka 7 Vývoj rozpočtu obce 2014-2018 v tis. Kč
Příjmy

Rok

Výdaje

Saldo

2018

9326

7335

1991

2017

7143

8496

-1353

2016

10645

5921

4724

2015

15048

6405

8643

2014

14028

16436

-2408

Zdroj: obec Zahájí
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Graf 8 Vývoj rozpočtu obce v letech 2014-2018
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-5000
Příjmy

Výdaje

Saldo

Zdroj: obec Zahájí

Tabulka 8 Střednědobý výhled rozpočtu obce Zahájí 2020 - 2023
v tis. Kč

2020
Daňové příjmy

7 100

Nedaňové příjmy

640

Kapitálové příjmy

0

Přijaté dotace

100

Příjmy celkem

7 840

Výdaje celkem

14 213

v tis. Kč

2021
Daňové příjmy

7 300

Nedaňové příjmy

800

Kapitálové příjmy

0

Přijaté dotace

100

Příjmy celkem

8 200

Výdaje celkem

27 100
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v tis. Kč

2022
Daňové přířjmy

7 800

Nedaňové příjmy

820

Kapitálové příjmy

0

Přijaté dotace

100

Příjmy celkem

8 720

Výdaje celkem

16 750

v tis. Kč

2023
Daňové přířjmy

7 700

Nedaňové příjmy

8500

Kapitálové příjmy

0

Přijaté dotace

100

Příjmy celkem

8 650

Výdaje celkem

13 600

Zdroj: obec Zahájí

Vnější vztahy a vazby
Obec Zahájí je členem Mikroregionu Blata a také Místní akční skupiny (MAS) Rozkvět, která působí na
území třech mikroregionů – Chelčicko-Lhenický, Blata a Pošumaví. MAS působí v tomto regionu již od
roku 2006 a klade si za cíl podporu a rozvoj kvalitního života lidí na venkově. Dále se zabývá podporou
rozvoje podnikání, zemědělství i spolkového života, spolupracuje s místními samosprávami i
regionálními svazky obcí při plánování a realizaci nadstavbových projektů, podporuje rozvoj
vzdělanosti, sociálních služeb i kultury, propaguje region v ČR i zahraničí a aktivně vyhledává příležitosti
pro další kooperace.
Obrázek 4 logo MAS Rozkvět

Obrázek 5 logo BLATA
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2.4 Životní prostředí
V nezastavěném území jsou vytvořeny podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. Ochrana životního a
přírodního prostředí je zajištěna vymezením lokálního územního systému ekologické stability a
stabilizací všech prvků přírodního charakteru. Pro příznivé životní prostředí má velký význam
respektování pozemků a ploch krajinné zeleně a také údržba a rozvoj systému sídelní zeleně.

Ochrana životního prostředí
Na správním území obce Zahájí se nenachází registrovaný významný krajinný prvek (VKP).

Veřejná zeleň
Údržbu veřejných prostranství provádí obec svojí technikou a pracovníky obce za pomoci občanů. Je
prováděno pravidelné sečení travnatých ploch a údržba stromů na veřejných prostranství a kolem
místních komunikací.

Odpadové hospodářství
Nakládání s odpady je ve správním území řešeno ukládáním směsného komunálního odpadu do
popelnic, které jsou 1 x za týden odváženy na řízenou skládku. Tříděný odpad je ukládán do kontejnerů,
které jsou rozmístěny ve strategicky dostupných částech obce a v místním sběrném dvoře, který je
dostupný pro občany ve dvoufázovém provozu – letní a zimní.
Rostlinný materiál ze zahrad a veřejných prostranství je v rámci předcházení vzniku odpadů řešen
komunitním

kompostováním,

využitím

domovních

kompostérů

a

částečně

ukládán

do

velkoobjemového kontejneru, který je umístěn ve sběrném dvoře.
Zajímavostí v obci je bílý kontejner, který slouží ke sběru textilu. Dále pak kontejner na elektro + kovy.
Obrázek 6 kontejner na textil
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Ovzduší
V obci významně ovlivňuje kvalitu ovzduší způsob vytápění. Ačkoliv je obec plně plynofikována, lidé z
důvodu velké finanční náročnosti zůstávají u vytápění tuhými palivy. To má za následek horší kvalitu
ovzduší hlavně v zimních měsících. Avšak kvalita ovzduší je nesrovnatelná s ovzduším například ve
městě. Dále pak na čistotu ovzduší má vliv, zda občané mají moderní kotle, které splňují náročné
požadavky na čistotu spalin, či zda používají starší kotle, které mají nepříznivý vliv na čistotu ovzduší.

2.5 Infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Mapa 2 Dopravní infrastruktura obce Zahájí
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Silniční doprava
Územím obce prochází silnice III/10579 ve směru Hluboká nad Vltavou – Olešník. V severní části je na
obchvat silnice III/10579 na hranici katastrální území napojen obchvat silnice III/12227 směr Dívčice
ze sousedního katastrálního území. V souvislosti s rekultivací odkaliště bývalého závodu MAPE
Mydlovary je doprava na silnici III/10579 největším zdrojem znečištění.
Cyklistická doprava
Cyklistická doprava probíhá v katastru obce Zahájí po místních a ostatních komunikacích. Obcí prochází
cyklostezka č.1080. Dále pak cyklostezka č. 1078, která vede po silnici III. třídy Olešník-Munice.
Autobusová doprava
V obci na návsi jsou vybudovány dvě autobusové zastávky při hlavní silnici III/10579 každá v jednom
směru, které jsou v majetku obce. Dále jsou v obci vybudovány dvě autobusové zastávky u kostela,
každá v jednom směru.
Železniční doprava
Železnice územím obce neprochází.

Technická infrastruktura
Vodovod
Obec je napojena na vodovod Zliv – Olešník- Dříteň – Purkarec. Zásobování obce pitou vodou je
vyhovující, proto se dá předpokládat napojení do budoucna na stávající vododvod.
Zdrojem požární vody je vodovod pro veřejnou spotřebu a místní vodní plochy. Řešení zásobování
pitnou vodou je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace na území Jihočeského kraje.
Kanalizace
V obci je jednotná gravitační kanalizace se třemi volnými výustěmi, které budou napojeny na ČOV. Byly
zjištěny technické nedostatky stávajícího stavu. Na nedostatky byla zpracována dokumentace.
Elektrická energie
Stávající 4 trafostanice zásobují celou obec, vyhovují současné spotřebě elektrické energie. Jsou
v dobrém technickém stavu a mají dostatečný výkon pro pokrytí stávajících odběrů a mají rezervu
výkonu.
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Telekomunikace a radiokomunikace
Obec má provedenou kabelizaci telekomunikační sítě. Pro nově urbanizované plochy bude nutno
provést jejich doplnění.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je v majetku obce, která ho udržuje z obecního rozpočtu. Údržba veřejného
osvětlení probíhá podle potřeby odborně způsobilou osobou.
Zemní plyn
Obec Zahájí je plynofikována. Nové rozvojové plochy budou dle ekonomických možností případně
napojeny na stávající místní rozvody.

2.6. Občanská vybavenost
Vybavenost obce je základní.
•

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

•

Obecní úřad

•

Kulturní dům, hostinec, posilovna, smíšené zboží

•

Fara

•

Hasičská zbrojnice

•

Kadeřnictví, pedikúra, masérské služby

•

Knihovna

•

Základní a mateřská škola

•

Školní jídelna

•

Sběrný dvůr

•

Hřbitov

•

Hřiště
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Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
SWOT analýza představuje souhrnný popis hlavních vnitřních a vnějších faktorů, které mají vliv na
rozvoj obce. Vnitřní faktory jsou silné stránky, tj. pozitivní (nadprůměrné) skutečnosti a slabé stránky,
tj. problémy, negativní skutečnosti, které způsobují obci problémy. Vnější faktory většinou obec nemá
možnost svými silami ovlivnit; pojmenovány jsou jako příležitosti a hrozby. Výroky byly seřazeny podle
důležitosti při jednání pracovní skupiny složené z obecního zastupitelstva a členů poradních komisí při
obci.
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Silné stránky

Slabé stránky

1) V obci Základní a Mateřská škola

1) Blízkost odkališť Mydlovary

2) Knihovna

2) Pasivita občanů

3) Snaha o bohatý kulturní a společenský

3) Kvalita místního rozhlasu

život

4) Absence sportovního zázemí

4) Blízkost krajského města

5) Energeticky náročné budovy a zařízení

5) Dostačující stav komunikace

v majetku obce

6) Zavedené třídění odpadů

6) Nízká míra využitelnosti domu služeb

7) Existence sběrného dvora

7) Otevírací doba místního pohostinství

8) Účast ZŠ a MŠ na pořádání akcí obce

8) Absence obecní kompostárny

9) Aktivní působnost místních spolků

9) Nedostatek veřejné zeleně

10) Podpora spolků ze strany obce

10) Nevyhovující stav dětského hřiště

11) Spokojenost obyvatel s fungováním

11) Absence alejí kolem polních cest a

veřejné správy

místních komunikací

12) Společenský sál

12) Znečišťování ovzduší topeništi s pevnými

13) Dostupnost přírodních atraktivit pro

neekologickými palivy a spalování odpadů

pěší turistiku

13) Vymírající generace hasičů

Příležitosti

Ohrožení

1) Rozvoj obce prostřednictvím MAS a

1) Absence ČOV

svazku obcí

2) Obtížná průjezdnost ulicemi obce

2) Využití finančních prostředků

3) Zhoršení prostředí obce vzhledem k

z dotačních titulů

negativním projevům starých

3) Potenciál pro cykloturistiku

ekologických zátěží

4) Existence rozvojových ploch

4) Výkup rozvojových ploch – majitelé

5) Zřízení schránky pro podněty občanů
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Návrhová část
Návrhová část vychází z výsledků analytické části a diskuse pracovní skupiny složené z obecního
zastupitelstva a členů poradních komisí při obci. Jak ukazuje následující schéma, zastřešujícím prvkem
návrhové části je vize strategie. Vize znamená představu žádoucího budoucího cílového stavu území a
je shrnuta do jednoduchého popisu ideálního stavu, kterého má být v území v daném časovém
horizontu dosaženo.
Na vizi navazují programové cíle, které vizi upřesňují a konkretizují. Programové cíle jsou nadále
rozvedeny do jednotlivých opatření, která představují kroky potřebné pro naplnění programových cílů.
Pod opatření následně spadají jednotlivé rozvojové aktivity, které představují konkrétní projekty pro
rozvoj v daných oblastech.

Vize

Programové cíle

Opatření

Rozvojové aktivity
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Vize
Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků analytické části a také na základě
jednání pracovní skupiny. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto Programu rozvoje obce a
následně na něj navazujících dokumentů stejného charakteru.
Pro obec Zahájí je důležité:
•

Zůstat bezpečným a klidným místem pro své občany

•

Podporovat spolkové aktivity

•

Zajišťovat rozvoj volnočasových aktivit a podporovat možnosti kulturního a sportovního vyžití

•

Dovybudovat zbývající části technické infrastruktury

•

Zachovat dostupnost základních služeb v obci

•

Vytvářet a udržovat zdravé životní prostředí v obci zabezpečující plnohodnotný život svých
občanů

•

Využívat moderní technologie – koncept SMART

Shrnutím předchozího odstavce dostaneme strategickou vizi obce Zahájí:

Obec Zahájí je klidným a bezpečným místem pro život svých občanů. Je atraktivním místem
pro rodinný život všech generací s pestrým kulturním a společenským životem, dobrou
vybaveností s kvalitní infrastrukturou. Zároveň se obec vyznačuje udržitelným životním
prostředím, jenž zabezpečuje plnohodnotný život svých občanů na venkově. Prioritou obce
je vysoká efektivita odpadového hospodářství a využívání moderních technologií založených
na konceptu SMART.
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Programové cíle
Programové cíle stanovují, čeho chce obec Zahájí dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Časově
se váže k platnosti dokumentu. Programové cíle jsou stanoveny na základě definovaných problémů i
potřeb občanů obce a mají vyjadřovat žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce
platnosti tohoto dokumentu.
Ze strategické vize vyplývají následující čtyři základní cíle rozvoje obce Zahájí:
1. Podporovat činnosti spolků a zajistit rozvoj volnočasových aktivit a atraktivit obce
Cílem je podporovat nové i stávající kulturní, sportovní a volnočasové akce, aktivity spolků a místních
aktivních občanů. Důležitá je také údržba zázemí pro spolkové a volnočasové aktivity na vysoké úrovni.
Je žádoucí, aby obec byla atraktivní nejen pro vlastní občany, ale také pro návštěvníky.
2. Vytvářet zdravější a udržitelnější životní prostředí a vzhled obce
Cílem je podpořit veškeré akce, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí v obci, případně akcí
směřující alespoň k jeho údržbě na stávající úrovni. Obec bude nadále udržovat a vylepšovat vzhled
veřejných prostranství.
3. Rozvíjet a udržovat kvalitní technickou infrastrukturu
Cílem je udržet přívětivou úroveň již vybudované a zrekonstruované infrastruktury a další rekonstrukce
či dobudování té chybějící.
4. Podporovat stabilní demografickou situaci
Cílem je udržet zejména mladou generaci na venkově prostřednictvím tvorby nových rozvojových ploch
a zachování dobré dostupnosti služeb.
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Opatření
Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a
formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají střednědobý
charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto dokumentu nebo ve
stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím
realizace konkrétních rozvojových aktivit.
1. Podporovat činnosti spolků a zajistit rozvoj volnočasových aktivit a atraktivit obce
1.1. Podpora činnosti spolků
1.2. Podpora a zajištění volnočasových aktivit
2. Vytvářet zdravější a udržitelnější životní prostředí a vzhled obce
2.1. Odpadové hospodářství
2.2. Úspora energie a využívání OZE
2.3. Údržba a revitalizace veřejných prostranství a zeleně
3. Rozvíjet a udržovat kvalitní technickou infrastrukturu
3.1. Dobudování vodohospodářské infrastruktury
3.2. Údržba místních komunikací
4. Podporovat stabilní demografickou situaci
4.1. Podpora nových stavebních parcel
4.2 Udržení základních služeb v obci
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Rozvojové aktivity
1. Podporovat činnosti spolků a zajistit rozvoj volnočasových aktivit a atraktivit obce
1.1. Podpora činnosti spolků
Přehled rozvojových aktivit

Rozvojová aktivita: Podpora místních spolků
Důležitost

Termíny

Střední

2021-2026

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady

Zdroje financování

150 tis. Kč/rok

Vlastní

1.2 Podpora a zajištění volnočasových aktivit
Přehled rozvojových aktivit

Rozvojová aktivita: Výstavba multifunkčního hřiště
Důležitost

Termíny

Vysoká

2023

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady
15 mil. Kč

Komentář: Výstavba se bude odvíjet od nového územního plánu.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace
7. Provoz
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Vlastní zdroje
Dotace z MMR
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Rozvojová aktivita: Odpočinková zóna „Farák“
Důležitost

Termíny

nízká

2025

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady

Zdroje financování
Vlastní zdroje

400 tis. Kč

Dotace z JK

Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace
7. Provoz

Rozvojová aktivita: Venkovní posilovna „Farák“
Důležitost

Termíny

nízká

2025

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace
7. Provoz

32

Náklady
250 tis. Kč

Zdroje financování
Vlastní zdroje
Dotace z MMR
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2. Vytvářet zdravější a udržitelnější životní prostředí a vzhled obce
2.1. Odpadové hospodářství
Přehled aktivit

Rozvojová aktivita: Přednáškový cyklus-osvěta
Důležitost

střední

Termíny

2021-2026

Odpovědnost

Zastupitelstvo obce
Sportovně-kulturní výbor

Zdroje

Náklady

financování
Vlastní zdroje

15 tis. Kč/ročně

MAS
Dotace z JK

Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Vytipování vhodného tématu
2. Výběr vhodné lokality a data realizace
3. Personální zajištění organizačního týmu
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Zajištění průběhu akce
6. Propagace

Rozvojová aktivita: Rozšíření sběrného dvora
Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje financování
Vlastní zdroje

střední

2023

Zastupitelstvo
obce

1 mil. Kč

PRV
MMR
MZE

Komentář: Zefektivnit třídění odpadu.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
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2.2. Úspora energie a využívání OZE
Přehled rozvojových aktivit

Rozvojová aktivita: Rekonstrukce kulturního domu
Důležitost

Termíny

vysoká

2022

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady

Zdroje financování
Vlastní zdroje

2 mil. Kč

IROP
SFŽP

Komentář: Okna, podlaha, zateplení stropu, výměna inventáře.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace
7. Provoz

Rozvojová aktivita: Rekonstrukce obecního úřadu
Důležitost

vysoká

Termíny

2022

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Komentáře: Dle výsledku energetického auditu.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace
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Náklady

Zdroje financování
Vlastní zdroje

1,9 mil. Kč

IROP
SFŽP
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Rozvojová aktivita: Rekonstrukce ZŠ
Důležitost

Termíny

vysoká

2023

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady

Zdroje financování
Vlastní zdroje

35 mil. Kč

IROP
SFŽP

Komentáře: Výstavba nové tělocvičny, zateplení, izolace, nákup vybavení.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace
2.3. Údržba a revitalizace veřejných prostranství a zeleně
Přehled rozvojových aktivit

Rozvojová aktivita: Úprava veřejného prostranství – Náves 1 a 2
Důležitost

střední

Termíny

2024

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
6. Zadání projektové dokumentace
7. Výběr dodavatele
8. Analýza rizik
9. Posouzení zastupitelstvem
10. Výběr zhotovitele a dozoru
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IROP
OPŽP
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Rozvojová aktivita: Obnova sakrálních staveb
Důležitost

Termíny

střední

2025

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady
150 tis. Kč

Zdroje financování
Vlastní zdroje
PRV

Komentář: sv. Florian.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace

Rozvojová aktivita: Úprava zdi u kostela
Důležitost

Termíny

střední

2021

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace

36

Náklady
250 tis. Kč
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Rozvojová aktivita: Výstavba pomníku b. U Zahájí
Důležitost

Termíny

střední

2022

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady
350 tis. Kč

Zdroje financování
Vlastní zdroje
PRV

Komentář: Stavba pomníku k výročí Bitvy u Zahájí.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Kolaudace
3. Rozvíjet a udržovat kvalitní technickou infrastrukturu
3.1. Dobudování vodohospodářské infrastruktury
Přehled rozvojových aktivit

Rozvojová aktivita: Výstavba ČOV
Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje financování
Vlastní zdroje

střední

2021

Zastupitelstvo
obce

25 mil. Kč

PRV
MMR
MZE

Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
7. Kolaudace
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Rozvojová aktivita: Vybudování nové splaškové kanalizace
Důležitost

střední

Termíny

2022-2026

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady

Zdroje financování
Vlastní zdroje

20 mil. Kč

PRV
SFŽP

Komentáře: Výstavba etapově.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
7. Kolaudace

Rozvojová aktivita: Protipovodňová opatření a zadržení vody v krajině
Důležitost

střední

Termíny

2021-2025

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady

Vlastní zdroje
10 mil. Kč

Komentáře: Nad rafandou, V šajmu, Proti třešni
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
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3.2. Údržba místních komunikací
Přehled rozvojových aktivit

Rozvojová aktivita: Oprava místních komunikací
Důležitost

Termíny

střední

2024

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady
2,5 mil. Kč

Komentář: Celá obec.
Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
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Program rozvoje obce
Obec Zahájí
2021-2027
4. Podporovat stabilní demografickou situaci
4.1. Podpora nových stavebních parcel
Přehled rozvojových aktivit

Rozvojová aktivita: Aktualizace ÚZ ve vybraných částech obce
Důležitost

Termíny

střední

2021-2025

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady

Zdroje financování

400 tis. Kč

Vlastní zdroje

Komentář: Výběr oblasti podle navržené studie zastavitelnosti.

Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Výběr proveden zastupitelstvem obce
2. Schválení na veřejném zastupitelstvu

Rozvojová aktivita: Příprava nové zástavby
Důležitost

Termíny

střední

2021-2025

Odpovědnost
Zastupitelstvo
obce

Náklady
9 mil. Kč

Zdroje financování
Vlastní zdroje
Národní zdroje

Komentář: Výkup pozemků, Projekt pro zasíťování nových parcel a dopravní infrastruktury ve
vybrané části obce.

Činnosti vedoucí k naplnění aktivit:
1. Zadání projektové dokumentace
2. Výběr dodavatele
3. Analýza rizik
4. Posouzení zastupitelstvem
5. Výběr zhotovitele a dozoru
6. Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
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Implementace strategického rozvojového plánu obce
Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech:
•

politické vůli a otevřenosti vedení obce

•

jasných pravidlech při naplňování Strategického plánu

•

organizační struktuře

•

komunikaci, informovanosti a propagaci

•

kontrole

•

zpětné vazbě a dalších specifických faktorech

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, dotace z EU, podpora ČEZ a další). Předpokládá se, že se realizátoři budou
ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné).
Tím bude naplňován princip doplňkovosti neboli 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 z různých oblastí.
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.
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Monitoring implementace a komunikace s okolím
Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být dosaženo s
porovnáním skutečně dosažených výsledků se Strategickým 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,
nebo 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, 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 zapotřebí splnit řadu podmínek, ke kterým patří odborná a morální
úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce
veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů ve společně užívaném území.

Projektový list
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.
V projektovém listu budou zaznamenány dílčí údaje vedoucí k realizaci rozvojového projektu.
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Projektový list vzor
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.
V projektovém listu budou zaznamenány dílčí údaje vedoucí k realizaci rozvojového projektu.
Vzor projektového listu

Projektový list
Název projektu
Investor/nositel projektu

Obec Zahájí

Garant projektu
Doba realizace (od-do)
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu)

Připravenost projektu
Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle stavebního zákona
Výběrové řízení
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Odhad celkových nákladů
Možnosti financování
Z rozpočtu obce
Dotační
Dary
Jiné zdroje
Poznámky a připomínky
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Návrh na financování
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 snaha 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.

Základní možnosti podpor
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. Nové programovací období 2021-2027 bude nastaveno podle nových
skutečností, se kterými se Evropská unie musí vyrovnat. Diskuse o programovém období po roce 2020
jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli.
Z prozatímního návrhu Evropské komise je stanovena předběžná alokace pro ČR ve výši 20 mld. EUR,
což představuje pokles zhruba o 4 mld. EUR oproti minulému období.
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Graf 9 Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020 v mld. EUR

OP RYBÁŘSTVÍ

0,03

OP PRAHA - POL RŮSTU

0,2

OP TECHNICKÁ POMOC

0,22

OP ZAMĚSTNANOST

2,1

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

2,3

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2,6

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁNÍ

2,8

OPPIK

4,3

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

4,6

OP DOPRAVA

4,7
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Zdroj: www.dotaceeu.cz
Národní operační programy
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), 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;
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Programy přeshraniční spolupráce
1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
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 nadnárodní 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 pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
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Doplňkové možnosti
V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2018 -2020, převážně z
prostředků Evropského společenství.
Obec Zahájí má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev České republiky,
která 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, které podle předmětu podpory nebo
podle žadatele okamžitě vyhledají vyhlášený program. Mezi nejznámější patří např. www.edotace.cz,
www.mmr.cz odkaz na fondy EU).
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 v obci Zahájí.
Zdroje financování v obci Zahájí
Mezi zásadní zdroje financování obec řadí pravidelné příjmy do obecního rozpočtu. Roční rozpočet
obce se pohybuje okolo 7 mil. Kč. Tyto příjmy je třeba využít zejména pro základní opravu a údržbu
obecního majetku, případně na investice, u kterých není možné využít dotace.
Dotační tituly, které lze využít jsou vypisované zejména Jihočeským krajem a dále jednotlivými
ministerstvy a Evropskou unií.
Tento Strategický rozvojový rámec obce Zahájí je podkladem pro zpracování Strategického
rozvojového plánu obce, má charakter střednědobého programování při využívání různých dotačních
titulů. Proces postupného naplňování bude závislý na několika faktorech jako např.:
•

politické vůli a otevřenosti vedení obce,

•

jasných pravidlech při naplňování Strategického plánu,

•

organizační struktuře,

•

komunikaci, informovanosti a propagaci,

•

kontrole,

•

zpětné vazbě a dalších specifických faktorech.

Financování dílčích projektů závisí na stanovení priorit, dobré funkčnosti celého systému, personálním
zajištění. Průhledným systémem nakládání s veřejnými prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní
lidé, by nemělo docházet ke kritice a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních
prostředků, což může být předmětem i různých sporů a diskuzí.
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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).
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Podpora realizace programu
Zastupitelé obce byli seznámeni s dílčími částmi dokumentu Programu rozvoje obce Zahájí už
v průběhu jeho vzniku. Veškeré výše uvedené aktivity obce budou průběžně vyhodnocovány a dle
možností rozpočtu obce a dalších získaných finančních zdrojů upravovány.
Tento dokument se po schválení zastupitelstvem obce stane jedním ze základních podkladů při tvorbě
ročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů. Průběžná kontrola
aktuálnosti dokumentu a souladu realizovaných rozvojových aktivit s tímto strategickým dokumentem
bude prováděna podle potřeby. Tuto kontrolu provede určená pracovní skupina. Hlavním garantem
aktuálnosti dokumentu a realizace jednotlivých aktivit v souladu s vytýčenými prioritami bude
zastupitelstvo obce Zahájí.
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Souhrnný časový harmonogram projektů
Projekt
Podpora místních
spolků
Výstavba
multifunkčního
hřiště
Odpočinková zóna
„Farák“
Venkovní posilovna
„Farák“
Přednáškový cyklusosvěta
Rozšíření sběrného
dvora

Opatření 2021

2022

2023

2024

2025

✓

✓

✓

✓

✓

1.1

1.2

✓

✓

2.1

2.2

✓

Zateplení Obecního
úřadu

2.2

✓

Rekonstrukce ZŠ

2.2

Úprava zdi u kostela

✓

✓

✓

✓
✓

2.3

Výstavba ČOV

3.1

Vybudování nové
splaškové kanalizace

3.1

Protipovodňová
opatření

3.1

Oprava místních
komunikací

3.2
4.1
4.1

✓ ✓

✓
✓

2.3

Výstavba pomníku b.
U Zahájí

Příprava nové
zástavby
Aktualizace ÚZ

✓
✓

2.3

2.3

✓ ✓

✓

1.2

Rekonstrukce
kulturního domu

Úprava veřejného
prostranství – Náves
1a2
Obnova sakrálních
staveb

2027

✓

1.2

2.1

2026

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
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✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
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✓
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Elektronické zdroje:
www.czso.cz – Oficiální stránky Českého statistického úřadu

www.risy.cz – regionální informační servis
www.mapy.cz – Mapy Seznam.cz
www.kraj-jihocesky.cz – oficiální portál Jihočeského kraje
www.zahaji.cz – oficiální stránka obce Zahájí
www.svazekblata.cz – oficiální stránka svazku Blata
www.regiony.kurzy.cz – informační portál

www.epusa.cz – elektronický portál územních samospráv
www.cuzk.cz – Státní správa zeměměřictví a katastru
Tištěné zdroje:
Územní plán obce Zahájí

SEZNAM ZKRATEK
MMR – Ministerstvo místního rozvoje
JK – Jihočeská kraj
MAS – Místní akční skupina
IROP – Integrovaný regionální operační program
SFŽP – Státní fond životního prostředí
PRV – Program rozvoje venkova
MZE – Ministerstvo zemědělství
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