
 

PROGRAM ROZVOJE OBCE

SLABČICE

NA OBDOBÍ LET

2020 - 2027

Schváleno zastupitelstvem obce Slabčice. Datum schválení: 4. listopadu 2019 Číslo
usnesení: 98/2019 Text usnesení: Členové zastupitelstva schvalují Plán rozvoje obce

Slabčice na období let 2020 - 2027.



PROGRAM ROZVOJE OBCE SLABČICE 1 / 18

Úvod

     Program rozvoj obce Slabčice (dále jen "Program") je střednědobý programový dokument vytyčující
záměry obce na období 8 let. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii
rozvoje celého území obce, včetně komunity a jejího fungování. Vzniká na základě jednání zastupitelů
obce, koncepčních materiálů obce a projektů vypracovaných v předchozích letech.

     Program je důležitým nástrojem k upevnění pozice obce v regionu a k jejímu rozvoji, posílení její
konkurenceschopnosti,  umožní  obci  naplňovat  dlouhodobé  cíle  a  strategickou  vizi  obce.  Strategie
nastavuje směr, jakým se obec ubírá. Je podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování v obci a
regionu, pro sestavování obecního rozpočtu a rozpočtového výhledu a slouží při  dalším rozhodování
zastupitelstva obce o jejím rozvoji a směřování. Pomáhá koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů
působících v obci, prosazovat a chránit veřejný zájem, posílit sounáležitost a odpovědnost zastupitelů a
místních obyvatel za další rozvoj obce.

     Program stanoví jednotlivé oblasti a  úkoly pro rozvoj obce, je  možné ho dále doplňovat,  upřesňovat
a  aktaulizovat,  a to zejména v jeho části akčního plánu - konkrétních aktivit. Program je zpracován dle
metodiky  garantované  Ministerstvem pro  místní  rozvoj  ČR.  Kompletní   metodiky,  včetně   dalších  
nástrojů  tvorby  programů  rozvoje  obcí  jsou  k dispozici na www.obcepro.cz. Zpracovatelem Programu
je Svazek obcí regionu Písecko.

 

"Ať je strategie jakkoli krásná, občas je dobré podívat se na výsledky"

Winston Churchill

http://www.obcepro.cz/


PROGRAM ROZVOJE OBCE SLABČICE 2 / 18

A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

 

     Obec Slabčice patří  s 364 obyvateli mezi menší obce v jižních Čechách v okrese Písek. Leží na hranici
ORP Písek a ORP Milevsko, na pravém břehu vodní nádrže Orlík, asi 20 km východně od Písku. Celková
plocha území obce 1 748,05 ha. 

     Obec Slabčice má tři místní části - Nemějice, Březí a Písecká Smoleč. Dále k obci patří několik samot
(Široká, Ovčín, Souložnice). Obec leží 439 metrů nad mořem.

     První písemné zprávy o obci pocházejí z druhé poloviny 14. století. Archeologické vykopávky však
ukazují, že zde žili lidé již v době bronzové. Významným místem pro obec je poutní místo hora Tábor u
Nemějic. Na podzim roku 2010 vznikl v obci kamenný kruh. Leží také u Nemějic, západně pod horou
Tábor. Kamenný kruh má průměr 8 metrů, základ tvoří středový kámen a 16 obvodových kamenů, z toho
4 určují  světové strany. Významnou nemovitou kulturní památkou evidovanou v ústředním seznamu
památek je Kostel sv. Josefa ve Slabčicích vysvěcený v roce 1900.

 

 

2. Obyvatelstvo

     V  této  kapitole  jsou  sledovány  základní  demografické  charakteristiky  -  vývoj  celkového  počtu
obyvatelstva,  věková  a  vzdělanostní  struktura  obyvatel.

 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Slabčice od roku 1910

     Nejvyšší počet obyvatel ze sledovaného období zaznamenala obec na začátku 20.století, velký úbytek
obyvatel během 2. světové války a stálý pokles od roku 1961. 
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Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel obce Slabčice v letech 2003 - 2017

Zdroj: ČSÚ

     V období od roku 2009 do 2017 zaznamenala obec nejvyšší přírůstek obyvatel v roce 2011. Od tohoto
roku se počet obyvatel stabilizuje, mladí lidé zůstávají v obci, usazují se zde mladé rodiny.

 

Věková struktura obyvatel obce Slabčice v roce 2017

Zdroj: ČSÚ

     V  roce 2018 byl počet obyvatel obce 364, z toho 197 mužů a 167 žen. Průměrný věk obyvatel obce
byl 44,5. Obyvatel ve věku 0-14 let bylo 61, 15-61 bylo 219 a ve věku 65 a více 84, procentuální podíl je
tedy stejný jako na výše uvedeném grafu z roku 2017.

 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Slabčice v roce 2011
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Zdroj: ČSÚ

 Společenský život v obci

     Obec podporuje udržování místních tradic,  jako je pálení  čarodějnic,  stavění máje,  velikonoční
pomlázka,  mikulášská  nadílka,  pastýřské  troubení  o  Vánocích,  pouť  apod.  Velmi  rozmanitá  je  také
spolková  činost.  V  obci  působí  tři  sbory  dobrovolných  hasičů  s  mužskými  i  ženskými  družstvy.
Tělovýchovná jednota má svůj fotbalový klub s jedním mužstvem mužů. V obci jsou zastoupeni také
včelaři,  pěvecký soubor místních žen. Pravidelně je otevřena obecní knihovna s veřejně dostupným
internetem.

     Obec vede svoji  kroniku a vydává svůj  vlastní  častopis Info.  K vesnické pospolitosti  přispívají
pravidelné akce, jako oslava Dnu matek a Dne dětí, vzpomínkové oslavy na hoře Tábor u příležitosti
upálení  Mistra Jana Husa,  vítání  občánků,  akce SDH, dětský karneval  a další  akce,  které podporují
sounáležitost obyvatel obce. V sále kulturního domu probíhají i společné oslavy narozenin či Silvestra
a časté přednášky. Klubovny SDH jsou využívány i pro různé kurzy a tvořivé dílny.

 

 

 

 

3. Hospodářství

     Hlavním podnikatelem v oblasti zemědělství je místní zemědělské družstvo, které prošlo transformací.
V  oblasti  nezemědělského  podnikání  je  v  obci  dřevařská  výroba,  pila,  několik  truhlářů,  zedníků,
automobilová a autobusová doprava. Rozvíjí se i venkovská turistika, je zde penzion poskytující ubytování
v soukromí.
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Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Slabčice v roce 2016

Zdroj: ČSÚ

 

Základní data  ČSÚ za rok 2018:

Podnikatelské subjekty dle odvětví

Počet podnikatelských subjektů celkem      90,00
Zemědělství, lesnictví, rybářství                22,00
Zpracovatelský průmysl                             9,00
Stavebnictví                                            13,00
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid 10,00
Doprava a skladování                                2,00
Ubytování, stravování a pohostinství           6,00
Peněžnictví a pojišťovnictví                         1,00
Činnosti v oblasti nemovitostí                     1,00
Profesní, vědecké a technické činnosti         6,00
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 4,00
Administrativní a podpůrné činnosti            2,00
Vzdělávání                                               1,00
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti         3,00
Ostatní činnosti                                        7,00
Nezařazeno                                              3,00  

 

Podnikatelské subjekty dle velikosti

Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců             34,00

Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci             5,00
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Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci       0,00

Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci       2,00

Počet podnik. subjektů - Nezjištěno                    49,00  

 

Vyjížďka a dojížďka za prací

Počet osob vyjíždějících z obce za prací 66,00

Počet osob dojíždějících za prací do obce 10,00

 

     Vzhledem k poloze obce v blízkosti vodní nádrže Orlík je podporován cestovní ruch a rekreační aktivity
ve stávajících objektech, chalupaření a provozování drobných služeb.

 

Brownfields

     V obci je několik nevyužívaných chátrajících objektů vhodných pro další využití

- Bývalý statek Slabčice č.p.11 s užitnou plochou 1200m2, vhodný pro bydlení nebo skladovací prostory

- Bývalá fara s užitnou plochou 200m2 vhodná pro vybudování komunitního centra

- Bývalá výkrmna prasat Písecká Smoleč s užitnou plochou 600m2 vhodná pro skladovací nebo výrobní
prostory

- Bývalý chudobinec Písecká Smloleč o užitné ploše 150 m2 vhodný pro vybudování společenských nebo
výrobních prostor

 

Vývoj počtu nezaměstnaných osob
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Zdroj: ČSÚ

     Počet nezaměstnaných osob v obci v souladu s celorepublikovým trendem klesl na minimum 2 osoby
v roce 2018. Nejvyšší počet nezaměstnaných osob - 15 - byl zaznamenán v letech 2008 - 2009.

 

 

 

 

 

4. Infrastruktura

     Významnou hodnotou území obce je dobrá dopravní dostupnost, která je zastoupena silnicemi II. a III.
třídy a sítí místních komunikací. Na území obce neprochází železniční trať. Rozvoj dopravní a technické
infrastruktury obce souvisí zejména s připojováním ploch s novou zástavbou.

     Hromadnou dopravou jsou zajištěny pravidelné spoje do Písku a do Milevska a zpět (přes Bernartice)
cca 4x denně,  bohužel  s  časově náročnými přestupy,  spoje  někdy nenavazují.  Žádné spoje  nejsou
zajištěny o víkendech a svátcích, žáci dojíždějící na internáty musí rodiče v neděli dopravovat na nejbližší
spoje auty. 

     Obec má zpracován pasport místních komunikací a veřejného osvětlení.    

     Obec podporuje budování a opravy cyklotras a cyklostezek a účelových komunikací.

     Obec Slabčice  a sídlo Písecká Smoleč jsou částečně zásobeny pitnou vodou z veřejného vodovodu,
ostatní  používají  soukromé  studny.  Sídla  Březí  a  Nemějice  nemají  vodovod  pro  veřejnou  potřebu,
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obyvatelé i rekreanti využívají soukromé studny.

     Obec má ve většině jednotnou kanalizaci. Splaškové vody jsou likvidovány v septicích nebo v jímkách
na vyvážení. Ve výjimečných případech jsou u rodinných domů malé čistírny, pouze v nové zástavbě.
Odkanalizování obecních bytů ve Slabčicích a v Nemějicích končí v čistírnách odpadních vod. Obec má
povolení k vypouštění odpadních vod. Záměrem obce je vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Je
zpracována studie na vybudování vodovodu a kanalizace v části obce, která je určena územním plánem k
zastavění. Cílem je podpora výstavby inženýrských sítí a výstavby v obci.

     Obec Slabčice má zpracován pasport vodovodů a kanalizací.

     V obci funguje třídění a sběr odpadů. Odpady likviduje v obci specializovaná firma. Obec třídí odpad,
je členem společnosti EKO-KOM. V Nemějicích je komunitní kompostárna sloužící pouze místním částem
obce.  V každé obci, tábořišti i chatových oblastech jsou sběrná místa (kontejnery na třídění odpadu).

     Pokrytí internetovým signálem je dostačující, problém je pouze v místní části Nemějice. V současné
době je projednáváno řešení zesilovačem signálu O2.

     V  obci  není  provedena  plynofikace,  je  nutno  počítat  i  s  podílem  elektrického  vytápění.  Každá
nemovitost  je  vytápěna  vlastním  zdrojem.

 

 

 

5. Vybavenost obce

 

 

Domovní a bytový fond v obci Slabčice dle SLDB 2011

Počet domů 201
Počet obydlených domů 110
Podíl obydlených domů 54,73%
Podíl obydlených domů v ČR 83,40%
Počet rodinných domů 104
Podíl rodinných domů 51,74%
Podíl rodinných domů v ČR 72,18%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 39,29%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%

Zdroj: ČSÚ

     V obci Slabčice není zřízena mateřská ani základní škola. Obec z hlediska základního a předškolního
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vzdělávání spáduje do  Bernartic, Chrášťan a do Písku. Základní umělecké vzdělávání a střední vzdělávání
je pro zájemce ze Slabčic dostupné v Písku a v Milevsku. Zájmové a neformální vzdělávání mimo školní
družiny a školní kluby je dostupné také v Písku a v Milevsku (DDM). Obec Slabčice disponuje veřejnou
knihovnou.

     V  obci  není  registrované  žádné  zdravotnické  zařízení.  Obyvatelé  obce  navštěvují  ambulance
zdravotnických zařízení v Bernarticích, Písku a Milevsku, nejbližší nemocnice je Nemocnice Písek. Obec
nezřizuje ani žádnou sociální službu, ty jsou řešeny v obci v rodinách vzájemnou výpomocí. Rozvážka
obědů je  zajištěna zemědělským družstvem Nemějice,  pečovatelská služba je  zajištěna z  Týna nad
Vltavou. V případě potřeby dalších služeb lze využít poskytovatele v Písku a Milevsku.

     Obec má kulturní dům se sálem pro cca 100 - 120 osob. Ve Slabčicích je pohostinství i prodejna
potravin - COOP, v ostatních místních částech jsou prostory pohostinství využívány pro klubovny SDH.
Klubovny jsou v majetku obce, jedna prodejna patří Jednotě. V obci má svoji pobočku i Česká pošta
formou Pošta partner.

     V obci je fotbalové hřiště a tábořiště. V roce 2019 bylo opraveno víceúčelové hřiště u hřbitova.

     Obec velmi citlivě přistupuje k opravám v historické zástavbě obce. Snaží se zachovat původní ráz
staveb. Důkazem je třeba oprava kostela, kapliček nebo fary, které jsou v majetku obce. Nová zástavba
se povoluje v souladu se stávajícím územním plánem obce. Jsou povolovány pouze přízemní jednopatrové
domy s podkrovím.

 

 

6. Životní prostředí

     Důležitou aktivitou obce v oblasti životního prostředí jsou komplexní pozemkové úpravy dokončené v
2018.  V  současnosti  probíhají  aktualizace  územního  plánu.  Klíčové  je  vypracování  protierozních  a
protipovodňových opatření. V současné době se buduje protipovodňový průleh pro Píseckou Smoleč.

     Ve správním území obce se nenachází žádné přírodní rezervace ani přírodní památky. Nacházejí se
zde lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Na 182 ha obecních lesů se provádí plánovaná těžba v
souladu s hospodářským plánem, těží se porosty napadené kůrovcem a zasažené vichřicí. Na vytěžených
pasekách jsou vysazovány nové porosty. Pozemky nevhodné k zemědělské výrobě jsou zalesňovány, obcí
je podporována výsadba nových alejí.

     Na území obce funguje síť turistických a naučných stezek (Bechyně - Nemějice - Písecká Smoleč -
Podolsko),  cyklotras  a  cyklostezek.  Dopravní  zátěž  je  nízká,  kvalita  čistoty  ovzduší  je  vysoká,  bez
znečištění.

     Koeficient  ekologické  stability  vyjadřuje  poměr  mezi  přírodně  stabilními  plochami  (jako  jsou  lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší
hodnota  koeficientu  obecně  značí  příznivější  stav,  hodnota  vyšší  než  1  znamená  vyváženou  (stabilní)
krajinu.  V  obci  Slabčice  dosahuje  koeficient  hodnoty  1,51  .
Zdroj: ČSÚ
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Struktura využití půdy v obci Slabčice v roce 2017

Zdroj: ČSÚ

Celková plocha území obce 1748,05 ha je podle dat ČSÚ z roku 2018 dle struktury půdy rozdělena
následovně:

- orná půda ...........................................................583,64 ha

- trvalé travní porosty .............................................308,61 ha

- zahrady ................................................................22,73 ha

- ovocné sady ............................................................0,68 ha

- zemědělská půda ..................................................915,66 ha

- lesní půda ............................................................646,35 ha

- vodní plochy ...........................................................73,97 ha

- zastavěné plochy......................................................18,64 ha
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7. Správa obce

Typ sídla: obec

ZUJ (kód obce): 549860

NUTS3: kraj Jihočeský (CZ031)

LAU 1 (NUTS4): okres Písek (CZ314)

ORP: Písek

IČO: 00250112

Adresa: Obecní úřad Slabčice, Slabčice 53, 398 43  Bernartice 

 

     Obec je členem Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou, Svazku obcí regionu Písecko, Svazu
měst a obcí ČR a SVOL (Svazek vlastníků obecních lesů).

     V roce 2018 byla ukončena tvorba nového územního plánu spolu s komplexmíni pozemkovými
úpravami.

  

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Slabčice v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Daňové příjmy 3 505 3 618 3 714 3 934 4 557 4 934 5 062 5 409  6 367
Nedaňové příjmy 1 298 1 479 1 262 2 086 1 819 1 873 1 070 1 901  1 208
Kapitálové příjmy 68 344 98 33 13 4 1 301  17
Neinvestiční
přijaté dotace 552 577 13 399 346 751 810 95 337  443

Investiční přijaté
dotace 0 1 245 121 0 300 90 1 245 0  225

Příjmy 5 424 7 263 18 595 6 399 7 440 7 711 7 472 7 948  8 260
Běžné výdaje 4 819 5 089 18 366 5 344 4 774 6 254 4 477 5 238  7 078
Kapitálové výdaje 89 2 075 1 051 783 1 211 954 2 347 144  2 996
Výdaje celkem 4 907 7 164 19 417 6 127 5 985 7 208 6 824 5 382  10 074
Saldo příjmů a
výdajů 517 99 -822 272 1 455 503 648 2 566  -1 815

Podíl
kapitálových
výdajů

1,81% 28,96% 5,41% 12,78% 20,23% 13,23% 34,40% 2,67%  29,74%

Podíl běžných
výdajů na
celkových
příjmech

88,84% 70,08% 98,77% 83,52% 64,17% 81,11% 59,91% 65,90%  85,70%
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Zdroj: ČSÚ

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Slabčice v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza

Silné stránky

Dostatečná obecní vybavenost
Časté využívání kulturního domu pro společenské i soukromé akce, využívání kluboven SDH,
fungující prodejna smíšeného zboží.
Sběr a třídění odpadů
Fungování kompostárny a sběrných míst v každé místní části - kontejnery na tříděný odpad
Dobrá dopravní dostupnost
Dostačující síť silnic II. a III. třídy a místních komunikací
Stabilizace počtu obyvatel v obci
mladé rodiny zůstávají v obci, nová zástavba
Síť turistických a cyklistických tras a stezek
Bechyně - Nemějice - Písecká Smoleč - Podolsko, atraktivní prostředí pro turisty
Ekologická stabilita
Koeficient ekologické stability značí velmi příznivý poměr mezi přírodně stabilními plochami a
zastavěnými plochami
Nízký počet nezaměstnaných osob
Klesající trend počtu nezam.osob, minimum 2 osoby v roce 2018
Blízkost větších center
blízkost Písku, Milevska a Týna nad Vltavou
Zachování historického rázu obce
citlivý přístup k opravám v historické zástavbě, omezení v nové zástavbě
Historická tradice obce
hora Tábor, Husité
Společenský život v obci
akce SDH, tradiční akce (máj, čarodějnice, vánoční akce), oslava Dnu matek, akce na hoře Tábor,
vítání občánků, dětský karneval, prázdninové akce

Slabé stránky

Nedostatečná dostupnost hromadné dopravy
Nedostatečnost spojů s časově náročnými přestupy, často nenavazující spoje. Absence spojů
hromadné dopravy o víkendech - sobota do měst, neděle odpoledne na internáty apod.
Neexistence ČOV
Nutnost dojíždění za vzděláváním do MŠ, ZŠ
Periferní poloha obce
Chátrající kulturní dům
Nutná rekonstrukce hojně využívaného kulturního domu, modernizace vytápění
Napadení lesů kůrovcem
Lokality: Chlum, Široká, stráně u řeky
Absence dorostu a dětí v TVJ
Děti jsou členy TVJ v obcích, kam dojíždějí do škol, přestup je možný pouze za finanční úhradu.

Příležitosti

Potenciál cykltras a turistických stezek a zajímavých míst k rozvoji cestovního ruchu
udržení tábořiště a kamenného kruhu
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Vytváření podmínek pro rozvoje bydlení nových obyvatel
Vybudování komunitního centra
Plánovaná výstavba komunitního centra podpoří spolkové aktivity, obecní společenské i soukromé
akce v obci v atraktivním prostředí
Dotační podpora rozvoje obce
Příchod nových rodin do obce

Hrozby

Úbytek mladých rodin v obci
Neřešení stavu brownfields - nevyužívaných budov a ploch
Snížení nebo stagnace rozvoje dopravní obslužnosti území
Legislativa v odpadovém hospodářství
Omezení skládkování, podmínky pro vybudování sběrného dvora
Nedostatek pitné vody
Snižující se hladina podzemních vod
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Vize je označována jako pozitivní zobrazení budoucnosti. Odpovídá na otázku, kam směřujeme, čeho
chceme dosáhnout. Vize je tvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány
činnosti.

Vize obce Slabčice byla formulována již pro Strategický plán rozvoje obce Slabčice z roku 2011.

 

Vize obce Slabčice

"Obec Slabčice - obec rozvíjející se v duchu jihočeských tradic."

 

Jednotlivé oblasti rozvoje, zachované i pro tento Program jsou:

- Infrastruktura a životní prostředí

- Občanská vybavenost a služby

- Spolkový život a kultura

 

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „Infrastruktura a životní prostředí”
Obec Slabčice bude obcí: - s kvalitní vodohospodářskou infrastrukturou - s kvalitní technickou infrastrukturou -
s kvalitní dopravní obslužností - s efektivním systémem odpadového hospodářství - chránící své životní
prostředí

Opatření : „Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura obce”
- obnova lesních a polních cest - rekonstrukce, opravy a údržba místních komunikací a
chodníků - řešení bezpečnosti provozu na silnicích v obcích (radary, …)

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava místních komunikací v Březí, Nemějicích” 2021 - 2024 - Vlastní +
externí

-

 „Rekonstrukce veřejného osvětlení” 2023 - 2025 - Vlastní +
externí

-

Opatření : „Podpora rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch”
- pěší a cyklistická doprava - ubytovací kapacity Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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 „Oprava místních komunikací do veřejného tábořiště v Písecké
Smolči”

2021 - 2024 - Vlastní +
externí

-

Opatření : „Rekonstrukce, opravy a budování obecní infrastruktury”
- vodovodní a kanalizační síť - výstavby, opravy a rekonstrukce - řešení problematiky
čištění odpadních vod

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rozšíření vodovodu a oprava stávajícího vodovodu” 2022 - 2025 - Vlastní +
externí

-

 „Oprava stávající kanalizace” 2022 - 2025 - Vlastní +
externí

-

 „Zasíťování stavebních parcel ve Slabčicích” 2024 - 2025 - Vlastní +
externí

-

Opatření : „Péče o životní prostředí”
- nakládání s odpady - odbahnění a opravy rybníků a požární nádrže - pasportizace
(zeleň, rybník) - zajištění zásobování pitnou vodou - podpora zavádění obnovitelných
zdrojů energie - budování a údržba veřejných prostranství a parků - vysazování dalších
alejí, návrat vymýcené zeleně do obce - udržování biologické rozmanitosti a pestré
krajiny - ochrana vody a půdy v krajině - obnova původních polních cest, údržba lesních
cest

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava rybníku v Březí” 2020 - 2023 - Vlastní +
externí

-

 „Výstavba čistírny odpadních vod” 2023 - 2025 - Vlastní +
externí

-

 „Zajištění dostatečného vodního zdroje a zásobování pitnou vodou” 2022 - 2023 - Vlastní +
externí

-

 „Vybudování nového sběrného dvora” 2023 - 2025 - Vlastní +
externí

-

 „Obnovení a vyčištění tůní a splavu u lesní školky pod Píseckou
Smolčí”

2022 - 2023 - Vlastní +
externí

-

 „Oprava požární nádrže v Písecké Smolči” 2022 - 2025 - Vlastní +
externí

-

Cíl : „Občanská vybavenost a služby”
Obec Slabčice bude obcí: - s kvalitním bydlením v obecních bytech a rodinných domech - s obecním úřadem a
další občanskou vybaveností - podporující místní firmy a podnikatele - využívající a chránící své okolí, krajinu a
kulturní památky - připravená na čerpání krajských, státních dotací a zdrojů EU - vytvářející vhodné podmínky
pro pobyt a aktivity sportovního a rekreačního charakteru - propagující svoji nabídku v rámci turistické oblasti
Písecko - Blatensko

Opatření : „Dostupnost občanské vybavenosti”
- udržení stávající občanské vybavenosti, zejména obchodu a pošty - pasportizace (OÚ,
KD, hasičská zbrojnice, mobiliář, drobné sakrální stavby, hřbitov) - opravy, rekonstrukce,
údržba majetku obce - bytový fond, hsičárny, budovy bývalých restaurací - rekonstrukce
a opravy dětských hřišť

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava budovy bývalého chudobince v Písecké Smolči” 2023 - 2024 - Vlastní +
externí

-

 „Oprava bývalé kovárny ve Slabčicích - parkování hasič.auta” 2021 - 2022 - Vlastní +
externí

-
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 „Pořízení technikého vybavení jednotek SDH, modernizace a nákup
vybavení”

2020 - 2021 Vlastní +
externí

Opatření : „Podpora služeb a ekonomiky v obci”
- podpora místních malých firem a podnikatelů - rozvoj dalších služeb v cestovním ruchu
(opravny kol, půjčovny, kemp, doprovodné služby, odpočívadla pro turisty)

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Doplnění webových stránek o informace pro turisty” 2020 - 2021 - Vlastní
-

Opatření : „Podpora aktraktivity obce” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava kapliček, péče o místní drobné památky a významná místa” 2020 - 2025 - Vlastní +
externí

-

 „Výměna oken v kostele sv. Josefa ve Slabčicích” 2021 - 2025 - Vlastní +
externí

-

 „Výměna oken a dveří v kapličce a hasičárně v Písecké Smolči” 2022 - 2023 - Vlastní +
externí

-

 „Aktualizace a modernizace webových stránek obce” 2020 - 2021 - Vlastní
-

Cíl : „Spolkový život, kultura a sport”
Obec Slabčice bude obec: - Nabízející občanům klidné prostředí pro spokojený život a bydlení - Místem
zdravého a kulturního životního stylu - Vytvářející podmínky pro sport a relaxaci - Podporující sounáležitost
občanů s obcí - Podporující aktivity místních spolků a komunitní život v obci

Opatření : „Podpora aktivit spolků”
- podpora aktivit spolků včetně provozu a údržby jejich zázemí / kluboven -
rekonstrukce, opravy, údržba a provoz stávajících a budování nových sportovních a
kulturních zařízení - podpora vzniku nových partnerství obce / spolků včetně
zahraničních

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výstavba komunitního centra ve Slabčicích” 2020 - 2025 - Vlastní +
externí

-

Opatření : „Podpora kulturních a sportovních akcí”
- podpora zapojení občanů do organizace kulturních a sportovních akcí Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava šaten na hřišti ve Slabčicích” 2021 - 2022 - Vlastní +
externí

-

 „Modernizace kulturního domu” 2022 - 2025 - Vlastní +
externí

-
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B.3 Podpora realizace programu

     Zpracováním a schválením dokumentu plánovací s rozvojové aktivity obce nekončí, nýbrž začínají. V
této fázi je nutné stanovit postup realizace, sledování a aktualizace dokumentu, resp. celého rozvoje
obce.

     Osobou zodpovědnou za realizaci aktivit je starosta/ka obce. Ta/Ten bude, ve spolupráci se
zastupitelstvem obce, především:

iniciovat realizaci opatření a aktivit,
vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit programu rozvoje,
projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit,
předkládat ke schválení zastupitelstvu obce informace o realizaci Programu,
předkládat k projednání změny a aktualizace Programu,
delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby.

     Starosta/ka obce je zodpovědný/á také za monitoring a vyhodnocování naplňování programu rozvoje
obce. Mezi povinnosti patří zejména:

shromažďování informací o průběhu realizace projektů, aktivit a opatření,
upřesňování informací o odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit,
každoroční zpracování přehledu realizovaných aktivit,
vypracování komplexního zhodnocení stávajícího Programu v roce 2027, jakožto podklad pro jeho
aktualizaci.

     Program je živým dokumentem, mění se jak prostředí v obci, tak vnější podmínky mimo obec.
Dokument je nutné revidovat, případně měnit, již v průběhu jeho realizace, a to jako reakci na závažnou
změnu vnějších podmínek, naplnění části Programu, potřebu stanovení nových cílů, apod. Aktualizace
celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2027. 

     Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. Dále budou využity
prostředky z veřejných rozpočtů (kraj, ČR, fondy EU). Obec bude usilovat o zapojení také soukromého a
neziskového sektoru. Aktivity Programu budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce, přednostně by
měly být realizovány akce, které se podílí na naplňování stanovených cílů Programu.

 


