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1. Úvod 

1.1. Název MAS, právní forma: MAS Lužnice, o. s. (občanské sdružení) 

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 23. 7. 2008 

1.3. Základní údaje 

 

 Původní stav* Stav k 30. 6. 2011   
Počet obcí 17 17 

Počet obyvatel 11 256 11 287 (k 1. 1. 2011) 

Rozloha MAS (km')** 239,87 239,87 

Počet členů celkem 24 24 

Veřejný sektor 8 8 

Neveřejný sektor 16 16 

**   zaokrouhleno na 2 desetinná místa 

*  dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL 

 
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu 

2.1. Složení SPL 

2.1.1. Popis strategických cílů  

V průběhu přípravy Strategického plánu LEADER 2007 - 2013 bylo jako základním strategickým cílem 

stanoveno, že na území MAS Lužnice dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti soukromých zemědělců, 

kteří budou rozvíjet nejen zemědělství, ale společně s ostatními podnikateli i doprovodné aktivity 

v cestovním ruchu a drobné výrobě. Prostřednictvím dobré infrastruktury cestovného ruchu se do 

regionu budou vracet turisté, které bude lákat také bohatá spolková činnost, pro kterou budou 

vytvořeny všechny materiální předpoklady.  

2.1.2. Popis priorit 

Priorita č. 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců 

Prostřednictvím této priority jsou naplňovány tyto specifické cíle: 

- Modernizace zemědělských podniků zabývajících se rostlinou a živočišnou výrobou 

- Zvyšování společenské hodnoty lesů 



Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 

S t r á n k a  | 3 

 

                                                 

Priorita č. 2 – Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí 

Prostřednictvím této priority jsou naplňovány tyto specifické cíle: 

- Podporu a rozvoj podnikání na venkově 

- Podporu rozvoje cestovního ruchu 

Priorita č. 3 – Zvýšení kvality života 

Prostřednictvím této priority jsou naplňovány tyto specifické cíle: 

- Obnova a rozvoj infrastruktury obcí 

- Zkvalitnění občanské vybavenosti obcí 

- Obnova a rozvoj kulturního dědictví 

- Podpora vzdělávání na venkově 

 

2.1.3. Popis Fichí 

Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců s možným příspěvkem ke zvyšování společenské 

hodnoty lesů 

Je přímo zaměřena na podopatření I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků a II. 2.4.2. 

Neproduktivní investice v lesích. Fiche 1 se přímo zaměřuje na zavádění moderních postupů a techniky, 

podporu hospodářských stavení a na zapojení obyvatel do věcí veřejných a na ochranu krajiny a 

zlepšování vzhledu obce objektů a je vázána k Osám I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a 

lesnictví a Ose II. Zlepšování životního prostředí a krajiny Národního strategického plánu rozvoje venkova 

pro roky 2007 – 2013.  

Fiche 2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  

Fiche 2 se zaměřuje na podopatření III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a hlavním cílem je 

podpora malého a středního podnikání, což je přímo navázáno na Osu III. Kvalita života ve venkovských 

oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.  

Fiche 3 Podpora cestovního ruchu 

Je přímo zaměřena na podopatření III. 1.3. Podpora cestovního ruchu, kdy hlavním záměrem je zvýšení 

návštěvnosti regionu a zlepšení turistického a rekreačního potenciálu. Toto je relevantní k Ose III.  

Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic 

Je přímo zaměřena na podopatření III. 2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, které se 

vztahují k Ose III. přičemž hlavními záměry jsou: 

- Rozvoj a zlepšení stavu komunikace 

- Zajištění dopravní obslužnosti 

- Zlepšení informačních systémů 

- Zabezpečení dodávek pitné vody 

- Rozvoj plynofikace a využívání obnovitelných zdrojů energie 

- Nakládání s odpadními vodami 

- Řešení nakládání s odpady 

- Ochrana krajiny a zlepšování vzhledu obce 
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Fiche 5 Občanská vybavenost a kulturní dědictví 

Fiche 5 je zaměřena na realizaci podopatření III. 2.2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova se záměrem 

podpory spolkového života a místní kultury a zlepšení kulturního potenciálů mikroregionu – toto 

naplňuje Osu III. 

Fiche 6 Vzdělávání v Ose III 

Poslední Fiche 6 je zaměřena na realizaci podopatření III. 3.1. Vzdělávání a informace a hlavní zaměření 

je na podporu obecné vzdělanosti, ekologickou osvětu, poradenství, informatiku a vzdělávání pro 

zemědělce, podporu drobného podnikání a zapojení obyvatel do věcí veřejných. Tyto záměry jsou 

v souladu s Osou III. 

 

2.1.4. Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné změny - změny Fichí, 

monitorovacích indikátorů, priorit, cílů), popis změn 

Během roku 2008 až 31. 12. 2010 nebyla provedena žádná aktualizace SPL. 

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet  

 % z rozpočtu 
(dle platného SPL, 

průměr za roky 

2008 - 2010) 

% z rozpočtu 
(stav k 31.12-2010) 

Podepsané 

dohody 

Podané žádosti 
Všechny za MAS 

k 31. 12. 2010 

Schválené žádosti 
Dohoda se SZIF k 31. 

12. 2010 

Proplacené 

projekty 
Proplacené k 31. 12. 

2010 

   ks Kč ks Kč ks Kč 
Fiche 1 23,3 10,17 5 1 550 274 5 1 550 274 3 1 022 271 

Fiche 2 10 14,43 8 2 548 036 5 1 303 692 5 1 283 497 

Fiche 3 11,7 10,92 4 3 041 831 3 1 930 231 1 285 745 

Fiche 4 31,7 12,98 3 1 894 111 3 1 894 111 3 1 703 932 

Fiche 5 20 44,52 16 10 932 905 12 8 046 803 7 4 210 139 

Fiche 6 3,3 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 100 93,02 36 19 967 157 28 14 725 111 19 8 505 584 
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Zdroj: MAS Lužnice 

 

 

Zdroj: MAS Lužnice
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2.3. Alokace 

Stav k 30. 6. 2011 
Celková alokace 

(Kč) 

Alokace IV. 1.2 

(Kč) 

Zazávazkováno IV. 1.2 

(Kč)* 

Podepsané Dohody k 31. 

12. 2010 

Proplaceno IV. 1.2 

(Kč)* 

K 31. 12. 2010 

2008 5 102 548,- 4 261 348,- 3 453 346,- 3 252 803,- 

2009 6 851 568,- 5 768 768,- 5 654 560,- 4 697 648,- 

2010 7 938 048,- 6 747 341,- 4 637 205,- 555 133,- 

Celkem 19 892 164,- 16 777 457,- 13 745 111,- 8 505 584,- 

*  vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce 

2.4. Výzvy 

 

1. výzva 

15.8.-15. 9. 

2008 

2. výzva  

15. 12. 2008 

-30. 1. 2009 

3. výzva 

1.5.-29. 5. 

2009 

4. výzva 

1.1.-20. 1. 

2010 

5. výzva 

10.5.-31.5. 

2010 

6. výzva 

10.9.-30. 9. 

2010 

7. výzva 

1.10.-22. 10. 

2010 

8. výzva 

10.1.-31. 1. 

2011 

Fiche 1 X X X X X   X 
Fiche 2 X X X X X  x X 
Fiche 3 X X X X X X  X 
Fiche 4 X  X X X X  X 
Fiche 5 x x  X x   X 
Fiche 6    X    X 
 

 

Zdroj: MAS Lužnice
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3. Metodický přístup 

3.1. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.) 

3.1.1 Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření bylo hlavním nástrojem pro evaluaci strategického plánu LEADER a bylo 

realizováno mezi respondenty na území MAS Lužnice. Šetření se uskutečnilo v období květen – 

červen 2011 na reprezentativním vzorku 35 osob. Základním cílem tohoto dotazníkového šetření byla 

identifikace názorového spektra respondentů na obecnou známost občanského sdružení MAS 

Lužnice a její činnosti. Dále bylo v rámci dotazníku zjišťováno, jaké mají žadatelé zkušenosti s činností 

MAS Lužnice v různých oblastech.  

3.1.2. Ostatní zdroje informací 

3.1.2.1. Setkání se starosty 

Setkání se starosty patří mezi poměrně častý způsob získávání informací o problémech na konkrétním 

území, potenciálních projektových záměrech a možnostech vzájemné spolupráce. Tato setkání jsou 

vždy předem komunikována i s ostatními starosty ze sousedních obcí, aby efektivita setkání byla co 

nejvyšší. V neposlední řadě také vždy probíhá i diskuse nad aktuálním stavem programu LEADER, jak 

může MAS Lužnice konkrétně pomoci a o dalších možnostech jiných dotačních titulů řešící 

problémové oblasti v dané lokalitě. Tato setkání jsou pořádána vždy v dané obci a bývá dobrým 

pravidlem zvát na tato setkání i místní zájmové skupiny nebo aktivní jedince, kteří mohou podat 

důležité informace. Dle možností je pak s těmito osobami navázána další již individuální komunikace.  

3.1.2.2. Fokusní  skupiny 

Jako velmi efektní participativní evaluační metoda se osvědčila metoda fokusních skupin, které se 

v minulosti realizovaly. Celkem se uspořádaly 2 fokusní skupiny s nejaktivnějšími jedinci, kteří byli 

oslovování na základě vyhodnocení spolupráce se starosty a ostatními místními skupinami a 

jednotlivci. Z těchto osob vznikla poměrně homogenní skupina, která pod vedením moderátora 

diskutovala širokou škálu témat a problémů regionu. Dílčí výsledky fokusních skupin nejčastěji 

vyústily v kvalifikovanou identifikaci problémových oblastí v daném místě a jako „vedlejším 

produktem“ byly i námětem pro některé později podané projekty. 

3.1.2.3. Interní workshopy 

Interní workshopy byly realizovány s cílem identifikovat další relevantní postup při běžné činnosti 

MAS Lužnice v závislosti na jejím vnitřním řízení a spolupráci s ostatními vnějšími aktéry. Tyto 

workshopy byly vedeny stejným odborníkem, který řídil fokusní skupiny a zajištoval tak jejich 

vzájemnou provázanost. Na základě výstupů byly vždy doporučeny směry pro další zkvalitnění 

samotné činnosti MAS a formulovány možnosti, jak kvalifikovaněji spolupracovat s vnějšími aktéry, 

kteří se na MAS obracejí se svými žádostmi a dotazy.  
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3.1.2.4. Konzultace  

Konzultace jsou dalším efektivním nástrojem pro získávání aktuálních informací od zájemců o podání 

projektu o jejich záměrech a potřebách. Tyto konzultace jsou poskytovány v terénu a v sídle MAS 

Lužnice.  

3.1.2.5. Semináře 

Semináře jsou nejčastěji organizovány pro širokou veřejnost s primárním cílem podat obecné 

informace o programu LEADER a podnítit tak budoucí žadatele ke spolupráci. Při realizaci seminářů se 

vychází z podrobné znalosti jednotlivých území, ze kterých jsou jednotliví účastníci a daří se tak 

získávat co možná nejpřesnější informace o možnostech podpory pro jednotlivé žadatele.  

3.1.2.6 Monitoring kvantitativních dat 

V rámci tohoto monitoringu se sledují jednotlivá statistická dat, která se získávají v průběhu období. 

Jedná se zejména o vyhodnocování a vzájemné porovnávání přehledových tabulek (které jsou 

uvedeny mj. i v této zprávě) s výzvami, cíli fichí a jednotlivými alokacemi.  

 

3.2. Monitorovací indikátory 

V rámci Strategického plánu MAS Lužnice, který byl vydán v roce 2007, byly nastaveny plánované 

hodnoty monitorovacích indikátorů ke konci roku 2009, kdy bylo předpokládáno, že program již bude 

plně rozběhnutý. Celkově však realizace jednotlivých projektů byla zahájena až koncem roku 2008 

větší část však až v roce 2009. V následujících tabulkách jsou uvedeny monitorovací indikátory, které 

jsou obsaženy v kapitole 6.6 Strategického plánu a s uvedením jejich míry dosažení v absolutních 

hodnotách i procentech. Údaje o monitorovacích indikátorech byly také využívány při dalším 

hodnocení v rámci této zprávy, např. při hodnocení povinných a nepovinných otázek, doporučeních 

apod.  

Pro sledování naplňování hodnot monitorovacích indikátorů v období do konce roku 2010 je uvedena 

tabulka níže. Do tabulky byly doplněny i monitorovací indikátory z jednotlivých fichí, které nejsou 

obsaženy v SPL. Nicméně v průběhu realizace jednotlivých projektů se ukázalo, že doplnění těchto 

skupin indikátorů do tabulky v SPL bude nutné a jejich sledování bude důležité pro celkové hodnocení 

úspěšnosti programu. V průběhu realizace konkrétních projektů byly identifikovány důležité výstupy, 

které nemají oporu v monitorovacích indikátorech resp. nejsou nijak sledovány na úrovni SPL. Jedná 

se například o indikátor počet nově vytvořených lůžek v cestovním ruchu.  Tento indikátor má 

konkrétnější sledování výstupů než indikátor počet podpořených akcí v cestovním ruchu. Podobně je 

tomu i dalších indikátorů, které jsou v tabulce níže označené tučně.  

Jednoznačným doporučením je, aby byla provedena zevrubná aktualizace všech monitorovacích 

indikátorů a to vzhledem k jasnému vymezení všech skupin indikátorů, které se budou v rámci SPL 

sledovat včetně jejich plánovaných hodnot k např. 31.12.2011.  
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Monitorovací indikátor 

Plánovaná 

hodnota dle 

původního SPL 

k 31.12.2009 

Stav plnění 

k 31. 12. 

2010* 

% dosažení 

cílové hodnoty 

Počet podpořených akcí zemědělců 4 5 125% 

Počet zmodernizovaných zemědělských podniků  2 5 250% 
Počet podpořených akcí mikropodniků 2 5 250% 
Počet podpořených akcí v oblasti řemesel   5  
Počet podpořených akcí v cestovním ruchu 2 2 100% 

Počet vytvořených lůžek   22  

Počet podpořených akcí na obnovu a rozvoj vesnic 2 3 150% 

Počet komplexně řešených projektů   2  

Počet podpořených akcí na občanské vybavení a služby 2 12 600% 

Počet podpořených projektů obcí   9  

Počet podpořených vzdělávacích akcí 1 0 0% 

Počet účastníků, kteří absolvovali vzdělávací akci 100 0 0% 

* Jedná se o projekty, které jsou již ukončené nebo mají podepsanou dohodu se SZIF. 

 

3.3. Hodnotící otázky 

Jednotlivé dopovědi na hodnotící otázky povinné i zvolené MAS Lužnice jsme získávali 

prostřednictvím: 

- dotazníkového šetření a relevantních odpovědí 

- z přehledu plnění monitorovacích indikátorů dosažených v rámci sledovaného období tj. k 31. 

12. 2010 

- z kvantitativního přehledu výsledků tj. počtu připravovaných, podaných a schválených 

projektů; 

- ze závěrů evaluačních metod hodnocení SPL.  

 

3.3.1 Povinné hodnotící otázky 

3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu? 

Analýza dat a dalších ukazatelů 

Tvorba pracovních příležitostí byla ve Strategickém plánu LEADER 2007 – 2013 přímo implemen- 

tována v rámci širšího tematického celku Priority č. 2. Vytváření pracovních a podnikatelských 

příležitostí. Tvorba pracovní míst je zaměřena na oblast nezemědělské povahy a to do oblastí rozvoje 
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lidových tradic a řemesel, cestního ruchu a ve výstavbě a provozu decentralizovaných zařízení pro 

zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie.  

Odpověď na hodnotící otázku 

V rámci stanovených monitorovacích indikátorů nebyla tvorba pracovních míst přímo sledována, 

nicméně tvorba pracovních míst byla v rámci projektů podporována přímo, nebo prostřednictvím 

nepřímých vlivů tj. vytvoření vhodných podmínek. V rámci projektů podaných a schválených byl 

pouze jeden přímo zaměřen na tvorbu celkem 3 pracovních míst (v rámci fiche 2 Podpora zakládání 

podniků a jejich rozvoje), nicméně některé další byly zaměřeny na tvorbu příznivých podmínek pro 

nové zaměstnance a pracovního prostředí.  

3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu? 

Analýza dat a dalších ukazatelů 

Projekty zaměřené na zavádění víceodvětvových přístupů v regionu jsou žadateli podávány okrajově, 

což je patrné z přijatých projektových žádostí. MAS Lužnice na svých konzultacích a osvětových akcích 

však informuje a vybízí budoucí žadatele, aby do svých projektů víceodvětvové přístupy 

zakomponovali a více využívali místních partnerství a přirozených partnerů.  

Odpověď na hodnotící otázku 

Činnosti MAS Lužnice v oblasti prosazování podpory v zavádění víceodvětvových přístupů v regionu 

jsou dostatečné, nicméně samotní žadatelé je využívají sporadicky a to vzhledem k individuálnímu 

zaměření projektů. MAS předpokládá, že v dalším období se budou na jednotlivých seminářích a 

konzultacích žadatelům tyto principy dále představovat a hledat způsoby pro jejich implementaci do 

konkrétních projektů.  

3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu? 

Analýza dat a dalších ukazatelů 

Podpora inovačních projektů byla zakotvena již v Strategickém plánu LEADER 2007 – 2013, kde jsou 

přímo zmiňovány oblasti inovativních projektů, kam by měla směřovat podpora. Jedná se zejména o 

zapojení zemědělců do zajištění stability ekosystémů lesů přilehlých turisticky atraktivním oblastem a 

podporu a rozvinutí dalších možností v cestovním ruchu např. netradiční zážitky pro turisty.  

Odpověď na hodnotící otázku 

Uplatňování inovativních přístupů je nabízeno žadatelům při přípravě žádosti ze strany MAS Lužnice. 

Doposud byly realizovány projekty, které většinou nepřímo naplňovaly výše uvedené, nicméně v 

následujícím období se předpokládá, že budou podány projekty s inovativním charakterem. Ze strany 

MAS Lužnice bude vyvíjena snaha o podporu projektů, které budou zaměřeny na inovační přístupy a 

to jednak prostřednictvím individuálních konzultací s potencionálními žadateli, tak i úpravou 

hodnotících kritérii nebo např. vyhlášení jen jedné fiche.  
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3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu? 

Analýza dat a dalších ukazatelů 

Ve Strategickém programu LEADER 2007 – 2013 pro MAS Lužnice není na úrovni priorit zaměření na 

podporu a zapojení mladých lidí do dění v regionu. Nicméně v SPL jsou uvedeny konkrétní informace 

o počtech mladých lidí zapojených do činnosti MAS Lužnice. Dále mladí lidé pracují v organizacích 

příjemců dotací nebo tyto organizace některých případech pracují nebo poskytují služby mladým 

lidem v regionu.   

Odpověď na hodnotící otázku 

V této oblasti je činnost MAS Lužnice v souladu se SPL (resp. v kapitole 10), kde počet mladých lidí byl 

nastaven na hodnotu 5, nicméně v organizacích příjemců je přibližně dalších minimálně 6 mladých 

lidí, kteří byli (nebo jsou) zapojení do dění v projektech podpořených v rámci MAS Lužnice.  

3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu? 

Analýza dat a dalších ukazatelů 

Zapojení žen do dění v regionu má stejné výsledky jako zapojení mladých lidí. Zapojení žen není na 

úrovni priorit ve Strategickém plánu 2007 – 2013 a jsou zde uvedeny pouze rámcové hodnoty, 

přičemž je předpokladem pro zapojení celkem 14 žen na úrovni výchozích hodnot stanovených 

v kapitole 10 SPL. Nicméně počet žen zapojených do projektů nepřímo přesahuje hodnotu 20.  

 

3.3.2. Zvolené hodnotící otázky: (otázky zvolené ze strany MAS dle jejích cílů a priorit) 

3.3.2.1. Výsledky dotazníkového šetření 

Na základě vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkového šetření vyplývají následující závěry: 

V oblasti obecné znalosti občanského sdružení MAS Lužnice je jednoznačná převaha respondentů, 

kteří MAS znají (cca 92%). Pouze 3 respondenti uvedli, že MAS neznají. Tato otázka byla zároveň 

otázkou selektivní a při negativní odpovědi další otázky již nebyly zodpovídány.  

Nejčastěji Respondenti získávali informace o činnosti MAS Lužnice na seminářích pořádaných 

v minulosti a z informačních letáků distribuovaných různými distribučními kanály (např. obecní úřady, 

členové MAS, žadatelé, kulturní, společenské a sportovní akce konané na území MAS). Jako další 

nejvýznamnější informační zdroj o MAS respondenti uváděli osobní doporučení od jiné osoby a 

z místních tiskovin (Sudoměřický a Bechyňský zpravodaj). Jako nejméně preferovaným zdrojem 

informací byly webové stránky a vydávané informační brožury.   

Dále bylo v dotazníku zjišťováno, zda respondent připravoval někdy v minulosti projekt/y do 

programu LEADER v rámci MAS Lužnice. Kladně odpověděla více než polovina všech respondentů. 

Tato otázka byla opět selektivní a v případě záporné odpovědi bylo vyplňování dotazníku ukončeno.  
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Nejdůležitější částí dotazníku byla souhrnná otázka zjišťující spokojenost respondentů s činností MAS 

Lužnice v různých oblastech. Respondenti vyjadřovali míru souhlasu pomocí známek používaných ve 

škole. S poskytováním kvalitní poradenské, vzdělávací a informační služby byly na výbornou spokojeni 

všichni respondenti. Výrazně jinak je však respondenty vnímána známost MAS Lužnice mezi 

obyvatelstvem regionu a místními organizacemi. Zde dosáhla průměrná známka hodnoty 3,6 , 

přičemž nedostatečnou dali 2 respondenti. Míru spolupráce v průběhu realizace projektu hodnotí 

respondenti v průměru známkou 1,1. Podobné známkování je i v oblasti spokojenosti s pomocí při 

přípravě projektu – průměrná známka 1,0. Poslední zájmovou oblastí názorů respondentů bylo 

zjišťování spokojenosti v oblasti poskytování dalších služeb/informací i po ukončení projektu – zde 

byla průměrná známka 1,4 , přičemž nejhorší známkou byla 3 od 2 respondentů. 

 

3.3.2.2. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 k 

modernizaci zemědělských podniků zabývajících se rostlinou a živočišnou výrobou. 

Analýza dat a dalších ukazatelů 

Nejpalčivějším problémem je dle Strategického plánu LEADER skutečnost, že většina největších 
zemědělských podniků v mikroregionu nemá v dnešní době kvalitní zázemí, jde hlavně o technický a 
funkční stav administrativních či provozních budov, pastevních areálů, apod. V některých částech 
území chtějí zemědělci zakládat obory pro nový chov daňků, jelenů či jiné zvěře, která nebyla na 
území MAS dosud chována. 
 
Odpověď na hodnotící otázku 

Pro naplnění výše uvedeného byly doposud realizovány 4 projekty, přičemž první z nich byl zaměřen 
na rekonstrukci hospodářské budovy, druhý projekt byl zaměřen na oplocení pozemků pro chov 
zvěře. Třetí projekt na výměnu střešní krytiny nad hospodářskou budovou a poslední projekt se 
zaměřil na modernizaci technologie výkrmových hal při produkci brojlerů. Všechny výše uvedené 
projekty odpovídají nastaveným cílům v rámci fiche 1.  
 

3.3.2.3. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 

k podpoře a rozvoji podnikání na venkově? 

 
Analýza dat a dalších ukazatelů 

Na tvorbu pracovních a podnikatelských příležitostí je přímo zaměřena Priorita č. 2, jejímž základním 
smyslem je podpora rozvoje podnikání na venkově a podpora cestovního ruchu. Podpora by měla 
především směřovat k zakládání podniků nezemědělské povahy např. v oblastech lidových tradic a 
řemesel. Důležitým cílem je zaměření se na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a 
využití obnovitelných zdrojů energie.  
 
Odpovědi na hodnotící otázky 

Pro naplnění této priority byla vytvořena fiche 2 s názvem Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, 
v rámci které bylo realizováno celkem 7 projektů. Projekty byly zaměřeny na dovybavení a 
rekonstrukci prostor pro podnikání (celkem 5 projektů) a dva projekty na minimalizaci odpadů 
z truhlářské dílny. Jednotlivé projekty tak přispěly zejména k tomu, aby stávající podniky mohly 
rozvíjet svou dosavadní činnost, byly schopny připravovat v budoucnu nové pracovní příležitosti a aby 
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jejich provozy byly schopné dále distribuovat odpadní materiál, který je využíván u podniků 
využívající obnovitelné zdroje. Do budoucna by se projekty měly více zaměřovat na výstavbu zařízení 
pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie.  
 

3.3.2.4. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 

k podpoře cestovního ruchu? 

Analýza dat a dalších ukazatelů 

Podpora cestovního ruchu je úzce spojena s Prioritou č. 2, jejíž je součástí. V rámci SPL byly 
identifikovány jednotlivé problematické oblasti v oblasti cestovního ruchu, do kterých by měla být 
zaměřena podpora. Již při přípravě SPL bylo v databázi MAS Lužnice trojnásobek předpokládaného 
počtu žádostí.  
 
Odpověď na hodnotící otázku  

Na podporu cestovního ruchu byla zaměřena fiche 3, v rámci které byly financovány 2 projekty se 
zaměřením na modernizaci ubytovacího zařízení a přestavbou sportovního centra v Bechyni. 
V případě prvně jmenovaného byla spolufinancována oprava fasády se zachováním tradiční selské 
architektury. V případě druhého projektu byly peníze koncipovány jako „rozjezdové“ na přestavbu 
části objektu, který bude v budoucnu dále rozšiřován a bude vytvářet další možnosti pro trávení 
volného času a další fáze rekonstrukcí bude finančně hrazeno z jiných zdrojů příjemce. Oproti 
původnímu předpokladu vyššího počtu zájemců bylo doposud realizováno poměrně málo projektů. 
Do budoucna by se proto měla podpora MAS Lužnice více zaměřit na podporu žadatelů, kteří plánují 
projety podávat, aby jejich zpracování bylo kvalitní a více v souladu s cíli fiche 3.  
 

3.3.2.5. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 k obnově 

a rozvoji vesnic? 

Analýza dat a dalších ukazatelů 

Obnova rozvoj infrastruktury obcí patří nejdůležitější oblasti podpory v rámci SPL. Již při přípravě SPL 
jsme si byli vědomi zájmu ze strany obcí (přesahoval pětinásobek námětu databázi předpokládaného 
počtu žádostí), a proto bylo na pokrytí těchto potřeb alokováno nevíce finančních prostředků. Tyto 
informace byly získávány zejména při osobních setkání se starosty obcí.  
 
Odpověď na hodnotící otázku 

Na obnovu a rozvoj vesnic byla určena fiche 4, v rámci které byly podpořeny celkem 3 projekty. Dva 
projekty byly zaměřené na úpravu veřejného prostranství a jeden projekt na zpevnění vjezdů do 
domů v obci Haškovcova Lhota. U obou prvně jmenovaných bylo dosaženo nových funkčních a 
estetických hodnot, které budou dlouhodobě lehce spravovány a udržovány. Zde je podobná situace 
jako v případě fiche 3. Je proto nutné posílit komunikaci se žadateli připravující projekty do této fiche, 
aby se v projektech minimalizovali formální a věcné nedostatky, které mají vliv na jejich úspěšnost při 
výběru vhodných projektů k financování.  
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3.3.2.6. Jak napomohla podpora přidělená v rámci Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 k obnově 

a rozvoji kulturního dědictví.  

 
Analýza dat a dalších ukazatelů 

Obnova a rozvoj kulturního dědictví je přímo navázán na Prioritu č. 3 Zvýšení kvality života a to 

zejména zvýšením povědomí o kulturních hodnotách prostředí a jejich obnovou a rehabilitací 

prostřednictvím zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, koncepčních projektů a 

investičních opatření spojených s vytvářením infrastruktury spojené s prezentací kulturního dědictví a 

zpracování programů regenerace památkově chráněných území.  

Odpověď na hodnotící otázku 

Fiche 5 je přímo zaměřena občanskou vybavenost a kulturní dědictví. V rámci této fiche byl přijat 

nejvyšší počet žádostí. Celkově bylo doposud podpořeno 11 projektů. Projekty se zaměřovaly 

zejména modernizaci výměnu stávajícího vybavení, udržovací a rekonstrukční práce na 

nemovitostech. V rámci této fiche bude vhodné zvážit tematické vymezení výzev se zohledněním 

zbylých finančních prostředků, např. zaměřit se pouze na koncepční projekty.  

 

4. Závěry a doporučení 

4.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, 

rovnováha mezi Fichemi dle SPL 

V obecné rovině lze konstatovat, že postupné naplňování monitorovacích indikátorů je dostačující a u 

převážné většiny jsou plánované hodnoty dosaženy. Tato skutečnost odpovídá tomu, že již při 

přípravě Střednědobého plánu LEADER 2007 – 2013 byla dobře známa výchozí situace relevantních 

problémových oblastí a na SPL bylo spolupracováno s okruhem osob jako například starostové 

z regionu MAS Lužnice, v menší míře pak podnikatelé a místní nestátní neziskové organizace a 

aktivními jedinci.  

V oblasti plnění monitorovacích indikátorů je k 31.12.2010 většina hodnot všech předem 

nastavených MI dosažena. K původním monitorovacím indikátorům ze SPL byly přidány indikátory 

z fichí - počet podpořených akcí v oblasti řemesel, počet vytvořených lůžek, počet komplexně 

řešených projektů a počet podpořených projektů obcí. Důvodem doplnění těchto indikátorů je 

skutečnost, že se jedná o významné ukazatele poukazující na rozvoj v daných oblastech. Tyto 

indikátory tak lépe poukazují na cílenost podpory do vybraných oblastí a vhodněji determinují její 

obsah.  

Doposud se v průběhu realizace dařilo naplňovat hodnoty monitorovacích indikátorů, nicméně 

doporučením je přenastavení jejich hodnot, aby odpovídaly více reálnému stavu. Dosud však nebyly 

naplněny indikátory počtu účastníků, kteří absolvovali vzdělávací akci. V rámci fiche 6 se zatím 

nepřihlásil žádný žadatel. Proto nemohl být naplněn ani monitorovací indikátor. 
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4.2. Míra dosažení cílů 

Většina závěrů je uvedena v textu výše. Z obecnějšího pohledu však můžeme konstatovat následující. 

- Podpora, která je uvedena ve Strategickém plánu LEADER 2007 – 2013 je využívána účelně a 

podle předem stanovených obsahových náplní jednotlivých fichí. 

- V rámci monitorovacích indikátorů byly vytvořeny nové skupiny indikátorů, které rozšiřují 

původně plánované výsledky/výstupy a poskytují věrnější sledování výsledků a výstupů 

realizovaných projektů. 

- Jisté rezervy jsou v propagaci a na ní navazující znalost MAS Lužnice u široké veřejnosti. 

- Doposud také nebyly čerpány žádné finanční prostředky z fiche 6. Došlo k několika 

konzultacím se žadateli, se kterými však byly nalezeny jiné dotační zdroje pro jejich 

vzdělávací projekt. Zejména to je přímo PRV. 

4.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL 

Na základě tohoto střednědobého hodnocení Strategického plánu 2007 – 2013 MAS Lužnice na další 

období vyplývají následující doporučení: 

- Celkové nastavení a obsahová náplň fichí je vhodně a účelně nastaveno. Čerpání finančních 

prostředků je z jednotlivých fichí (až na fichi 6) uskutečňováno s drobnými rozdíly oproti 

původnímu plánu uvedenému v SPL. Doporučením může být, že bude rozdělena fiche 5 na 

dvě a budou upravena/změněna procenta alokací finančních prostředků na jednotlivé fiche, 

která víc odpovídá struktuře žadatelů. Nastavení fiche 5 prakticky znemožňuje potenciálním 

žadatelům ucházet se o projekty v oblasti obnovy a využití kulturního dědictví (vedlejší 

opatření). Zejména neziskové organizace nemohou čerpat více než 50% způsobilých výdajů 

v rámci hlavního opatření. Proto by bylo vhodné vyčlenit ochranu a rozvoj kulturního dědictví  

venkova jako samostatnou fichi. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

Fiche 1 19,3% 3,0% 8,2% 20,0% 12,5% 12,5% 13% 

Fiche 2 15,1% 13,4% 16,8% 0,0% 10% 10% 11% 

Fiche 3 6,7% 11,5% 14,5% 15,0% 12,5% 12,5% 12% 

Fiche 4 26,9% 6,7% 5,4% 27,0% 15% 15% 16% 

Fiche 5 32,1% 65,4% 55,1% 38,0% 37,5% 37,5% 44% 

Fiche 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 1% 

Fiche 7 0 0 0 0 10% 10% 3% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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- Strukturu monitorovacích indikátorů je potřeba přenastavit v jejich výsledných hodnotách, 

tak aby přesněji odrážely skutečně dosažené výsledky a výstupy realizovaných projektů, 

případně nové monitorovací indikátory přidat ke stávajícím.  

- Pokračovat v dosavadních formách spolupráce se žadateli se zdůrazněním na inovativní 

přístupy a spolupráci osob z různých odvětví.  

- Zvýšit resp. zahájit čerpání fiche 6, ze které doposud nebylo čerpáno. Případně připravit 

vhodné komunikační kanály pro její představení široké veřejnosti nebo prostředky realokovat 

do jiných fichí.  

- Dále je nutné více propagovat samotnou činnost MAS Lužnice prostřednictvím různých 

doprovodných prezentačních akcí nebo cílené „mediální“ kampaně. Respektive pokračovat 

ve stávajících akcích, které budou více cílené na potencionální žadatele ale i na širokou 

veřejnost.  

- Nadále pokračovat v přímé komunikaci se zástupci obcí, podnikateli a zástupci neziskových 

organizací v regionu MAS Lužnice, kteří výrazně napomohli při zpracovávání projektových 

žádostí a jejich následné realizaci.  

- Realizovat osobní konzultace s potencionálními žadateli i v obcích, kde doposud nebyly 

čerpány žádné finanční prostředky a případně se podrobně seznámit s důvody nečerpání.  
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Přílohy 

Seznam všech podpořených projektů do 31. 12. 2010 

     

fiche žadatel projekt celkové 
náklady 

předpoklad 
dotace 

1 

Kluzák Miroslav 
08/005/41200/071/000043 

Oplocení pozemků pro chov zvěře 2 132 480 Kč 716 800 Kč 

Kalousek Václav 
08/005/41200/071/000035 

Rekonstrukce hospodářské budovy 311 832 Kč 104 818 Kč 

Petr Kohoutek 
09/007/41200/071/000763 

Výměna střešní krytiny nad hospodářskou 
budovou 

348 000 Kč 174 000 Kč 

Šonka Jiří 
10/009/41200/071/000269 

Modernizace technologie výkrmových hal při 
produkci brojlerů 

601 168 Kč 200 656 Kč 

Douda Ladislav 
10/010/41200/071/000741 

Rekonstrukce stodoly 1 060 000 Kč 354 000 Kč 

AGRA Březnice 
11/012/41200/071/000367 

Stavební úpravy OMD Záhoří 2 399 450 Kč 794 245 Kč 

2 

Matyásek Martin 
08/005/41200/071/000057 

Projekt vybudování dílny, šatny, sociálního 
zázemí, kanceláře 

1 147 450 Kč 642 572 Kč 

Houdek Martin 
09/006/41200/071/000024 

Výměna střešní krytiny nad truhlářskou dílnou 
a sociálním zařízením 

648 471 Kč 305 520 Kč 

Maruna Josef 
09/006/41200/071/000026 

Pořízení formátovací pily pro truhlářské účely 210 250 Kč 99 120 Kč 

Spišák Róbert 
09/006/41200/071/000027 

Dovybavení provozovny pneuservisu a opravny 
automobilů 

126 000 Kč 70 560 Kč 

Stach Petr 
09/006/41200/071/000029 

Minimalizace odpadu z truhlářské dílny 332 000 Kč 185 920 Kč 

Houdek Martin 
10/011/41200/071/002260 

Minimalizace odpadu z truhlářské výroby 367 680 Kč 150 136 Kč 

MONETTA CZ s.r.o. 
10/011/41200/071/002262 

Vybavení firmy MONETTA CZ s.r.o. 2 352 000 Kč 980 000 Kč 

3 

Matyásek Josef 
08/005/41200/071/000038 

Modernizace ubytovacího zařízení 607 209 Kč 285 745 Kč 

Farma u lesa 
09/007/41200/071/000767 

Přestavba hospodářské budovy na 
malokapacitní ubytovací zařízení 

1 409 754 Kč 664 486 Kč 

Jiří Fábera 
10/011/41200/071/002257 

Sportovní centrum Bechyně 2 352 000 Kč 980 000 Kč 

Jiří Fábera 
11/012/41200/071/000362 

Ricochetový kurt - Bechyně 1 553 000 Kč 539 124 Kč 

Farma u lesa a.s. 
11/012/41200/071/000349 

Vybavení jízdárny parkurovými překážkami 135 744 Kč 56 560 Kč 

4 

obec Radětice 
08/005/41200/071/000031 

Revitalizace veřejného prostranství 1 272 945 Kč 1 145 651 Kč 

Haškovcova Lhota 
09/007/41200/071/000760 

Zpevnění vjezdů do domů v obci Haškovcova 
Lhota 

508 292 Kč 384 710 Kč 

Obec Radětice 
10/009/41200/071/000273 

Úprava veřejného prostranství ve spodní části 
obce Radětice 

484 000 Kč 363 750 Kč 
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obec Haškovcova Lhota 
11/012/41200/071/000342 

Rekonstrukce místního rozhlasu v Haškovcové 
Lhotě 

113 440 Kč 85 230 Kč 

obec Stádlec 
11/012/41200/071/000324 

Úprava veřejného prostranství obce Stádlec a 
místních částí 

1 312 733 Kč 986 049 Kč 

5 

obec Malšice 
08/005/41200/071/000030 

Modernizace a vybavení domu pro seniory 672 000 Kč 557 760 Kč 

Město Bechyně 
09/006/41200/071/000010 

Obnova scénického vybavení Kulturního domu 857 000 Kč 649 301 Kč 

Nadační fond Konvent Pax 
09/006/41200/071/000017 

Bechyňský klášter - zázemí pro společenské, 
kulturní a církevní aktivity 

735 000 Kč 661 500 Kč 

Obec Březnice 
09/006/41200/071/000016 

Výměna střešní krytiny na budově obecního 
úřadu v Březnici 

410 000 Kč 256 725 Kč 

Obec Rataje 
09/006/41200/071/000020 

Výměna židlí a stolů v kulturním domě v 
Ratajích 

718 820 Kč 544 651 Kč 

Obec Želeč 
09/006/41200/071/000021 

Výměna oken a dveří Základní školy v Želči 202 000 Kč 153 060 Kč 

TJ Sokol Malšice 
09/006/41200/071/000009 

Stavební úpravy v areálu TJ Malšice 1 672 000 Kč 1 505 007 Kč 

obec Želeč 
10/009/41200/071/000274 

Pořízení vybavení pro modernizaci výuky 
Základní školy v Želči 

990 000 Kč 744 000 Kč 

Městys Malšice 
10/009/41200/071/000278 

Maršov - udržovací práce a stavební úpravy 
obecního domu čp. 26 

2 397 000 Kč 1 800 000 Kč 

obec Sudoměřice u Bechyně 
10/009/41200/071/000275 

Výměna oken a dveří na obecním úřadě v 
Sudoměřicích u Bechyně 

623 000 Kč 468 000 Kč 

Občanské sdružení Klášter 
10/010/41200/071/000745 

Klášterní zahrada - prostor pro kulturu 383 000 Kč 344 700 Kč 

obec Březnice 
10/010/41200/071/000747 

Obnova vybavení kulturního domu v Březnici 482 000 Kč 362 099 Kč 

TJ Sokol Sudoměřice 
11/012/41200/071/000296 

Sokolovna Sudoměřice u Bechyně - stavební 
úpravy 

1 127 500 Kč 715 774 Kč 

městys Malšice 
11/012/41200/071/000299 

Výměna střešní krytiny na budovách občanské 
vybavenosti městyse Malšice 

1 783 682 Kč 794 246 Kč 

CELKEM 34 838 900 Kč 19 826 475 Kč 
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Seznam projektů dle regionu k 31. 12. 2010 

 
  

Obce 

celkem 
projektů/obec 
k 31. 12. 2010 
(podepsané 

Dohody) 

finance - 
zazávazkováno 

k 3112.2010 
(podepsané 

Dohody) 

celkem projektů 
obcí a NNO 

k 31. 12. 2010 

celkem 
projektů 

podnikatelů 
k 31. 12. 2010 

celkem 
projektů/obec 

podané na MAS 
k 31. 12. 2010 

1 Bechyně 4 1 829 501 3 1 6 

2 Březnice 3 723 642 2 1 4 

3 Černýšovice 0  0 0 0 

4 Dobronice u Bechyně 0 - 0 0 0 

5 Haškovcova Lhota 3 1 313 027 1 2 4 

6 Hlavatce 2 169 680 0 2 2 

7 Hodětín 0 - 0 0 0 

8 Hodonice 0 - 0 0 0 

9 Komárov 0 - 0 0 0 

10 Malšice 5 4 933 567 3 2 6 

11 Radětice 2 1 509 401 2 0 2 

12 Rataje 1 544 651 1 0 1 

13 Skrýchov u Malšic 0 - 0 0 0 

14 Stádlec 0 - 0 0 0 

15 Sudoměřice u 
Bechyně 

5 1 824 582 1 4 8 

16 Záhoří 0 - 0 0 0 

17 Želeč 2 897 060 2 0 3 

CELKEM 27 13 745 111 15 12 37 
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Stručné popisy realizovaných projektů 

 

FICHE 1 

Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců s možným příspěvkem ke 

zvyšování společenské hodnoty lesů 

 

 

Název projektu: REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY 

Žadatel: Václav Kalousek (obec Březnice) 

Stručný popis projektu:   

Rekonstrukce hospodářské budovy, která slouží pro zemědělskou činnost – chov prasat a 

skotu. V rámci projektu byla provedena oprava venkovní fasády objektu, dále byla 

vyměněna střešní krytina včetně nalaťování a provedena výměna příjezdových vrat, která 

slouží k vjezdu zemědělské techniky. 

Celkové náklady: 311 862,- Kč 

Dotace: 104 818,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 13. 10. 2008 

Datum podání Žádosti o proplacení: 29. 4. 2009 

Výzva č.: 1 

 

 

Název projektu: OPLOCENÍ POZEMKŮ PRO CHOV ZVĚŘE 

Žadatel: Miroslav Kluzák (obec Čenkov - městys Malšice) 

Stručný popis projektu:   

Oplocení zemědělských a z části lesních pozemků v katastrálním území obce Čenkov u 

Malšic, kterého bude použito pro chov vysoké zvěře – daňků. Oplocení je provedeno z 

nehraněného řeziva průměru 100 mm skládaného na sebe mezi ocelové sloupky. Sloupky 

tvoří ohnuté ocelové trubky průměru 32 mm, které jsou osazeny do betonových patek 

hlubokých 1 m a opatřeny olejovým nátěrem. Vzájemná vzdálenost sloupků je 3 m. Celková 

výška plotu je 2 m a celková délka oplocení 1120 m. 

Celkové náklady: 2 162 574,- Kč 

Dotace: 716 800,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 13. 10. 2008 

Datum podání Žádosti o proplacení: 16. 4. 2009 

Výzva č.: 1 
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Název projektu: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NAD HOSPODÁŘSKOU BUDOVOU 

Žadatel: Petr Kohoutek (obec Hvožďany - Bechyně) 

Stručný popis projektu:   

Hospodářská budova, která slouží hlavně k uskladnění sena a slámy je situovaná do obce 

Hvožďany - místní část města Bechyně. Střešní krytina stará 60 let byla nevyhovující, místy 

se rozpadala a pod krytinu zatékalo. Tím byla ohrožena nejen stabilita nosné konstrukce 

střechy, ale bylo znehodnocováno i seno uskladněné pod střechou. V rámci projektu se 

provedla kompletní výměna střešní krytiny na ploše cca 218 m2, výměna latí a klempířských 

prvků. Realizace projektu zachrání investice vkládané do budovy a uchrání hodnotu 

uskladněného sena a slámy.  

 

Celkové náklady: 114 466,- Kč 

Dotace: 57 233,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 29. 6. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 23. 11. 2009 

Výzva č.: 3 

 

 Název projektu: 
MODERNIZACE TECHNOLOGIE VÝKRMOVÝCH HAL PŘI PRODUKCI 

BROJLERŮ 

Žadatel: Šonka Jiří (obec Sudoměřice u Bechyně) 

Stručný popis projektu:   

Farma Jiřího Šonky se nachází v obci Sudoměřice u Bechyně a zabývá se výkrmem 

brojlerových kuřat. Kuřata chová ve 4 halách, jejichž celková kapacita činí 110 tisíc kusů.  

Technologické vybavení hal, konkrétně zařízení na výměnu vzduchu a napájecí systém, je 

používáno již 17 let a za tuto dobu již neplní správně svoji úlohu. A zrovna výměna a složení 

vzduchu má zásadní vliv na zdravotní stav drůbeže a výsledky chovů, mortalitu, přírůstky a 

spotřebu léčiv. Nesprávně pracující napájecí systém zase způsobuje stékání vody do 

podestýlky, čímž se zhoršuje mikroklima v halách. Proto bylo zásadním krokem tuto 

technologii zmodernizovat. To se díky projektu podařilo a bylo zmodernizováno zařízení na 

výměnu vzduchu a napájecí zařízení ve 3 halách. Modernizací těchto komponent se zajistí 

správné mikroklima pro vývoj kuřat a nové napájecí zařízení zabezpečí nulový úkap vody do 

podestýlky a zároveň zajistí kuřatům zvýšený příjem vody, což má blahodárný vliv na 

správný růst a vývin kuřat.  

 

Celkové náklady: 601 164,- Kč 

Dotace: 200 654,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 4. 3. 2010 

Datum podání Žádosti o proplacení: 26. 8. 2010 

Výzva č.: 4 
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FICHE 2 

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

Název projektu: 
PROJEKT VYBUDOVÁNÍ DÍLNY, ŠATNY, SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, 

KANCELÁŘE 

Žadatel: Martin Matyásek (obec Haškovcova Lhota) 

Stručný popis projektu:   

Projekt řeší dostavbu dílny, kanceláře, šatny a sociálního zařízení v budově, která dříve 

sloužila jako skladovací prostor. Dílna, kancelář, šatna a sociální zázemí jsou umístěny do 

přízemí objektu. Prostor haly je rozdělen na tři části. V jedné části je umístěn provozní úsek 

– dílna, ve druhé části je šatna a sociální zázemí, ve třetí části je kancelář s vlastním 

sociálním zázemím. V celém objektu byla provedena nová instalace elektrických rozvodů, 

rozvodů vody a kanalizace. Prostor je opatřen zabezpečovacím zařízením. Nově vytvořená 

dílna a kancelář bude sloužit firmě, která se zabývá svařováním plastových a pryžových 

desek. Vytvořením kvalitního zázemí pro činnost této firmy přinese do mikroregionu 3 nová 

pracovní místa a lepší pracovní podmínky pro nové zaměstnance. 

Celkové náklady: 1 321 653,- Kč 

Dotace: 622 938,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 13. 10. 2008 

Datum podání Žádosti o proplacení: 21. 4. 2009 

Výzva č.: 1 

 

Název projektu: 
VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NAD TRUHLÁŘSKOU DÍLNOU A SOCIÁLNÍM 

ZAŘÍZENÍM 

Žadatel: Martin Houdek (obec Sudoměřice u Bechyně) 

Stručný popis projektu:   

Projekt se zabývá výměnou střešní krytiny na objektu truhlářské dílny. V rámci této činnosti 

byla provedena demontáž původní krytiny a střešních oken včetně původního nalaťování. 

Nově byla položena paropropustná folie a impregnované latě a kontralatě. Na střechu byl 

použit nový typ střešní krytiny – velkofomátová profilovaná střešní krytina. Dále byly 

namontovány nové okapové žlaby a svody, střešní doplňky a střešní okna. Projekt je určen 

k rozvoji firmy a s tím souvisejícím rozvojem mikroregionu. Realizace projektu umožní 

vytvořit zázemí pro další výrobní prostor pod střechou budovy, čímž se podpoří truhlářská 

činnost v obci. 

Celkové náklady: 648 471,- Kč 

Dotace: 305 520,- Kč 
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Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 6. 10. 2009 

Výzva č.: 2 

 

  

Název projektu: POŘÍZENÍ FORMÁTOVACÍ PILY PRO TRUHLÁŘSKÉ ÚČELY 

Žadatel: Josef Maruna (obec Hlavatce) 

Stručný popis projektu:   

Pořízení formátovací pily usnadní a zkvalitní truhlářskou výrobu a vzniknou lepší a 

bezpečnější podmínky pro výrobu. Formátovací pila umožní v krátkém čase a za nízké 

fyzické námahy rozřezat desku o rozměrech až 3200 x 2050 mm na potřebné dílce. 

Formátovací pila bude sloužit k formátování plošných desek, dělení desek, vykracování 

řeziva dle potřeby výroby, zařezávání dřeva i pod úhly od 90° do 45°, prořezávání materiálu 

– vyřezávání drážek, polodrážek aj. V dílně byla doposud pila, která byla schopna řezat 

desky pouze do šířky 600 mm. Z tohoto důvodu musel majitel dřevo potřebné k výrobě vozit 

do vzdálenosti několika kilometrů, kde ho rozřezali na desky potřebných rozměrů. Majitel 

ušetří finance za pohonné hmoty pro převoz materiálu a bude ušetřena i spotřeba elektrické 

energie – formátovací pila není energeticky náročná. 

Celkové náklady: 210 250,- Kč 

Dotace: 99 120,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 14. 10. 2009 

Výzva č.: 2 

 

Název projektu: MINIMALIZACE ODPADU Z TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY 

Žadatel: Petr Stach (obec Bechyňská Smoleč) 

Stručný popis projektu:   

Výsledkem projektu je nákup briketovacího lisu, který slouží v truhlářské dílně k 

minimalizování odpadu. Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží na minimum a odpad se 

lépe skladuje. Vyrobené brikety se používají k vytápění truhlářské dílny. Ušetří se finance za 

jiné palivo a zužitkuje se odpad vzniklý při výrobě. Další výhodou je energetická nenáročnost 

lisu. V souvislosti s touto akcí si plánuje majitel truhlářské dílny v budoucnu pořídit centrální 

odsávání pilin a hoblin, které bude přímo napojeno k briketovacímu lisu. Nákupem 

briketovacího lisu se zvýší i komfort při truhlářské výrobě. 

Celkové náklady: 335 000,- Kč 

Dotace: 185 920 Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci:  

Datum podání Žádosti o proplacení:  

Výzva č.: 2 
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Název projektu: DOVYBAVENÍ PROVOZOVNY PNEUSERVISU A OPRAVNY AUTOMOBILŮ 

Žadatel: Róbert Spišák (obec Hlavatce) 

Stručný popis projektu:   

Nově vytvořené prostory určené pro opravu automobilů a pneuservis byly bez potřebného 

vybavení stroji a zařízením, které jsou nutné k zahájení podnikatelské činnosti. Proto byly 

v rámci projektu nakoupeny stroje a zařízení určeny pro opravu karosérií, drobné opravy 

silničních vozidel, výměnu pneu, přezouvání a vyvažování pneu, výměnu filtrů, olejů, 

poškozených částí, opravy spojek a brzdové soustavy, opravy a zapojení příslušenství 

(například zapojení autorádií, revize LPG zařízení), elektroinstalaci aj.  Dotace z programu 

Leader podpořila zahájení podnikatelské činnosti pana Spišáka.  

Celkové náklady: 129 915,- Kč 

Dotace: 70 560 Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 16. 12. 2009 

Výzva č.: 2 

 

 

Název projektu: VYBAVENÍ FIRMY MONETTA CZ S.R.O. 

Žadatel: MONETTA CZ s.r.o. 

Stručný popis projektu:   

Firma MONETTA s.r.o. se zabývá obchodem s hutním materiálem. V rámci obchodní činnosti 

je potřeba s tímto materiálem manipulovat a dělit ho. Z tohoto důvodu byla dotace použita 

na nákup vybavení skladových prostor systémovými skladovými regály pro zvýšení kapacity 

skladu a zlepšení možností manipulace. Dále bylo pořízeno vybavení dílny potřebným 

ručním elektrickým nářadím a pomůckami, pásovou pilou na kov s příslušenstvím pro řezání 

větších ocelových profilů a vysekávač kovu pro úpravu materiálů. Potřebný je rovněž 

vysokozdvižný vozík s nosností 3,2 tuny pro manipulaci s materiálem ve skladu a výrobě.   

Realizace projektu umožní zvýšení obchodní kapacity, produktivitu práce a efektivitu. Dosud 

je provozovna vybavena zařízením na řezání profilů do průměru 220 mm, které kapacitně 

ani rozsahem již nevyhovuje potřebám. Nákupem pily na profily až do průměru 450 mm 

dojde k nárůstu výkonu i k širším výrobním možnostem žadatele. Vysokozdvižný vozík 

s nosností 3,2 tuny dovolí lepší manipulaci s materiálem a umožní vyřazení starého 

vysokozdvižného vozíku s nízkou provozní spolehlivostí. Vysekávač kovu výrazně zrychlí 

přípravu materiálu. Tyto operace se dosud prováděly manuálně. Nové ruční elektrické 

nářadí rovněž zvýší výkonnost opracování hutního materiálu. S nárůstem objemu obchodu 

je současný systém uložení hutního materiálu nedostatečný a nepružný z pohledu 

expedování. Nákupem regálových systémů dojde ke znásobení skladové kapacity a 

výraznému zrychlení manipulace materiálu.  
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Celkové náklady: 2 350 000,- Kč 

Dotace: 980 000,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 26. 10. 2010 

Datum podání Žádosti o proplacení: 30. 3. 2011 

Výzva č.: 7 

 

 

Název projektu: MINIMALIZACE ODPADU Z TRUHLÁŘSKÉ VÝROBY 

Žadatel: Martin Houdek 

Stručný popis projektu:   

Truhlářská dílna umístěna do obce Sudoměřice u Bechyně vyprodukuje při výrobě 

certifikovaných stavebních prvků a drobného nábytku z masivního dřeva značné množství 

dřevěného odpadu – piliny a hobliny. Tento odpad ještě donedávna zabíral v dílně spousty 

místa a při úklidu navíc i čas – piliny se nejdříve musí nandat do vaků, které se posléze 

odváží ke spotřebě.  Majitel dílny proto využil podporu na nákup briketovacího lisu a 

filtrační nástavby nad briketovací lis, který zajistí kvalitní odsávání pilin z truhlářské výroby 

přímo do briketovacího lisu. 

Dřevěné brikety vyrobeny z odpadu při zpracování dřeva budou moci být spalovány hned 

v truhlárně, v kotli na palivové dřevo. Tímto krokem majitel ušetří finance za nákup paliva. 

Navíc je spalování ekopaliva ekonomicky ale i ekologicky výhodné. 

Celkové náklady: 539 990,- Kč 

Dotace: 150 136,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 26. 10. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 15. 3. 2011 

Výzva č.: 7 
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FICHE 3 

Podpora cestovního ruchu 

 

 

Název projektu: MODERNIZACE UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Žadatel: Josef Matyásek (obec Haškovcova Lhota) 

Stručný popis projektu:   

Rekonstrukce a nákup vybavení do ubytovacího zařízení na Hutích. Jedná se o zemědělskou 

usedlost z 19. století, kterou žadatel upravil na ubytovací zařízení. V rámci projektu byla 

provedena oprava fasády tak, aby se zachovala tradiční architektura selského baroka. Dále 

bylo podbito zápraží budovy smrkovými prkny a pořízeno nové interiérové i exteriérové 

vybavení pro pohodlí rekreantů. 

Celkové náklady: 610 000,- Kč 

Dotace: 285 745,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 13. 10. 2008 

Datum podání Žádosti o proplacení: 21. 4. 2009 

Výzva č.: 1 

 

 

Název projektu: SPORTOVNÍ CENTRUM BECHYNĚ 

Žadatel: Jiří Fábera (město Bechyně) 

Stručný popis projektu:   

Projekt se zabývá přestavbou části objektu, který byl dříve využíván jako dílna a sklad 

keramických výrobků na sportovní centrum, kde jsou k dispozici dvě bowlingové dráhy a 

společenská místnost s barem určena k občerstvení pro návštěvníky sportovního centra. 

Realizace projektu přispěje ke zvýšení atraktivity města Bechyně a k oživení a rozvoji 

sportovních a relaxačních aktivit v regionu. Dlouhou dobu nevyužitý objekt získá realizací 

projektu novou úlohu a z chátrající budovy se stane atraktivní místo nejen pro mladé. 

Investor do budoucna plánuje v tomto objektu vybudovat ricochetový kurt a v půdních 

prostorech zřídit fitness centrum. 

Celkové náklady: 2 352 000,- Kč 

Dotace: 980 000,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 26. 10. 2010 

Datum podání Žádosti o proplacení: 30. 4. 2011 

Výzva č.: 6 
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FICHE 4 

Obnova a rozvoj vesnic 

 

 

Název projektu: REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

Žadatel: obec Radětice 

Stručný popis projektu:   

Nezbytná oprava chodníků, výstavba odpočinkových a parkovacích míst. Obec tímto 

projektem docílila uceleného vzhledu prostranství s místem odpočinku a bezpečného žití. 

V rámci projektu byla realizována oprava chodníků, vybudování dřevěného přístřešku, 

vybudování parkovací plochy, výstavba odpočinkových míst a rozšíření travnatých ploch 

v obci. Výsledkem projektu je zlepšení vzhledu obce, zlepšení životních podmínek a zvýšení 

atraktivity Radětic pro bydlení i odpočinek. 

Celkové náklady: 1 361 687,- Kč 

Dotace: 1 145 650,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 13. 10. 2008 

Datum podání Žádosti o proplacení: 22. 6. 2009 

Výzva č.: 1 

 

  

Název projektu: ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ DO DOMŮ V OBCI HAŠKOVCOVA LHOTA 

Žadatel: obec Haškovcova Lhota 

Stručný popis projektu:   

Projekt se zabývá zpevněním povrchu vjezdů do domů v obci Haškovcova Lhota. Tímto chce 

obec navázat na již uskutečněné akce a dokončit úpravu vzhledu návsi. Jedná se konkrétně 

o zpevnění vjezdů k devíti domům, převážně na jižní straně návsi. Celková upravovaná 

plocha je 898 m2. 

Celkové náklady: 512 547,- Kč 

Dotace: 384 710,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 29. 6. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 18. 6. 2010 

Výzva č.: 3 
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Název projektu: 
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE SPODNÍ ČÁSTI OBCE 

RADĚTICE 

Žadatel: Obec Radětice 

Stručný popis projektu:   

Tento projekt navazuje na dosavadní úpravy veřejného prostranství a obecních nemovitostí 

v Raděticích. Další lokalitou, která potřebovala komplexní charakter úpravy, je travnatá 

plocha pod kulturním domem, na kterou navazuje obecní rybník. V rámci projektu došlo k 

likvidaci nefunkčních chodníků, obnově travnaté plochy a rozčlenění travnaté plochy na jižní 

straně nízkou zídkou. Dále byly do travnaté plochy zabudovány sluneční hodiny a u hráze 

rybníka bylo postaveno dřevěné podium určeno k pořádání obecních kulturních akcí. 

Ocelové zábradlí na hrázi zmiňovaného rybníka bylo nahrazeno novým zábradlím 

v kombinaci ocel – dřevo. Travnatá plocha je udržována zahradním traktůrkem s 

příslušenstvím, který je pořízen také v rámci dotace.  

Celkové náklady: 486 417,- Kč 

Dotace: 354 479,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 4. 3. 2010 

Datum podání Žádosti o proplacení: 6. 9. 2010 

Výzva č.: 4 
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FICHE 5 

Občanská vybavenost a kulturní dědictví 

 

Název projektu: MODERNIZACE A VYBAVENÍ DOMU PRO SENIORY 

Žadatel: Městys Malšice 

Stručný popis projektu:   

Stavební úpravy objektu pro vytvoření společenského zázemí pro setkávání seniorů a jeho 

vybavení potřebným nábytkem. Stávající budova umístěna do středu obce byla opravena a 

vybavena tak, aby sloužila jako prostor pro občasné setkávání seniorů a utužování 

sousedských vztahů. Byla provedena výměna oken a dveří, vybudování sociálního zařízení a 

kuchyňky, rozvod elektřiny, oprava podlah a omítky. Přístup do budovy je bezbariérový. 

Tento projekt je zaměřen na všechny obyvatele městyse Malšice. Do současné doby nebylo 

v obci žádné místo, které by sloužilo jako klubovna pro potřeby občanů. Objekt bude 

k dispozici nejen obyvatelům obce v důchodovém věku, ale i dětem, sboru dobrovolných 

hasičů a dalším organizacím, které nemají v obci jiné zázemí. 

Celkové náklady: 1 280 000,- Kč 

Dotace: 557 760,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 13. 10. 2008 

Datum podání Žádosti o proplacení: 29. 6. 2009 

Výzva č.: 1 

   

Název projektu: OBNOVA SCÉNICKÉHO VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU 

Žadatel: Město Bechyně 

Stručný popis projektu:   

Cílem projektu je pořízení a instalace nové zvukové a osvětlovací techniky a rekonstrukce 

všech dílů látkového vybavení ve velkém sále Kulturního střediska města Bechyně. Nové 

látkové vybavení jeviště a moderní zvuková a osvětlovací technika bude sloužit k lepší 

reprezentaci města, zkvalitní se zázemí pro divadelní a hudební vystoupení, vytvoří se 

příjemné prostředí pro návštěvníky kulturních akcí a v neposlední řadě se zajistí a dodrží 

bezpečnostní parametry.  

Celkové náklady: 851 722,- Kč 

Dotace: 645 309,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 2. 12. 2009 

Výzva č.: 2 
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Název projektu: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BŘEZNICI 

Žadatel: Obec Březnice 

Stručný popis projektu:   

Projekt se zabývá výměnou střešní krytiny na obecním úřadě v Březnici. Obecní úřad je 

situován do středu vesnice.Celá budova je využívána pro potřeby občanů obce. Jedna část 

stavby slouží obecnímu úřadu pro všeobecné činnosti veřejné správy a pro jednání členů 

zastupitelstva obce. Ve druhé části je umístěna obecní knihovna a Česká pošta. V rámci 

projektu se provedla kompletní výměna střešní krytiny, výměna latí a klempířských prvků. 

Budova obecního úřadu dostala v roce 2006 novou fasádu a realizací tohoto projektu získala 

budova komplexnost a ucelený vzhled. Realizace projektu umožní pokračování činnosti 

veřejné správy a obecní knihovny. 

Celkové náklady: 404 434,- Kč 

Dotace: 243 148,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 11. 12. 2009 

Výzva č.: 2 

 

  

Název projektu: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ŽELČI 

Žadatel: Obec Želeč 

Stručný popis projektu:   

Tento projekt je zaměřen na podporu a rozvoj vzdělání v obci. V rámci projektu se stará 

okna vyměnila za nová, dřevěná, která jsou odolná vůči klimatickým vlivům, proti hluku a 

která budou mít zachován původní vzhled, tak aby nenarušovaly architektoniku budovy. 

Dřevěná okna jsou opatřena mikroventilací, čímž je zajištěna minimální potřebná infiltrace a 

tím se minimalizuje vlhkost v budově. Prioritou při pořízení a výměně oken zůstává 

bezpečnost žáků, nová okna jsou vyrobena z pevného a vysoce odolného skla zaručující 

bezpečnost při jejich manipulaci. Vchodové dveře jsou vyměněny za nové dřevěné 

dvoukřídlé s vysokou těsností, pevností a bezpečností a lépe dají vyniknout původní 

kamenné zárubni. 

Celkové náklady: 273 905,- Kč 

Dotace: 153 060,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 29. 10. 2009 

Výzva č.: 2 
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Název projektu: 
BECHYŇSKÝ KLÁŠTER - ZÁZEMÍ PRO SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A 

CÍRKEVNÍ AKTIVITY 

Žadatel: Nadační fond Konvent Pax 

Stručný popis projektu:   

Bechyňský klášter je kulturní památkou, kterou má dlouhodobě v pronájmu Základní 

umělecká škola Václava Pichla v Bechyni. Sídlí zde i Občanské sdružení Klášter. Základní 

umělecká škola, OS Klášter i samotní majitelé se snaží opravit objekt a naplnit vizi „Centrum 

klášter“ - místa otevřeného vzdělávacím, kulturním, společenským, spolkovým i církevním 

aktivitám a jejich propojování. V dosažení tohoto dlouhodobého a hlavního cíle brání 

klášteru několik zásadních překážek. Hlavními z nich je zastaralé elektrické vedení, špatné 

řešení topení a s tím související řešení velkých tepelných ztrát objektu. Díky realizaci tohoto 

projektu byla provedena jedna z nejdůležitější překážky, kompletní rekonstrukce elektřiny a 

osvětlení, zateplení oken a s tím spojené začišťovací práce a výmalba. Tímto se objekt 

připraví na pozdější výměnu topení, která je velmi nutná. Tento projekt je zaměřen na 

člověka, který se angažuje v kulturním, společenském, vzdělávacím i církevním životě. 

Celkové náklady: 735 000,- Kč 

Dotace: 661 500,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 30. 6. 2010 

Výzva č.: 2 

 

  

Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU TJ MALŠICE 

Žadatel: Tělovýchovná jednota Malšice 

Stručný popis projektu:   

Realizace projektu umožnila nahradit dosluhující šatny - stavební buňky a plechový sklad za 

zděnou stavbu dvou šaten se společným sociálním zázemím a skladu. Novostavba je 

navržena jako obyčejný obdélníkový objekt, v jedné čtvrtině je umístěn sklad, ve zbylé části 

vznikly prostory pro šatny a sociální zázemí. Šatny jsou propojeny společnou průchozí 

umývárnou a sociálním zařízením. Kapacita jedné šatny je cca 10 sportovců. 

Celkové náklady: 1 647 778,- Kč 

Dotace: 1 471 750,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 18. 6. 2010 

Výzva č.: 2 
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Název projektu: VÝMĚNA ŽIDLÍ A STOLŮ V KULTURNÍM DOMĚ V RATAJÍCH 

Žadatel: Obec Rataje 

Stručný popis projektu:   

Projekt se zabývá obnovou vybavení kulturního domu ve vlastnictví obce Rataje. Do 

nedávné doby měl kulturní dům k dispozici 34 let starý umakartový nábytek, který 

neodpovídá současným standardům. Stoly i židle byly věkem opotřebované, roztřepené a 

rozviklané. Realizace projektu umožnila vyměnit stávající stoly a židle za nové, z masivního 

dřeva vyznačující se vysokou pevností. Bylo zakoupeno celkem 98 sestav - 98 stolů a 374 

židlí. Nové vybavení kulturního domu zajistilo kvalitní zázemí a příjemné prostředí pro 

setkávání občanů obce.  

Celkové náklady: 635 416,- Kč 

Dotace: 477 612,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 19. 2. 2009 

Datum podání Žádosti o proplacení: 26. 8. 2010 

Výzva č.: 2 

 

 

Název projektu: 
POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO MODERNIZACI VÝUKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V ŽELČI 

Žadatel: Obec Želeč 

Stručný popis projektu:   

Projekt je zaměřen do oblasti vzdělávání mládeže, rozvoje služeb základního školství a má 

významné socioekonomické dopady. Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky 

počátečního vzdělávání a kvalitu výuky v Základní škole v Želči. Jeden ze zásadních 

problémů, se kterým se škola potýkala, byla nedostačující vybavenost pro výuku, neboť 

měla k dispozici 3 zastaralé počítače, technicky nevyhovující a nebyla zde možná individuální 

výuka na PC. Toto se odstranilo modernizací prostoru počítačové učebny a vybavením školy 

multimediální a počítačovou technikou pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Účelem projektu 

je tedy nákup nových počítačů, multimediální techniky (interaktivní tabule a diaprojektory) 

a nábytku do nové zrekonstruované učebny. Takto byla vytvořena nová počítačová učebna a 

další učebna byla přidáním interaktivní tabule modernizována. Nové výukové prostory mají 

pozitivní dopad jak na žáky, tak na výuku samotnou. 

Celkové náklady: 947 675,- Kč 

Dotace: 712 255,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 4. 3. 2010 

Datum podání Žádosti o proplacení: 26. 1. 2011 

Výzva č.: 4 
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Název projektu: 
MARŠOV - UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU 

ČP. 26 

Žadatel: Městys Malšice 

Stručný popis projektu:   

Obec Maršov, jedna z osad městyse Malšice, má na návsi obecní budovu, která dříve sloužila 

jako mateřská škola a ještě do nedávné doby byla nevyužitá a chátrala. Jelikož v obci Maršov 

chybělo místo pro kulturní a spolkovou činnost, byl tento dům k těmto účelům určen a 

z dotačních prostředků opraven. V rámci projektu proběhla rekonstrukce celého objektu, 

dispozice vnitřních prostor byly upraveny a celý objekt byl vybaven sanitární keramikou, 

potřebným nábytkem i kuchyňskou linkou.   

Celkové náklady: 2 706 755,- Kč 

Dotace: 1 800 000,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 4. 3. 2010 

Datum podání Žádosti o proplacení: 15. 2. 2011 

Výzva č.: 4 

 

Název projektu: 
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V SUDOMĚŘICÍCH U 

BECHYNĚ 

Žadatel: Obec Sudoměřice u Bechyně 

Stručný popis projektu:   

Budova obecního úřadu byla v Sudoměřicích u Bechyně postavena v roce 1989, kdy byla 

také opatřena okna i vchodové dveře. I přesto, že okna a dveře nesloužili dlouhou dobu, byli 

ve špatném stavu. Okna nebyla odolná proti hluku, jejich těsnost byla minimální a 

docházelo k únikům tepla a vyšší spotřebě elektrické energie při vytápění celé budovy. 

Vchodové dvoukřídlé prosklené dveře umístěné do železného rámu nedoléhaly a i z 

bezpečnostního hlediska byly dveře nepostačující a nezaručující kvalitní zajištěnost objektu. 

Dotační prostředky zajistily výměnu těchto poškozených výplní za nové, dřevěné, typu 

EURO.  Celkem bylo v budově vyměněno 32 oken (18 oken dvoukřídlých a 14 jednokřídlých) 

a 3 vchodové dveře. Nová okna a dveře se vyznačují svojí tepelnou a zvukovou izolací. 

Výplně otvorů byly provedeny tak, aby nenarušovaly architektoniku budovy. V souvislosti 

s výměnou oken a dveří bylo provedeno přesné zaměření otvorů, demontáž stávajících a 

montáž nových výplní, montáž parapetů ke všem oknům, seřízení oken a dveří a zednické 

zapravení.  

Celkové náklady: 623 220,- Kč 

Dotace: 468 000,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 4. 3. 2010 

Datum podání Žádosti o proplacení: 30. 5. 2011 

Výzva č.: 4 



Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 

S t r á n k a  | 34 

 

                                                 

Název projektu: OBNOVA VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V BŘEZNICI 

Žadatel: Obec Březnice 

Stručný popis projektu:   

Projekt se zabývá obnovou vybavení a pokládkou nových podlah v přísálí a klubovně 

kulturního domu v Březnici. Nábytkové vybavení, součást interiéru kulturního domu, 

vyrobeno z umakartu a lakované překližky bylo značně poškozené, věkem opotřebované, 

poškozené, roztřepené a rozviklané. Získané dotační prostředky umožnily vyměnit toto staré 

vybavení za nové a vzhledem k tomu, že bude nábytek používán v celkem zatíženém 

prostoru, žadatel zvolil nábytek z odolného materiálu. Stoly mají kovovou konstrukci 

vyztužující celý plát stolu, židle jsou také kovové konstrukce s polstrovaným sedákem. 

Celkem bylo zakoupeno 57 stolů a 120 židlí. Dále bylo pořízeno 14 garnýžových tyčí 

vyrobených z masivního dubu a 5 stojanových věšáků na oděvy. V přísálí kulturního domu a 

klubovně, která slouží jako kuchyňka, zároveň i jako šatna pro účinkující hosty, ale také pro 

setkávání žen a pro přípravu dětských a kulturních akcí, byla vyměněna stávající podlaha za 

nové linoleum, vysoce zátěžové, barvy světle hnědé. Po rekonstrukci budou prostory 

kulturního domu i nadále využívány všemi obyvateli obce a blízkého okolí, budou sloužit 

organizovaným i neorganizovaným skupinám působících v obci.  

Celkové náklady: 510 146,- Kč 

Dotace: 357 334,- Kč 

Datum podání Žádosti o dotaci: 21. 6. 2010 

Datum podání Žádosti o proplacení: 30. 3. 2011 

Výzva č.: 5 

 


