MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA
pro obec MALOVICE
na období 2014-2019

Obec přihlášena k Programu obnovy venkova v roce 2000. Původně schváleno zastupitelstvem Obce
Malovice dne: 21.12.2000.
1. Aktualizace proběhla v dubnu 2008
2. Aktualizace únor 2014. Schváleno zastupitelstvem Obce Malovice dne:
Autoři: Martina Bednářová-starostka Obce Malovice, pracovnice Obecního úřadu: Monika Veselská,
Radka Korandová, Jana Müglová, zastupitelé:………….

ZÁKLADNÍ ÚDAJE :
Přehled výchozích podkladů :
1. Územní plán schválený ZO dne 19.4.2009, Změna č. 1 k ÚP ze dne 29.10.2013
Zodpovědný projektant : Ing.arch.Jaroslav Daněk –Projektový ateliér AD s.r.o.,
Hosín 165, Hluboká nad Vlt.,373 41
2. ÚSES
3. Strategie rozvoje mikroregionu Chelčicko-Lhenického,
zpracovaný Kanceláří ekonomického a finančního poradenství, České Budějovice
4. Strategie rozvoje mikroregionu Netolicko
5. Passport komunikací, zpracovaný Fy Dopravní centrum,s.r.o., Rudolfovská 57,
České Budějovice
6. MISYS
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI:
Správní obvod zahrnuje části obce: Malovice, Malovičky, Podeřiště, Hradiště, Holečkov, Krtely
Základní sídelní jednotky: Malovice, Malovičky, Holečkov, Krtely, Hradiště, Setuň, Podeřiště, Rábín
Název katastru: Krtely, Malovice u Netolic, Malovičky, Podeřiště
Katastrální výměra: 25 144 432 m2
Počet obyvatel: 642
Spádová oblast : Prachatice
Pověřený úřad : Netolice
Stavební úřad : Netolice
Matriční úřad : Netolice
Finanční úřad : Prachatice
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Prachatice
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REKAPITULACE SOUČASNÉHO STAVU
INFRASTRUKTURA
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Významnou civilizační hodnotou území je dopravní dostupnost celého správního území obce
Malovice, která je zde zastoupena silnicemi I., II., III. třídy a sítí místních komunikací. Předpokladem
dalšího rozvoje jsou úpravy silnice I/20 a umožnění dopravní dostupnosti navrhovaných ploch
zástavby.
OBČANSKÁ VYBAVENOST:
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Bytové jednotky ve vlastnictví obce:
 č.p. 5 v obci Malovice- 12 bytových jednotek
 č.p. 86 v obci Malovice – 1 bytová jednotka
Nebytové prostory:
 Zasedací místnost Obecního úřadu
 Místnost pro Občanské sdružení ŽIRAFA
 Bývalá mlékárna Malovice
 Kolna Malovice
 Klubovna SDH Krtely




ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
Podnikatelé v oblasti: autodoprava, nákladní autodoprava, autoopravna a pneuservis,
sklenářství, instalatérství, zámečnictví, truhlářství, daňové poradenství, pohostinství,
obor kovář, zedník, pokrývač, výroba keramiky, výroba pivních tácků,
Zemědělci: ovocnářství, ekofarma, chov skotu a drůbeže, sadařství
SPOLKOVÁ ČINNOST, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

MALOVICE
Kulturní akce: divadla pro děti, posezení pro seniory, tvořivé kurzy pro ženy, Divadelní
Společnost Continuo Švestkový dvůr
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Hubert a Lomec, FC 5 SAMYC,
Občanské sdružení ŽIRAFA, SK MARTYNA
MALOVIČKY
Kulturní akce: plesy, divadla, maškarní bály pro děti a dospělé
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů
PODEŘIŠTĚ
Kulturní akce: plesy, diskotéky, maškarní bály pro děti
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů, HC Napalm
HRADIŠTĚ
Kulturní akce: venkovské zábavy, Rodáci
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů
KRTELY:
Kulturní akce: venkovské zábavy, plesy, Rodáci, maškarní bály pro děti
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů a hasiček

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
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EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V žádné sídelní jednotce není významný zdroj znečištění ovzduší.
Skládka inertního materiálu je pouze v obci Malovice.
Likvidace odpadů je řešena pravidelným 14 denním svozem od firmy Technické služby města
Prachatice.
Na tříděný odpad (sklo bílé, barevné, plasty a papír) jsou k dispozici kontejnery ve všech sídelních
jednotkách.

S.W.O.T. ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
ATRAKTIVNOST ÚZEMÍ OBCE NABÍZÍ:
o Atraktivní krajinu umožňující mnohostranné využití v cestovním ruchu
o Relativně nepoškozené životní prostředí
o Četné kulturní památky
ÚZEMÍ JAKO PODNIKATELSKY ZAJÍMAVÉ:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nižší průměrná úroveň mezd
Dobré přírodní podmínky pro živočišnou výrobu
Sadařství
Tradiční rybnikářství a rybářství
Tradiční lesnictví
Uspokojivé zásobení elektřinou
Uspokojivá telefonizace
Vyřešená likvidace odpadů
Výhodná dopravní poloha
Stabilizovaná zemědělská výroba

ÚZEMÍ ATRAKTIVNÍ K TRVALÉMU POBYTU:
Základní - předškolní školství
Zdravé životní prostředí
Schválená ÚPD – možnost rozvoje výstavby RD
Slušná kvalita bytového fondu
Relativně kvalitní informovanost veřejnosti
Dosud přežívající pocit lokálního patriotismu

o
o
o
o
o
o

SLABÉ STRÁNKY
NÁVŠTĚVNICKY ZAJÍMAVÉ ÚZEMÍ:
o Velká sezónnost cestovního ruchu
o Krátká průměrná délka návštěvnického pobytu
o Nedostatečná pestrost nabídky zařízení pro aktivní trávení volného času
ÚZEMÍ JAKO PODNIKATELSKY ZAJÍMAVÉ:
o
o
o
o
o

Nízká hustota obyvatel
Vysoká roztříštěnost sídelní struktury
Slabý předpoklad růstu nabídky pracovní síly
Nedostatečná nabídka pracovních míst
Dojezdové vzdálenosti za prací

ÚZEMÍ ATRAKTIVNÍ K TRVALÉMU POBYTU

o Slabší nabídka komerčních služeb
o Silný sociální konzervatizmus
URBANISTICKÁ KONCEPCE :
V samostatných sídlech se urbanistická koncepce,tzn.celkové prostorové uspořádání stávající a
nové zástavby zaměřuje na zachování relativní celistvosti a kompaktnosti zástavby.
Ve správním území a samotné obci Malovice se předpokládá především rozvoj bydlení v rodinných
domech, dále rozvoj zemědělství, podnikání a občanského vybavení.
Ve stávají zástavbě při realizaci výstavby nových bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a
modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby
soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanskou
vybavenost, která nenaruší okolní bydlení.
Návrh územního plánu počítá převážně s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a
občanskou vybavenost, které nenaruší obytnou funkci.
Rozvoj ostatního zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci, modernizaci a dostavbě.
Dostavba je soustředěna převážně na plochy, jejich dostavbou dojde k ucelení sídla, s maximálním
využitím stávajících komunikací a infrastruktury.
Z důvodu stabilizace obyvatelstva, jsou v ÚP vytvořeny předpoklady pro kvalitní bydlení a pro nové
pracovní příležitosti návrhem ploch pro výrobu a podnikání a zemědělskou výrobu.
Šest stávajících osad lze dle společných charakteristik sloučit v problematice návrhu územního
plánu obce na jednu úroveň řešení, která se týká zejména vnitřní stability, dopravně technické
obslužnosti a dostavby původně zastavěných ploch a to ve funkci trvalého a přechodného bydlení
ve vazbě na podnikání v rekreačních a výrobních složkách. Existuje zde dobrá funkční
propojenost zejména dopravní a i ve využití místního skupinového vodovodu a oblastního
vodovodu Jižní Čechy.
KONCEPCE OCHRANY A OBNOVY KULTURNÍ KRAJINY:
Zpracovaný územní systém ekologické stability je zaměřen převážně na posílení ekosystémů.
V řešeném území jsou začleněny jak trasy lokálních biokoridorů, tak navrhovány jsou výsadby zeleně
z důvodů dosažení odpovídající estetiky krajiny a bezprostředního okolí sídelních útvarů.
Realizace těchto prvků může posílit celkovou funkčnost ekosystémů v místní, silně antropogenní
krajině.
Zeleň je dále navrhována podél nových komunikací, které by plnily funkci místních komunikací
v nových zástavbách. Dále pak liniové výsadby za účelem členění velkých zemědělských
pozemkových celků.
Ostatní zeleň v intravilánu Obce Malovice a jejich částí, která slouží jako zázemí pro odpočinek a
rekreační aktivity byla obnovena a je průběžně udržována v souladu s Územně plánovací
dokumentací, programem regenerace, pasportem zeleně. Postupně se doplňuje i o zařízení jako
jsou odpočívadla, altány, kolostavy, informační tabule a podobná zařízení.
KONCEPCE DOPRAVY, OBČANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY :
DOPRAVA :
V ÚP Malovice je navržená plocha (koridor) dopravy DS 112 pro zabezpečení přestavby a úprav silnice
I/20 procházející správním územím obce Malovice, včetně plochy pro mimoúrovňovou křižovatku u
odbočení u obce Malovičky.Vzhledem k tomu, že doposud nebylo rozhodnuto na úrovni Jihočeského
kraje o variantách řešení tras nové silnice i/20 v úsecích Újezd-Malovičky,a Malovičky – Nová Hospoda,
je území koridoru chráněno v plné šíři.
Doplňující funkci místní dopravy vykonávají místní komunikace v majetku obce.

ROZVOJ INFRASTRUKTURY:
Zásobování pitnou vodou :
Malovice: Stávající způsob zásobení vodou vyhovuje, do budoucna se počítá s posílením vodovodu od
Jihočeského vodárenského svazu a se zásobením dosud nenapojených objektů, ať ve staré či nové
zástavbě.
Malovičky: Stávající způsob zásobení vodou vyhovuje, do budoucna se počítá s posílením vodovodu od
Jihočeského vodárenského svazu a se zásobením dosud nenapojených objektů, ať ve staré či nové
zástavbě.
Podeřiště: V případě výstavby veřejného vodovodu je nutno provést hydrogeologický průzkum za
účelem zjištění vhodného a vydatného zdroje.
Další možností je napojení sídla na vodovod z Krtel, pokud by tak bylo rozhodnuto, potom je nutné
počítat s tlakovou stanicí. Výstavba rozvodné sítě v rámci stávající i nové zástavby,vedené po veřejných
plochách a v komunikacích.
Holečkov: Stávající způsob zásobení vodou vyhovuje, do budoucna se počítá s novými vodovodními řady
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům
Hradiště: Stávající způsob zásobení vodou vyhovuje, do budoucna se počítá s novými vodovodními řady
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům.
Předpokládá se prodloužení vodovodního řadu východním směrem pro zásobování objektů u silnice směr
Netolice- Maděrka.
Rábín: Stávající způsob zásobení vodou nevyhovuje, bude připojeno na vodovodní řad z Holečkova
Krtely: Stávající způsob zásobení vodou vyhovuje, do budoucna se počítá s novými vodovodními řady
v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objektům.
Pro novou zástavbu nad kótou 530 m.n.m. se navrhuje u stávajícího vodojemu výstavba AT stanice.
Kanalizace a ČOV:
Malovice: předpokládá se zrekonstruovat kanalizaci v rámci stávající a nové zástavby a zprovoznit či
vybudovat ČOV.
Malovičky: předpokládá se zrekonstruovat kanalizaci v rámci stávající i nové zástavby.
Podeřiště: stávající odkanalizování sídla zůstane zachováno. Nová kanalizace bude vybudována pouze
pro novou zástavbu a k dosud nenapojeným objektům. Navržena je výstavba nového jednotného
kanalizačního sběrače podél potoka Strouha až do místa ČOV, severovýchodně u Bezdrevského potoka .
Holečkov : vzhledem k velikosti sídla se nepočítá s výstavbou kanalizace a ČOV, navrhuje se revize
stávajících septiků, jejich případné výměny za vícekomorové.
Pouze v případě rozvoje sídla pak bude nutné přistoupit k výstavbě ČOV u rybníka Nadýmač.
Hradiště: v sídle se předpokládá výstavba nové oddílné splaškové a dešťové kanalizace v rámci stávající
i nové zástavby.Navrhuje se podchycení stávajících výustí, vybudování jednotného přivaděče na ČOV
severovýchodně od sídla v prostoru pod rybníkem Novorabínec.
Rábín : Stávající způsob odkanalizování sídla vyhovuje i do budoucna zůstane zachováno.
Krtely: Způsob odkanalizování zůstane zachován. Byla zrealizována oprava jednotné kanalizace na
ČOV, která je navržena jihovýchodním směrem pod sídlem vpravo u silnice směr Netolice před rybníkem
Velký Krtélský.
ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A PLOCHY:
Malovice : je plánován přírodní koupací biotop.
Malovičky: Stávající vodní toky zůstanou zachovány včetně doprovodné zeleně.
Podeřiště: Stávající vodní toky zůstanou zachovány včetně doprovodné zeleně.
Holečkov: Stávající vodní toky zůstanou zachovány včetně doprovodné zeleně.
Hradiště:Stávají trasy vodotečí jsou zachovány beze změny vč.doprovodné zeleně.
Navrženo je protipovodňové opatřené agrotechnického rázu v jihozápadním směru nad územím
rodinných domků.

Rábín : Stávají trasy vodotečí jsou zachovány beze změny vč.doprovodné zeleně.
Krtely: Stávají trasy vodotečí jsou zachovány beze změny vč.doprovodné zeleně.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY:
Nakládání s odpady je v Malovicích a přináležejících obcích vyřešeno dlouhodobě svozem komunálního
odpadu Technickými službami Města Prachatice a způsobem třídění odpadu formou instalovaných
kontejnerů na barevné, bíle sklo, plasty a papír.
Nebezpečný odpad je likvidován 2 x ročně.
ENERGETICKÁ KONCEPCE:
V ÚP jsou vymezeny plochy pro el.vedení a pro trafostanice.
Veřejné osvětlení: ÚP se tímto problémem nezabývá. Ve všech obcích je postupně rekonstruováno
veřejné osvětlení. Nové veřejné osvětlení je vybudováno v obcích Holečkov, částečně v Krtelích,
v Malovicích a v Malovičkách. Plánuje se rozšíření veřejného osvětlení v obci Podeřiště.
KONCEPCE ZÁSOBENÍ PLYNEM A TEPLEM:
Návrh ÚP počítá s napojením sídel na zemní plyn, západně od obce Velký Bor na VTL plynovod
Vodňany – Český Krumlov.
Dále se počítá v území s centrálními zdroji tepla, popřípadě alternativních zdrojů energie formou
biomasy, tepelných čerpadel v kombinaci s el.energií a kogenerační jednotky.
V úzké spolupráci s místním zemědělským subjektem ZEAS Agro, a.s. možnost zásobovat obec
Holečkov z bioplynové stanice. Nutnost společného vybudování horkovodů.
TURISTIKA A CYKLOTURISTIKA
Pěšina 86 – zpevněné pěší propojení sídel Malovice-Malovičky
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky se vhodně rozšířují doplňková zařízení( odpočívadla,
občerstvení, půjčovny kol, tábořiště, informační tabule,atd.)
KONCEPCE ROZVOJE V OBLASTI KULTURY A SPORTU:
Cyklotrasy a stezky : ve spolupráci s Mikroregionem Chelčicko-lhenickým.
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT:
Obec bude usilovat o zachování stávajícího rozsahu společenských a kulturních akcí jako doposud.
Doba konání
měsíc
Leden
Únor
Březen
Červen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Název akce
Plesy a bály místních spolků
Plesy a bály místních spolků
Kreativní kurzy pro ženy v Malovicích
Vítání občánků (1x za dva roky)
Dětský den - Švestkový dvůr Malovice
Kurzy tvořivé dílny v Malovicích, Pečení mětýnek v Žirafě v Malovicích
Slavnosti plodů v rámci Mikroregionu Chelčicko-Lhenického
Výlovy rybníků
Výlovy rybníků
Adventní čas
Vánoční koleda – pásma pohádek pro nejmenší v Malovicích
Setkání důchodců

SPORTOVNÍ AKTIVITY :
Doba konání
Název akce

Měsíc
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Prosinec

Sportovní soutěže na multifunkčním hřišti v Podeřištích
Slavnosti květů – zahájení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji
Sportovní turnaje na multifunkčním hřišti v Podeřištích
Soutěž SDH v Malovicích
Sportovní turnaje na multifunkčním hřišti v Podeřištích
Malá kopaná – Malovičky
Sportovní turnaje na multifunkčním hřišti v Podeřištích
Sportovní soutěže na multifunkčním hřišti v Podeřištích
Sportovní soutěže na multifunkčním hřišti v Podeřištích
Slavnosti plodů – cykloakce
Sportovní soutěže na multifunkčním hřišti v Podeřištích
Turnaj ve stolním tenise

SPOLKOVÁ ČINNOST:
Činnost spolků (SDH a spolek ŽIRAFA) má nahodilý charakter. SDH se účastní vypisovaných soutěží.
Tento harmonogram zůstane i v letech 2014 – 2019.
KONCEPCE ROZVOJE PARTNERSKÝCH VZTAHŮ:

Obec Malovice je stálým členem svazku obcí Mikroregionu Chelčicko-Lhenického
se sídlem v Chelčicích.
 MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech se sídlem v Chelčicích.
 Svazku obcí Netolicka.
 Svazu měst a obcí České republiky
Nadále bude usilováno o rozvoj partnerských vztahů ve prospěch obce a regionu.

PLÁN AKCÍ v jednotlivých obcích na roky
2014 – 2019:
MALOVICE
Infrastruktura a sítě
Vodovod : Opravy a rozšíření vodovodní sítě, připojení k JVS
ČOV : zprovoznění staré ČOV či vybudování nové
Komunikace: rekonstrukce komunikací v rámci komplexní pozemkové úpravy
Veřejné osvětlení: rekonstrukce - průběžně
Veřejná zeleň: rekultivace návsi a vybudování přírodně-koupacího biotopu
Autobusové zastávky: vybudování autobus. zastávek a přístřešků
občanská vybavenost
Budova obecního úřadu : Plánováno je zateplení budovy obecního úřadu.
Budova mateřské školy: Plánováno je zateplení budovy mateřské školy a oprava střechy. Dále je
naplánován bezbariérový přístup do mateřské školy. Úprava prostředí v areálu MŠ.
Sportoviště: Rekonstrukce fotbalového hřiště a vybudování zázemí sportoviště. Výstavba dopravního
hřiště.
venkovská zástavba
Památkově chráněné budovy : Kaplička na návsi - průběžná údržba, plánovaná je elektronizace
zvonění.
ochrana a obnova kulturní krajiny
Údržba zeleně:





Obec se zaměří na komplexní řešení výsadby a průběžné péče o veřejnou zeleň.
Zelený program bude úzce spjat s architektonickým řešením úprav centrálního prostranství.
Liniové výsadby.
Dokončení pozemkové úpravy











kulturní a společenské akce
Obec bude podporovat aktivity občanů a zvláště pak dětí a mládeže.
Zajišťovat gratulace místním jubilantům formou hraní v Českém rozhlase i dárkovými balíčky.
Vítání občánků
Setkávání důchodců
Velikonoční tradice
Pečení mětýnek
vánoční besídku, zdobení vánočního stromku
Vydávání zpravodaje MALOVICKO
Spolupráce s divadlem CONTINUO na Švestkovém Dvoře
ekologie a životní prostředí



Péče o zeleň, přírodu jako celek, ochrana vod a ovzduší je prioritou obce.




Výstavba ČOV
Vytvoření biotopu a jeho zakomponování do komplexní úpravy veřejného prostranství
rozvoj partnerských vztahů

Nadále obec hodlá rozvíjet své partnerské aktivity.
Sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí, udržování spolkové činnosti
Obec bude nadále podporovat činnost spolků a jejich aktivity v letech 2014 –2019.

MALOVIČKY
Infrastruktura a sítě
Místně obslužné komunikace : běžné opravy, údržba. Vybudování cesty z Malovic do
Maloviček okolo rybníka Horní Malovický.
Chodníky: vybudování chodníku z obce Malovičky ke státní komunikaci I/20 z Vodňan do
Českých Budějovic
občanská vybavenost
Dětské hřiště: Výstavba dětského hřiště s mobiliářem
Kulturní dům: výměna oken, zateplení, fasáda
venkovská zástavba
Sakrální stavby: Oprava kapličky v průběhu let 2014 – 2019 dle potřeby
ochrana a obnova kulturní krajiny
Veřejná zeleň :
 komplexní úprava veřejného prostranství
 liniová výsadba zeleně podél cest
rozvoj hospodářství
Obec bude podporovat podnikatelské aktivity- 2014 – 2019.



kulturní a společenské akce
prosinec – březen : vesnické zábavy – plesy
červenec : Turnaj v malé kopané
ekologie a životní prostředí



výstavba ČOV
likvidace černých skládek

Sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí, udržování spolkové činnosti
Obec bude nadále podporovat činnost spolků a jejich aktivity v letech 2014 –2019.

PODEŘIŠTĚ
Infrastruktura a sítě
Vodovod: rozšíření vodovodu Podeřiště
Kanalizace : Prověření stavu a podle toho navržení a provedení rekonstrukce nebo pouze opravy
Komunikace : Místní obslužné: - běžné opravy. Vybudování místních komunikací v rámci
komplexní pozemkové úpravy
Veřejné osvětlení: rozšířit veřejné osvětlení do nové zástavby
Veřejný rozhlas: rozšířit do nové zástavby
občanská vybavenost
Kulturní dům : oprava střechy, zateplení a výměna oken
venkovská zástavba
Sakrální stavby : 2 kapličky : oprava a údržba
Památkově chráněné objekty: renovace vstupu na zříceninu Poděhus
ochrana a obnova kulturní krajiny
Veřejná zeleň : běžná údržba – 2014 – 2019. Liniová výsadba podél cest.
rozvoj hospodářství
Obec bude podporovat podnikatelské aktivity- 2014 – 2019.







kulturní a společenské akce
Leden – únor : plesy a maškarní bály
Duben-září: turnaje na multifunkčním hřišti v Podeřištích
Prosinec: turnaj ve stolním tenise

ekologie a životní prostředí
Protipovodňová opatření – vybudování protipovodňového valu v rámci KPÚ
Výstavba ČOV
Sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí, udržování spolkové činnosti
Obec bude nadále podporovat činnost spolků a jejich aktivity v letech 2014 –2019.

HRADIŠTĚ
Infrastruktura a sítě
Vodovod: záměrem je rozšíření vodovodu Hradiště – Maděrka
Veřejný rozhlas: rozšířit do zástavby-Maděrka a u Šálených
Občanská vybavenost
Dětské hřiště: výstavba dětského hřiště
Sakrální stavba: oprava střechy kapličky




ochrana a obnova kulturní krajiny
Rekultivace vodní plochy u Maděrky
Výstavba ČOV

rozvoj hospodářství
Obec bude podporovat podnikatelské aktivity- 2014 – 2019.
kulturní a společenské akce
Obec bude podporovat místní aktivity sounáležitostí s obcí a venkovem
ve kterém žijí.
ekologie a životní prostředí


Výstavba ČOV
Sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí, udržování spolkové činnosti
Obec bude nadále podporovat činnost spolků a jejich aktivity v letech 2014 –2019.

RÁBÍN - SETUŇ
venkovská zástavba
Autobusové zastávky: rekonstrukce autobus.zastávky u Rábína
Komunikace : oprava komunikace Mrninky
Veřejný rozhlas: rozšířit do zástavby Mrninky

HOLEČKOV
Infrastruktura a sítě
Kanalizace : ověření stavu a zpracování návrhu – výstavby, rekonstrukce, opravy
občanská vybavenost
V rámci KPÚ vymezit veřejné prostranství u kapličky.
Autobusová zastávka: vybudovat zastřešení
venkovská zástavba
 Sakrální stavby : opravy kapličky
rozvoj hospodářství
Obec bude podporovat podnikatelské aktivity- 2014– 2019.

KRTELY
Infrastruktura a sítě
Návesní rybníky: Oprava hráze návesních rybníků.
Veřejné osvětlení: vybudování osvětlení v nové zástavbě
Veřejný rozhlas: rozšířit do nové zástavby
občanská vybavenost
Hasičská zbrojnice : oprava
Kulturní dům: zateplení, výměna oken a oprava střechy.
rozvoj hospodářství
Obec bude podporovat podnikatelské aktivity- 2014 – 2019.
kulturní a společenské akce
Obec bude podporovat místní aktivity sounáležitostí s obcí a venkovem, ve kterém žijí.
ekologie a životní prostředí


Výstavba ČOV
Sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí, udržování spolkové činnosti
Obec bude nadále podporovat činnost spolků a jejich aktivity v letech 2014 –2019.

PŘEHLED AKCÍ
A
SUMARIZACE POTŘEB
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
2008 – 2013
Přehled
Přehled dotací
dotací ze
ze státního
státního rozpočtu
rozpočtu podle
podle účelů
účelů vv roce
roce 2009
2008
označení účelové
účelové dotace
dotace
Od koho
Poskytnuto
označení
Od koho
Poskytnuto
Na
provoz
MŠ
Jihočeský
kraj
26
100,00
KčKč
Na provoz MŠ
Jihočeský kraj 49
300,00
Výkon státní
správy půdy
Jihočeský
kraj
200,00
KčKč
Zalesnění
zemědělské
SZIF
– SR 1516
266,07
Materiálně technické vybavení SDH - neinvestiční
Jihočeský
kraj
99
292,00
KčKč
EU
65 064,23
Krtely – úprava
MMR Jihočeský kraj20521000,00
Pořízení
návrhu veřejného
územního prostranství
plánu obce – dětský mobiliář - investiční
420,00Kč
Kč
Czech
POINT
neinvestiční
Jihočeský
kraj
52
000,00
Kč
Volby do evropského parlamentu 2009 (z této částky doúčtování + 1 Kč)
Jihočeský kraj 74 001,00 Kč
Obnova na
občanské
– věkové
hasičskákategorie
zbrojnice Malovičky - neinvestiční
Jihočeský
kraj kraj5020
000,00
KčKč
Kultura
venkověvybavenosti
pro všechny
Jihočeský
000,00
Volby
–
neinvestiční
Jihočeský
kraj
80
000,00
KčKč
Neinvestiční dotace na realizaci projektu Czech Point (58 259 Kč – 9 350 Kč
Jihočeský kraj 48 909,00
Obnova lesa
Jihočeský kraj
34 050,00 Kč
vráceno)
Přírodně
krajinářský
areál sjihočeské
koupacímnávsi
biotopem
Jihočeský
000,00
Obnova zeleně
na klasické
KrtelyMalovice
- neinvestiční
Jihočeský
kraj kraj78522
398,00
Kč Kč
Příspěvek
na
hospodaření
v
lesích
Jihočeský
kraj
19
250,00
Obnova zeleně na návsi v Podeřištích - neinvestiční
Jihočeský kraj
54 740,00 KčKč
Rekonstrukce
a výstavba
veřejného
osvětlení
Malovice-Rábín-investiční
Jihočeský
000,00
Návrat ke krajině
našich předků
– etapa
II.prováděcí
projekty - neinvestiční
Jihočeský
kraj kraj115130
120,00
KčKč
Návrat ke krajině
našich
předků
– v oblasti
Příspěvek
na výdaje
spojené
s činností
SDHLomecko-Malovicko –
Jihočeský kraj 1 730,00 Kč
neinvestiční
Jihočeský
kraj kraj217531
700,00
KčKč
Přírodně krajinářský areál – investiční
Jihočeský
000,00
Parková
úprava
v
nivě
Netolického
potoka
neinvestiční
Jihočeský
kraj
96
000,00
Kč
Krajina předků regenerace návesní a rozptýlené zeleně v sídelních útvarech obce
Jihočeský kraj 247 925,00 Kč
SDH
neinvestiční
Jihočeský
kraj
1 360,00 Kč
Malovice – neinvestiční ( složená ze 3 částek: od roku 2009 do roku 2011: 247925 Kč
+
2107348(ERDF)
+ 123 961
Kč ––vratka
v roce 2011 (7608,70 Kč)
Příspěvek
na hospodaření
v lesích
neinvestiční
Jihočeský kraj
21 981,00 Kč
CELKEM
941,00
KčKč
B.j.
11 PB-VB Malovice č.p.5 – investiční
Jihočeský kraj1 146
5 344
000,00
Povodně 2009-neinvestiční
Na úhradu části nákladů na obnovu základních funkcí domácností postižené povodní
Úřad práce – VPP

Jihočeský kraj
MMR
Úřad práce-SR
Úřad práce-EU

CELKEM

279 381,00 Kč
180 000,00 Kč
194 838,00 Kč
256 592,00 Kč
8 001 676,30 Kč

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010
označení účelové dotace
Příspěvek na školství
Příspěvek na výkon státní správy
Podpora výstavby a oprav autobusových zastávek-neinvestiční
Přírodně sportovní areál Mlýn Podeřiště-neinvestiční
Revitalizace Netolického potoka a jeho nivy v Podeřištích-investiční

Od koho
Jihočeský
kraj
Jihočeský
kraj
Jihočeský
kraj
SR
Jihočeský
kraj

Výstavba a rekonstrukce VO spádových obcí Malovic-investiční (130 000Kč – vratka
MÚ PT
27 500 Kč)
Jihočeský
Volby do PS PČR-neinvestiční
kraj
Jihočeský
Oprava, údržba a nákup pořární techniky Jednotky SDH Podeřiště-neinvestiční
kraj
Jihočeský
Oprava, údržba a nákup pořární techniky Jednotky SDH Malovičky-neinvestiční
kraj

Poskytnuto
35 200,00 Kč
165 600,00 Kč
90 000,00 Kč
6 559 000,00 Kč
432 000,00 Kč
102 500,00 Kč
80 000,00 Kč
40 000,00 Kč
35 000,00 Kč

B.j. 11 PB-VB Malovice č.p.5 - investiční
Finanční příspěvek na hospodaření v lesích-neinvestiční
Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR-neinvestiční
Klubovna pro Občanské sdružení Žirafa-investiční
Výdaje na odbornou přípravu velitelů SDH Malovice – neinvestiční
Výdaje na odbornou přípravu velitelů SDH Malovice – neinvestiční
Oprava komunikací obce Malovice po povodni 2009-místní komunikace Hradiště
Úřad práce
CELKEM

MMR
Jihočeský
kraj
Jihočeský
kraj
SZIF EU
SZIF SR
Jihočeský
kraj
Jihočeský
kraj
MMR
Úřad práce

706 000,00 Kč

Od koho
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
MMR

Poskytnuto
34 500,00 Kč
124 500,00 Kč
2 850 000,00 Kč

11 000,00 Kč
116 000,00 Kč
203 611,00 Kč
50 903,00 Kč
10 000,00 Kč
6 945,00 Kč
6 459 000,00 Kč
276 548,00 Kč
15 379 307,00 Kč

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011
označení účelové dotace
Příspěvek na školství
Příspěvek na výkon státní správy
Oprava komunikace ,,Mlaka“ - neinvestiční
Sportovní akce všech věkových skupin občanů s převahou zaměření na mládež neinv.
Oprava komunikací obce Malovice po povodni 2009místní komunikace Krtely – k vodojemu – nein.
Oprava komunikací obce Malovice po povodni 2009 –
místní komunikace náves Krtely – neinvest.
Sčítání lidu – neinvestiční
Neinvestiční účelová dotace na pojistné pro osoby vykonávající veř.službu na rok
2011
Obnova stávající kanalizace po povodni – Krtely – investiční
Oprava kanalizace Malovice a Malovičky – neinvestiční
Nákup požárního příslušenství pro Jednotku SDH Malovičky - neinvestiční
Rekonstrukce a modernizace stávajících vrat hasičské zbrojnice SDH Malovice –
investiční
Přístavba sociálního zařízení k hasičské zbrojnici Hradiště - investiční
Mateřská škola Malovice-výdaje na stavební obnovu, vybavení a opravu plotu –
investiční
Příspěvek na hospodaření v lesích
Krajina předků regenerace návesní a rozptýlené zeleně v sídelních útvarech obce
Malovice – neinvestiční ( složená ze 3 částek: od roku 2009 do roku 2011: 247925
Kč + 2107348(ERDF) + 123 961 Kč – vratka v roce 2011 (7608,70 Kč)
Výdaje na odbornou přípravu velitelů SDH Malovice – neinvestiční
Výdaje na odbornou přípravu velitelů SDH Malovice - neinvestiční
Výdaje na odbornou přípravu velitelů SDH Malovičky - neinvestiční
Výdaje na odbornou přípravu velitelů SDH Krtely - neinvestiční
CELKEM

Jihočeský kraj 20 000,00 Kč
MMR

2 218 000,00 Kč

MMR

9 764 000,00 Kč

Jihočeský kraj 3 351,00 Kč
Jihočeský kraj 6 025,00 Kč
MZE
2 413 000,00 Kč
Jihočeský kraj 1 415 000,00 Kč
Jihočeský kraj 12 000,00 Kč
Jihočeský kraj 70 000,00 Kč
Jihočeský kraj
SZIF EU
SZIF SR
Jihočeský kraj

140 000,00 Kč
596 192,00 Kč
149 049,00 Kč
23 760,00 Kč

SFŽP+ERDF 2 471 625,30 Kč
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj

5 000,00 Kč
4 165,00 Kč
1 040,00 Kč
1 040,00 Kč
22 322 247,30 Kč

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012
označení účelové dotace
Rekonstrukce požární vodní nádrže p.č. 79/2 v obci Podeřiště
Rekonstrukce požární vodní nádrže na p.č.
Neinvestiční grant JSDHO JK
Malovice-obnova hydrantů-neinvestiční
Malovice- Úroky z úvěru na rekonstrukci kanalizace
Příspěvek na lesy
Volby do zastupitelstva
CELKEM

Od koho
MMR
MMR
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj

Poskytnuto
3 550 000,00 Kč
2 111 000,00 Kč
62 000,00 Kč
99 000,00 Kč
126 000,00 Kč
3 728,00 Kč
10 000,00 Kč
5 961 728,00 Kč

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013
označení účelové dotace
Malovice- Úroky z úvěru na rekonstrukci kanalizace
Neinvestiční účel.dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce
2013
700.výročí založení obce Malovice
Neinvestiční dotace na volbu prezidenta
Podpora bydlení - krizový stav 2013

Od koho
Jihočeský kraj
Ministerstvo
dopravy
Ministerstvo
kultury
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro
místní rozvoj

Poskytnuto
130 000,00 Kč
25 352 000,00 Kč
57 000,00 Kč
135 005,28 Kč
90 000,00 Kč

Účelová dotace na pokrytí prvotních nákladů v rámci krizové situace

Jihočeský kraj

939 969,90 Kč

Dovybavení SDH Malovice
CELKEM

Jihočeský kraj

15 000,00 Kč
26 718 975,18 Kč
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