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1  Z D R O J E  F I N A N C O V Á N Í ,  P R O G R A M Y  

1.1  Vlastní  zdroje  f inancování  

Vlastními zdroji financování jsou finanční prostředky z rozpočtu obce. 

Objem těchto finančních prostředků je určován především velikostí obce nebo města, 
respektive počtem jeho obyvatel. Některé projektové záměry tak často sahají vysoko nad 
možnosti obecního či městského rozpočtu. Vhodným zařazením projektů do akčního plánu, 
kombinací zdrojů financování a výběrem co nejefektivnějšího modelu financování lze však 
realizovat i projekty, které jsou pouze z vlastních zdrojů prakticky nerealizovatelné. Vlastní 
zdroje financování jsou pak v takovém modelu používány pouze pro část spolufinancování 
vybraných projektů. 

 

1.2  Cizí  zdroje  f inancování  

Vstupem České republiky do Evropské unie se rozšířily možnosti financování vybraných 
projektů o další velmi výrazné a dříve nedostupné možnosti.  

Veřejné zdroje: 

- programy Evropské unie 

- státní rozpočet České republiky 

- regionální zdroje (např. krajské) 

Soukromé zdroje: 

- úvěry a další bankovní produkty 

- programy ve formě partnerství soukromého a veřejného sektoru – PPP (Privat Public 
Partnership) 

 

1.1.1. Programy Evropské unie 

Přes značné zpoždění schvalovacích procesů programových dokumentů pro období 2007 – 
2013 a navazujících prováděcích předpisů, se jedná o jedinečnou a velmi pravděpodobně 
neopakovatelnou možnost, jak dosáhnout na objemy finančních prostředků  řádově se lišící od 
možností vlastních, regionálních či státních zdrojů. 

Národní rozvojový plán České republiky obsahuje 24 operačních programů seskupených 
do 3 cílů. 
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Informace použité dále v této kapitole jsou čerpány především z internetových stránek 
jednotlivých ministerstev a portálu Fondy Evropské unie (www.strukturalni-fondy.cz). 

 

Tabulka číslo 1: Cíle a Operační programy pro období 2007 – 2013 

Cíl Operační program Zdroj Priorita 

Doprava  ERDF; FS 
Životní prostředí  ERDF; FS 

Infrastruktura 

Podnikání a inovace  ESF 
Věda a výzkum pro inovace  ERDF 

Podnikání 

Vzdělávání ERDF 
Lidské zdroje a zaměstnanost  ESF 

Lidské zdroje 

Integrovaný operační program  ERDF 
Regionální operační program ERDF 

Regionální intervence 

Konvergence 

Technická pomoc  ERDF - 
Konkurenceschopnost ERDF - Regionální konkurence a 

zaměstnanost (Praha) Adaptabilita a zaměstnanost ESF - 
Přeshraniční spolupráce - - 
Meziregionální spolupráce - - Evropská územní 

spolupráce 
Nadnárodní spolupráce - - 

Zdroj: Strukturální fondy 
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1.2.1.1  Operační program Doprava 

Pro realizaci úkolů kladených na oblast dopravy v ČR je připraven Operační program 
Doprava (dále OPD), který bude naplňovat strategický cíl NRP a NSRR pro období 2007 – 
2013 Zlepšení dostupnosti dopravou. OPD obsahuje celkem 7 priorit:  
 

Priorita 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T 

o Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T a dalších součástí železniční 
infrastruktury, jako jsou železniční uzly a překladiště kombinované dopravy. 

o Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s 
Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických 
systémů. 

 

Priorita 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 

o Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T. 

o Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení 
bezpečnosti silniční dopravy. 

 

Priorita 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T  

o Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T. 
 

Priorita 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T  

o Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T. 
 

Priorita 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v 
hl. m. Praze  

o Rozvoj sítě metra v hl. m. Praze. 
o Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v hl. m. Praze. 

 

Priorita 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní 
dopravy 
 

Priority 7 – Technická pomoc OP Doprava 
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1.2.1.2  Operační program Podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace (dále jen OPPI) obsahuje sedm prioritních os 
(včetně Technické pomoci) navržených tak, aby byly ve shodě s prioritními rozvojovými cíli 
NSRR ČR na období 2007 – 2013. Záměrem OPPI je především podpora inovací.  
 

Priorita 1 – Vznik firem 

o Vznik firem. 
o Rozvoj firem. 
o Inovace. 

 

Priorita 2 – Rozvoj firem 

o Služby. 
o Nové trendy. 

 

Priorita 3 – Efektivní energie 

o Modernizace a rekonstrukce v oblastech elektrické a tepelné energie. 
 

Priorita 4 – Inovace 

o Ochrana práv průmyslového vlastnictví. 
o Spolupráce. 
o Vznik či rozšíření vývojového centra. 
o Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů. 
o Infrastruktura pro podnikání a inovace. 
 

Priorita 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 

o  Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů. 
o Infrastruktura pro podnikání a inovace. 
 

Priorita 6 – Služby pro rozvoj podnikání 

o Podpora vstupu MSP na zahraniční trhy. 
 

Priorita 7 – Technická pomoc 

o Technická pomoc je zaměřena na podporu a zajištění implementace OPPI. 
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1.2.1.3  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OPLZZ) je navrženo 5 
priorit tak, aby pokryly problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího 
profesního vzdělávání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených 
sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a 
mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Poslední 6. priorita 
je priorita Technická pomoc.  

 

Priorita 1 – Adaptabilita 

o Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků. 
o Podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání. 

 

Priorita 2 – Aktivní politiky trhu práce 

o Posílení aktivních politik zaměstnanosti. 
o Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich 

rozvoj. 
 

Priorita 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti 

o Podpora sociální integrace. 
o Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 
o Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného 

života. 
 

Priorita 4 – Veřejná správa a veřejné služby 

o Bez specifických opatření. 
 

Priorita 5 – Mezinárodní spolupráce 

o Bez specifických opatření. 
 

Priorita 6 – Technická pomoc 
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1.2.1.4  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále OPVVI) je koncipován tak, aby 
pomocí jednotlivých prioritních oblastí podpořil nabídku na straně výzkumných a vývojových 
aktivit, a to především nabídku vysokých škol, výzkumných institucí a dalších subjektů 
zabývajících se výzkumem a vývojem. Tím má být dosaženo úspěšného přenosu poznatků a 
jejich aplikace v průmyslových i neprůmyslových odvětvích. 
 

Priorita 1 – Evropská centra excelence 

o Rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV. 
o Pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro 

výzkum. 
o Projekty špičkového VaV. 
o Socioekonomický rozvoj ČR ve formě start-up grantu. 

 

Priorita 2 – Regionální VaV centra 

o Vznik a rozvoj pracovišť VaV. 
o Posílení spolupráce VaV s aplikační sférou (podniky, nemocnice, atd.) dle potřeb 

regionu. 
 

Priorita 3 – Komercializace a popularizace VaV 

o Podpora komercializace výsledků VaV ve výzkumných institucích. 
o Vznik a rozvoj center pro transfer technologií při výzkumných organizacích. 

 

Priorita 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 
a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové 
aktivity 

o Investice do infrastruktury pro výzkum spojenou s VaV na VŠ. 
o Rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit (budov a zařízení). 
o Modernizace a rozšíření informační infrastruktury VŠ pro výzkum, vývoj a 

vzdělávání. 
 

Priorita 5 – Technická pomoc 
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1.2.1.5  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK) je zaměřen na 
podporu oblastí, které mohou přispět k rozvoji potenciálu české populace, na utvoření 
vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. OPVK obsahuje celkem pět priorit – čtyři  věcně 
zaměřené a jednu prioritu jako technickou pomoc při implementaci programu.  
 

Priorita 1 – Počáteční vzdělávání 

o Zvyšování kvality ve vzdělávání. 
o Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
o Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 

 

Priorita 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj  

o Vyšší odborné vzdělávání. 
o Vysokoškolské vzdělávání. 
o Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. 
o Partnerství a sítě. 

 

Priorita 3 – Další vzdělávání 

o Systémový rámec dalšího vzdělávání. 
o Individuální další vzdělávání. 
o Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 

 

Priorita 4a a 4b – Systémový rámec celoživotního učení 

Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení 
prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně 
propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. 
 

Priorita 5a a 5b - Technická pomoc 

o Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu. 
o Informovanost a publicita programu. 
o Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program. 



ST R A T E G I C K Ý  P L Á N  R O ZV O J E   

MĚS T A  BE C H Y NĚ  

 

                                           
10 /57                       NÁ V R H O V Á  ČÁ S T     

 

1.2.1.6  Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP) zastřešuje projekty, jejichž globálním 
cílem je zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí a podpoření udržitelného 
rozvoje, dlouhodobé konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech. Obsahuje 8 priorit 
(7 věcných, 1 pro technickou pomoc). OPŽP předpokládá čerpání finanční podpory z ERDF s 
možností 10% křížového financování ze zdrojů Evropského sociálního fondu a z prostředků 
Fondu soudržnosti. Sdružené projekty celostátního významu budou realizovány s finanční 
podporou Fondu soudržnosti. Pro nabízené objemy prostředků EU je nutné zajistit dostatečné 
národní veřejné spolufinancování (SFŽP, státní rozpočet, prostředky obcí, měst a krajů). 
 

Priorita 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

o Povrchové a podzemní vody. 
o Pitná voda. 
o Omezování rizika povodní. 

 

Priorita 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

o Zlepšení kvality ovzduší. 
o Úspory energie. 
o Omezování emisí. 

 

Priorita 3 – Udržitelné vyžívání zdrojů energie  

o Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. 

o Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. 
o Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby. 

 

Priorita 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží  

o Zkvalitnění nakládaní s odpady. 
o Odstraňování starých ekologických zátěží. 

 

Priorita 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik  

o Omezování průmyslového znečištění. 
 

Priorita 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny  

o Implementace a péče o území soustavy Natura 2000. 
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o Podpora biodiverzity. 
o Obnova krajinných struktur. 
o Optimalizace vodního režimu krajiny. 
o Podpora regenerace urbanizované krajiny. 
o Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 

činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních 
vod. 

 

Priorita 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

o Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 
poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. 

 

Priorita 8 – Technická pomoc 
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1.2.1.7  Program rozvoje venkova 

Program rozvoje venkova (dále jen PRV) přináší působení Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova. PRV obsahuje čtyři osy, které se dále dělí na opatření a priority.  

 

Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  

-   I.1 Skupina Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a 
podporu inovací 

o I.1.1 Modernizace zemědělských podniků. 
o I.1.2 Investice do lesů. 
o I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů. 
o I.1.4 Pozemkové úpravy. 

 

- I.2 Skupina Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy 
EU 

o I.2.1. Seskupení producentů. 
 

- I.3 Skupina Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského 
potenciálu 

o I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost. 
o I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. 
o I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. 
o I.3.4 Využívání poradenských služeb. 

 

Osa II Zlepšení životního prostředí a krajiny 

- II.1 Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 

o II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 
poskytované v jiných znevýhodněných oblastech. 

o II.1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a vodní rámcová směrnice (WFD). 
o II.1.3 Agroenvironmentální opatření. 

 

- II.2 Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 

o II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy. 
o II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích. 
o II.2.3 Lesnicko-environmentální platby. 
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o II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí 
lesů. 

 

Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  

- III.1 Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 

o III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy. 
o III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. 
o III.1.3 Podpora cestovního ruchu. 

 

- III.2 Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

o III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. 
o III.2.2 Ochrana  a rozvoj kulturního dědictví venkova. 

 

- III.3 Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů 
působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III 

o III.3.1 Vzdělávání a informace. 

 

Osa IV LEADER 

- IV.1 Implementace místní rozvojové strategie 

o IV.1.1 Konkurenceschopnost. 
o IV.1.2 Zlepšování životního prostředí a krajiny. 
o IV.1.3 Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova. 
 

- IV.2 Realizace projektů spolupráce 

 

- IV.3 Provoz místní akční skupiny 

 

- V. Technická pomoc 
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1.2.1.8   Integrovaný operační program 

Strategie Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) bude realizována 
prostřednictvím šesti priorit (a Technické asistence). Za tímto účelem se definuje intervence v 
navzájem souvisejících oblastech rozvoje cestovního ruchu, kultury, informační společnosti, 
péče o zdraví, bydlení a veřejné správy. V rámci IOP byly vymezeny následující priority a 
oblasti podpory:  

 

Priorita 1 – Modernizace veřejné správy 
o Oblast podpory 1.1a – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (cíl 

Konvergence). 
o Oblast podpory 1.1b – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). 
 

Priorita 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 
o Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

 

Priorita 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 
o Oblast podpory 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace. 
o Oblast podpory 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví. 
o Oblast podpory 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti. 
o Oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. 

 

Priorita 4 – Národní podpora cestovního ruchu 
o Oblast podpory 4.1a – Národní podpora cestovního ruchu (cíl Konvergence). 
o Oblast podpory 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu (cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost). 
 

Priorita 5 – Národní podpora územního rozvoje 
o Oblast podpory 5.1 - Národní podpora a využití potenciálu kulturního dědictví. 
o Oblast podpory 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. 
o Oblast podpory 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

 

Priorita 6 – Technická pomoc 
o Oblast podpory 6.1a – Aktivity spojené s řízením IOP (cíl Konvergence). 
o Oblast podpory 6.1b – Ostatní náklady technické pomoci IOP (cíl Konvergence). 
o Oblast podpory 6.2a – Aktivity spojené s řízením IOP (cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost). 
o Oblast podpory 6.2b – Ostatní náklady technické pomoci IOP (cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost). 
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1.2.1.9   Regionální operační program NUTS II Jihozápad 

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále jen ROP) je koncipován jako 
program koncentrovaných intervencí regionálního rozměru. Předmětem ROP je soubor 
intervencí zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu 
dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel a obsahuje níže uvedené priority. 
 

Priorita 1 – Dostupnost center 

o Oblast podpory 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě. 

o Oblast podpory 1.2 – Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu. 

o Oblast podpory 1.3 – Modernizace vozového parku veřejné dopravy. 

o Oblast podpory 1.4 – Rozvoj regionálních letišť. 

o Oblast podpory 1.4 – Rozvoj místních komunikací. 
 

Priorita 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí  

o Oblast podpory 2.1 – Integrované projekty rozvojových center. 

o Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center. 

o Oblast podpory 2.3 – Revitalizace částí měst a obcí. 

o Oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího 
odborného školství. 

o Oblast podpory 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci. 

o Oblast podpory 2.6 – Rozvoj zdravotnické péče. 
 

Priorita 3 – Rozvoj cestovního ruchu 

o Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 

o Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji 
cestovního ruchu. 

o Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů 
cestovního ruchu. 

 

Priorita 4 – Technická pomoc  

o Oblast podpory  4.1 – Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů 
řídícího orgánu. 

o Oblast podpory 4.2 – Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. 
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1.2.1.10 Evropská územní spolupráce 

Evropská územní spolupráce se dělí na tři oblasti – Přeshraniční spolupráce, 
Meziregionální spolupráce a Nadnárodní spolupráce. 

 

Přeshraniční spolupráce 

V rámci cíle Evropská územní spolupráce je v programovém období 2007 – 2013 
realizováno 5 bilaterální operačních programů Přeshraniční spolupráce: 

o česko-saský, 

o česko-bavorský, 

o česko-rakouský, 

o česko-slovenský, 

o česko-polský. 

Cílem programů Přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace 
příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich 
rozvojového potenciálu.  

Jsou posilovány vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, společná péče o 
přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.  

Specifickými cíli programů Přeshraniční spolupráce jsou rozvoj místního podnikatelského 
prostředí a rozvoj cestovního ruchu v příhraničí, posilování dostupnosti dopravy a 
informačních a komunikačních sítí, ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných 
zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik, rozvoje měst a 
venkova, rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace 
trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických 
aktivit s cílem podpořit projekty typu "people to people". 

 

Meziregionální spolupráce 

Meziregionální spolupráce je řešena v rámci stejnojmenného operačního programu. Tento 
operační program, který je pokračováním iniciativy Evropského společenství Interreg IIIC, 
bude společný pro všechny země.  

Evropská regionální politika se od roku 2007 zaměřuje na inovaci a znalostní ekonomiku 
(v souvislosti s Lisabonskými cíli) a zároveň na životní prostředí a ochranu před riziky (v 
souvislosti s Gothenburskými cíli). Meziregionální spolupráce by se měla zaměřit na tyto dvě 
priority a témata spolupráce by od nich měla být odvozena.  
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Nadnárodní spolupráce 

Nadnárodní spolupráce je řešena v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce, 
který je společný pro všechny země v prostoru CADSES (středoevropské, jaderské, 
podunajské a jihovýchodní evropské území).  

Nadnárodní spolupráce je zaměřena na strategické priority jako jsou věda a výzkum, 
informační společnost, dostupnost, životní prostředí, prevence rizik a integrované hospodaření 
s vodou. 
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1.2.1.11 Státní zdroje 

Státní zdroje jsou reprezentovány státními fondy (SFŽP, SFDI, SFRB a další) a státním 
rozpočtem na příslušný kalendářní rok. V jeho rámci jednotlivá ministerstva vyhlašují 
odvětvově zaměřené dotační programy, jako je POV (obnova venkova), SPPCR (cestovní 
ruch) a další. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Zdrojem informací pro tuto část je publikace MMR ČR Přehled programů rozvoje v 
působnosti MMR ČR 2006 - zkrácená verze. Z této publikace byly vybrány programy, u 
kterých je předpoklad, že by mohly být v řešené oblasti použity.  

- Podpora obnovy venkova 

- Státní program podpory cestovního ruchu: 

o Rozvoj lázeňství. 

o Rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační 
aktivity. 

o Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu  

- Podpora rozvoje bydlení: 

o Podpora regenerace panelových sídlišť. 

o Podpora výstavby technické infrastruktury. 

o Podpora výstavby podporovaných bytů. 

o Podpora oprav domovních olověných rozvodů. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

- Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb  

- Program na podporu rozvoje průmyslových zón: 

o Příprava průmyslových zón. 

o Regenerace nevyužívaných průmyslových areálů – tzv. brownfields (BF). 

o Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů. 

o Akreditace průmyslových zón – zvyšování konkurenceschopnosti průmyslových 
zón. 

- Program Poradenství. 
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Ministerstvo zemědělství 

Zdrojem informací pro tuto část je dokument MZe ČR Zásady, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011, Pravidla České republiky - Ministerstva 
zemědělství k poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství a způsobu 
kontroly jejich použití, Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod a 
způsobu kontroly jejich užití. 

- Podpora včelařství. 

- Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích a vinicích. 

- Podpora restrukturalizace ovocných sadů. 

- Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat: 

o Podpora ověřování původu. 

o Podpora zavádění a vedení plemenných knih dle plemen vyjmenovaných 
hospodářských zvířat. 

o Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a 
kontrola dědičnosti užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských 
zvířat. 

o Podpora testování. 

o Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty. 

- Podpora ozdravování polních a speciálních plodin. 

- Nákazový fond: 

o Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR). 

o Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic. 

- Poradenství a vzdělávání: 

o Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č.154/2000 Sb. 

o Speciální poradenství pro rostlinou výrobu. 

o Školní závody. 

o Podpora poradenství v zemědělství: 

 Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních 
středisek pro rozvoj zemědělství a venkova. 

 Odborné konzultace. 
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o Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a 
výstavách v zahraničí. 

o Podpora evropské integrace nevládních organizací. 

o Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe. 

- Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti 
potravinářského průmyslu. 
Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2011-1/zasady-pro-rok-2011.html 

- Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků. 

- Příspěvky v lesním hospodářství: 

o Příspěvek na obnovu lesů postižených imisemi. 

o Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů. 

o Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr. 

o Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie. 

o Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. 

o Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě. 

o Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích. 

o Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. 

- Příspěvky ve vodním hospodářství: 

o Podpora prevence před povodněmi. 

o Podpora na odstraňovaní povodňových škod. 

o Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl 
k ochraně před povodněmi a suchem. 

o Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl. 

o Podpora zemědělských vodních toků. 

o Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství. 

- Programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.: 

o Program zemědělec. 

- Přímé platby: 

o Program Podpora nákupu půdy. 

o Program Zemědělec. 
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o Program Podpora pojištění. 

o Program Podpora lesních školek. 

o Program Provoz. 

o Program Provoz – Zpracovatel. 

o Program Podpora krátkodobého financování. 

o Program Podpora obcím. 

o Program Povodňové půjčky. 

Zdroj: http://www.pgrlf.cz/pgrlf/menu_programy.php 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Zdrojem informací je portál Státního fondu životního prostředí. 

Podpora investičních projektů na využívání OZE:  

- Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro 
byty a rodinné domy pro fyzické osoby, včetně ekologické výroby elektřiny pro vlastní 
spotřebu: 

o Kotle na biomasu.  

o Solární systémy na teplou vodu.  

o Solární systémy na přitápění a teplou vodu.  

o Tepelná čerpadla. 

- Investiční podpora vytápění  bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické 
osoby. 

 

Ministerstvo kultury 

- Program regenerace městských památkových zón a rezervací. 

- Program záchrany architektonického dědictví. 

- Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny. 

- Program péče o krajinné památkové zóny. 

- Havarijní program. 

- Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. 
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- Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů 
a pěveckých sborů. 

- Veřejné informační služby knihoven. 

- Program restaurování movitých kulturních památek. 

- Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím  obcí s rozšířenou 
působností. 

- Program Podpora pro památky UNESCO. 

- Program Podpory občanských sdružení v památkové péči. 

- Program Podpora záchranných archeologických výzkumů. 

Zdroj: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-
programy/dotacni-programy-mk-18061/ 

- Granty pro oblasti:  

o profesionálního divadelního umění, 

o profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla, 

o profesionálního hudebního umění, 

o profesionálního výtvarného umění, užitého umění, designu, uměleckých řemesel a 
architektury, 

o literatury, 

o knihoven. 
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1.2.1.12 Regionální zdroje 

Jihočeský kraj každý rok vypisuje grantové programy zaměřené na cestovní ruch, kulturu, 
sport, ale i drobnou infrastrukturu. Určité prostředky vyčlení jako povinné spolufinancování 
projektů podpořených z programů EU. Aktuální stav grantových programů je zveřejňován na 
stránkách www.kraj-jihocesky.cz. Vyhlašované grantové programy se dělí na ty, které jsou 
vyhlašovány v rámci AP PRK a ty, které vyhlašují jednotlivé příslušné odbory na Krajském 
úřadě Jihočeského kraje (např. nemovité a movité kulturní dědictví, zvýšené náklady obnovy 
památkově chráněných staveb, obnova drobné sakrální architektury v krajině apod.). 

 

1.2.1.13 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.  

- Zvýhodněné úvěry: 

o Podřízený úvěr v programu PROGRES. 

o Zvýhodněný regionální úvěr v Jihočeském kraji. 

- Bankovní záruky: 

o M-záruka pro začínající podnikatele v programu TRH. 

o M-záruka v programu TRH. 

o M-záruka v programu PANEL. 

o M-záruka pro začínající podnikatele v programu START. 

o M-záruka v programu ZÁRUKA. 

o P-záruka v programu PANEL. 

o S-záruka v programu TRH. 

o S-záruka v programu ZÁRUKA. 

o Záruka za návrh do výběrového řízení. 

- Finanční příspěvky: 

o Příspěvek na certifikaci ISO a EMAS. 

- Dotace: 

o Dotace na úhradu úroků v programu PANEL. 

- Úvěry pro obce: 

o Municipální úvěr z Regionálního rozvojového fondu. 

o Municipální úvěr v programu OBEC 2. 
Zdroj:http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ceskomoravska-zarucni-a-rozvojova-
banka/nabidka-sluzeb-ceskomoravske-zarucni-a/1000583/2515/#uwery3 
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1.2.1.14 Soukromé zdroje – Privat Public Partnership 

V Jihočeském kraji se stejně jako v celé ČR pohybuje několik finančních skupin 
podporovaných zdroji zahraničního kapitálu, které nabízejí městům partnerství veřejného a 
soukromého sektoru za účelem realizace projektů ve veřejném zájmu. Tento postup se nazývá 
Privat Public Partnership (PPP). Evropská komise ho doporučuje jako osvědčený postup 
financování veřejných projektů.  

PPP se rozvinuly zčásti kvůli nedostatku financí ve veřejném sektoru. Na mnoha velkých 
projektech v EU i ve světě prokázaly schopnost využít dodatečných finančních prostředků a 
provozní efektivnosti, která je soukromému sektoru vlastní. 

Základem PPP je koncesní dohoda Design – Build – Finance – Operate (DBFO), tedy 
navrhnout – postavit – financovat – provozovat. Tato dohoda umožňuje postavit a provozovat 
zlepšení infrastruktury vytvářející příjmy výměnou za právo inkasovat související příjmy za 
konkrétní časové období, většinou 25 – 30 let i déle. 

Po skončení tohoto období je zařízení předáno zpět veřejnému sektoru. Vlastnictví zařízení 
po dobu trvání smlouvy může být veřejné (typ BOT) nebo soukromé (typ DBFO). Tyto 
majetkové vztahy je nutné řádně smluvně ošetřit. PPP se hodí především pro projekty, které 
mají výrazný provozní obsah – oblast silniční dopravy, vodohospodářství a nakládání s 
odpady.  

Evropská komise již dlouhou dobu uznává PPP jako nástroj vhodný k financování 
veřejných projektů. Za podpory PPP byly postaveny: podzemní dráha v Londýně, železnice 
Amsterdam-Brusel, městská tramvajová doprava v Dublinu, tunel pod kanálem La Manche a 
mnoho dalších projektů. 

Pro různé typy projektů je nutné zvolit vhodný způsob PPP. Ten většinou navrhnou samy 
financující společnosti, na příjemci zůstává posoudit přijatelnost a výhodnost nabídnutých 
podmínek. V ČR je tento způsob financování zatím neobvyklý, proto je nutné nejdříve ověřit, 
zda existuje dostatečný zájem soukromého sektoru, zda je PPP v místě politicky průchodný a 
zda je nejlepší nebo jedinou možnou metodou realizace  daného investičního projektu. 
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1.2.1.15 Bankovní produkty 

V souvislosti s možností čerpat finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie vytvořily 
bankovní ústavy produkty, které mají napomoci žadatelům z veřejného, neziskového a 
soukromého sektoru při podávání žádostí o finanční prostředky ze zdrojů EU a realizaci 
projektů. Níže jsou uvedené programy nabízené různými bankovními ústavy.  

 

Komerční banka, a. s. 

Program Ponte II – pomoc s financováním firemních a municipálních projektů z fondů 
Evropské unie. V rámci tohoto programu jsou nabízeny tyto služby: 

- Příslib úvěru.  

- Překlenovací financování projektu. 

- Spolufinancování projektu. 

- Úroková sazba – pohyblivá úroková sazba, v případě úvěru na spolufinancování projektu 
je možná i pevná úroková sazba; úroky hradí klient měsíčně nebo čtvrtletně; pokud není 
sjednána pevná úroková sazba, klient má možnost předčasně splatit úvěr, aniž by platil 
úhradu za předčasné splacení úvěru. 

- Měna – překlenovací úvěr je poskytován v Kč, úvěr na spolufinancování je možné 
poskytnout i v EUR. 

- Zajištění úvěru.  

- Čerpání úvěru. 

- Způsob splácení  

Zdroj: http://www.kb.cz/cs/kb-eu-point/financovani/program-ponte-ii.shtml 

 

Česká spořitelna, a.s. 

Program EU business – program určený pro podnikatelské subjekty. V rámci tohoto 
produktu jsou podnikatelům poskytovány služby související s možností čerpání finančních 
prostředků ze zdrojů EU a to především v podobě asistence při realizaci projektů žádajících 
dotaci z fondů EU. Program je zaměřen na tyto tři základní oblasti: 

- Informace o dopadech vstupu do EU. 

- Podpora klientům při získání dotace z fondů EU. 

- Financování projektů. 
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Program EU region – program určený pro veřejný a neziskový sektor. V rámci tohoto 
programu jsou klientům z veřejného a neziskového sektoru nabízeny komplexní služby 
spojené s financováním projektů. Program je zaměřen na tři základní oblasti: 

- Finanční a organizační poradenství. 

- Projektové služby. 

- Financování realizace projektů. 

 

Československá obchodní banka, a.s. 

Program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU – tento produkt je 
určen pro malé a střední podniky, města, obce a krajské úřady. V rámci tohoto programu jsou 
poskytovány podpory na konkrétní projekty, které jsou zpracovány a předkládány 
jednotlivými žadateli. Program nabízí tyto úvěrové produkty: 

- Příslib úvěru.   

- Úvěr na předfinancování dotace a na spolufinancování projektu. 
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2  S E Z N A M  P R O J E K TŮ  

Prioritní oblast 1: Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel 
Číslo 

projektu Název projektu Předkladatel, 
realizátor 

Odhadovaná 
částka (Kč) 

Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury  
Opatření č. 1.1.1 Dopravní infrastruktura - chodníky 

1.1.1.1 Rekonstrukce chodníků ulice Michalská            město Bechyně   1,20 mil. 
1.1.1.2 Rekonstrukce chodníků ulice Libušina (okolo paneláků) město Bechyně   1,90 mil. 

1.1.1.3 Rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši (směr na f. Laufen, 
parčík na náměstíčku, ve spodní části u panelových domů)   město Bechyně   1,70 mil. 

1.1.1.4 Rekonstrukce chodníků sídl. Obránců míru město Bechyně   1,28 mil. 
1.1.1.5 Rekonstrukce chodníků Gabrielova ulice město Bechyně   1,10 mil. 
1.1.1.6 Rekonstrukce chodníků Písecká ulice  město Bechyně   1,20 mil. 
1.1.1.7 Rekonstrukce chodníků Tyršova ulice  město Bechyně   0,58 mil. 
1.1.1.8 Rekonstrukce chodníků ulice Školní město Bechyně   0,89 mil. 
1.1.1.9 Rekonstrukce chodníků ulice Novodvorská město Bechyně   1,20 mil. 

Opatření č. 1.1.2 Dopravní infrastruktura - parkoviště 
1.1.2.1 Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Písecká město Bechyně   14,63 mil. 
1.1.2.2 Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Obránců míru město Bechyně   9,63 mil. 
1.1.2.3 Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Na Libuši  město Bechyně   neurčena
1.1.2.4 Rekonstrukce parkoviště u křižovatky ulic Čechova a Písecká město Bechyně   0,96 mil. 

Opatření č. 1.1.3 Dopravní infrastruktura – komunikace a veřejná prostranství 

1.1.3.1 Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, I. etapa 
(náměstíčko + spodní část) město Bechyně  23,50 mil. 

1.1.3.2 Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, II. etapa (horní 
část) město Bechyně   20,00 mil. 

1.1.3.3 Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, III. etapa (okolo 
bývalého lesnického učiliště, Jednoty a panelových domů) město Bechyně   8,00 mil. 

1.1.3.4 Stavební úpravy veřejných ploch u č.p. 207-208 ulice Písecká město Bechyně   1,98 mil. 
1.1.3.5 Stabilizace svahu nad Plechamrem  město Bechyně   neurčena

Opatření č. 1.1.4 Dopravní a technická infrastruktura – komplexní řešení celých ulic 

1.1.4.1 Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, II. etapa (ulice 
Široká, Klášterní, Waltrova, Kašpara Malého) město Bechyně  22,70 mil. 

1.1.4.2 Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, III. etapa (ulice 
Dlouhá, Soukenická, Masokrámská) město Bechyně  25,30 mil. 

1.1.4.3 Rekonstrukce sídl. 5.května, II. etapa město Bechyně   neurčena
1.1.4.4 Rekonstrukce sídl. 5.května, III. etapa město Bechyně   neurčena
1.1.4.5 Rekonstrukce Fáberovi ulice, II. etapa město Bechyně   neurčena
1.1.4.6 Rekonstrukce ulice U Stadionu město Bechyně   neurčena
1.1.4.7 Rekonstrukce Křižíkovy vilové čtvrti město Bechyně     neurčena

Opatření č. 1.1.5 Technická infrastruktura – budovy - nebytové 

1.1.5.1 Rekonstrukce č.p. 134 (obřadní síň) – plynová přípojka, topný 
systém, rekonstrukce podlah, výměna oken, interiéry  

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.     3,38 mil. 

1.1.5.2 Obnova dvora č.p. 134 (dvorní objekty, tarasy, zeleň) město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.     2,00 mil. 

1.1.5.3 Oprava smuteční kaple na novém hřbitově – výměna oken, 
střešní krytiny, interiéry 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.     1,00 mil. 

1.1.5.5 Obnova fasády č.p. 140 (muzeum) město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.     0,48 mil. 
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1.1.5.6 Výměna oken a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a 
elektro č.p. 12 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.     neurčena

1.1.5.7 Obnova dvora č.p. 12 město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.     neurčena

1.1.5.8 
Rekonstrukce č.p. 301 (dům služeb) – výměna oken, obnova 
fasády, rozvody elektro, vodovodu, kanalizace, střecha, 
napojení na ÚT) 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.   neurčena

1.1.5.9 Rekonstrukce objektu městského kina, Libušina 169 město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.   neurčena

Opatření č. 1.1.6 Vodohospodářská infrastruktura - kanalizace 
1.1.6.1 Retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem  město Bechyně, VSB   2,5 mil. 
1.1.6.2 Kanalizace a ČOV Hvožďany město Bechyně, VSB   15 mil.

1.1.6.3 Zkapacitnění kanalizace Lázeňská ulice + vybudování 
samostatné dešťové kanalizace  město Bechyně, VSB   12 mil.

1.1.6.4 Hvožďany – kanalizační stoka C město Bechyně, VSB   0,5 mil.
1.1.6.5 Hvožďany – dokončení kanalizační stoky B1 město Bechyně, VSB   1 mil.

1.1.6.6 Odlehčovací potrubí ČOV 
 město Bechyně, VSB   0,4 mil.

1.1.6.7 Obnova kanalizace – Horní Plechamr 
 město Bechyně, VSB 0,75 mil.

1.1.6.8 Obnova kanalizace ul. Parkány 
 město Bechyně, VSB   1,2 mil.

1.1.6.9 Obnova kanalizace ze sídl. Obránců míru na Plechamr 
 město Bechyně, VSB   2,5 mil.

1.1.6.10 Vyřešení odvádění dešťových vod v sídl. Na Libuši, v ulici U 
Vodojemu a vyústění do rybníka Trubný město Bechyně, VSB   neurčeno

Opatření č. 1.1.7 Vodohospodářská infrastruktura - vodovody 
1.1.7.1 Hvožďany – prodloužení vodovodu město Bechyně, VSB   0,25 mil.
1.1.7.2 Bechyně – Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad město Bechyně, VSB 9 mil.
1.1.7.3 Výstavba vodovodu v Lázeňské ulici město Bechyně, VSB   1,2 mil.
1.1.7.4 Oprava vodovodu – Horní Plechamr město Bechyně, VSB   0,5 mil.

Opatření č. 1.1.8 Veřejné osvětlení 

1.1.8.1 Obnova a výměna zastaralých typů svítidel s cílem snížení 
energetické náročnosti 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 0,5 mil. 

1.1.8.2 Výměna olejových kabelových tras Bytenes s.r.o. 0,8 mil.
1.1.8.3 Výměna zkorodovaných ocelových stožárů VO Bytenes s.r.o. 0,5 mil.

1.1.8.4 Rozšíření lokalit pro slavnostní vánoční osvětlení město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 0,1 mil.

1.1.8.5 Montáž nového veřejného osvětlení ulice Táborská (úsek 
Větrov  - most – Zářečí) 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.   1 mil.

Opatření č. 1.1.9 Technická infrastruktura – společnost Bytenes Bechyně s.r.o. 
1.1.9.1 Obnova zastaralé techniky + doplnění o novou  Bytenes s.r.o. 10 mil. 
1.1.9.2 Opravy budov a hal ve vlastnictví spol.  Bytenes s.r.o. 2 mil.
1.1.9.3 Zvýšení odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců spol.  Bytenes s.r.o. 0,2 mil.

1.1.9.4 Rozšiřovat okruh činností s cílem zajistit veškeré potřeby 
města v komunální a bytové sféře. 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.   neurčeno

Opatření č. 1.1.10 Technická infrastruktura - ostatní 
1.1.10.1 Oprava mostu přes říčku Smutná v Zářečí město Bechyně   neurčena

1.1.10.2 Rozšíření hřbitova, 3. etapa město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.   neurčena

1.1.10.3 Zainvestování dalších pozemků v majetku města určených 
územním plánem k bydlení 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 20 mil.

1.1.10.4 Vyřešit majetkoprávní vztahy se Státním statkem Jeneč město Bechyně 1,77 mil.
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Cíl 1.2 Zvyšování atraktivity města Bechyně 
Opatření č. 1.2.1 Zlepšení architektonického vzhledu města, obnova a udržování veřejných prostranství, parků a 
zeleně 

1.2.1.1 Obnova Křižíkova parku město Bechyně     neurčena 
1.2.1.2 Revitalizace parku u rybníka Trubný město Bechyně   neurčena
1.2.1.3 Revitalizace zeleně sídl. Na Libuši město Bechyně     neurčena

1.2.1.4 Revitalizace starého hřbitova město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.   neurčena

1.2.1.5 Úprava zeleně na návsi ve Hvožďanech  město Bechyně   neurčena

1.2.1.6 Obnova polní cesty pod novým hřbitovem k „Kryslím“ (vznik 
vycházkové trasy, výsadba zeleně) město Bechyně   neurčena

1.2.1.7 Revitalizace zeleně na novém hřbitově město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.   0,40 mil.

Cíl 1.3 Zlepšení stavu nakládání s odpady na území města  
Opatření č. 1.3.1 Zlepšení stavu odpadového hospodářství  

1.3.1.1 Vybudování sběrného dvora město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.         9,00 mil.

1.3.1.2 Zavedení kontejnerů na sběr tetrapak město   neurčena
1.3.1.3 Zavedení sběru BRK město   neurčena

1.3.1.4 Vybudování oplocení a přístupové komunikace ke 
kompostárně 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 2,5 mil.

Cíl 1.4 Bezpečnost obyvatel 
Opatření č. 1.4.1: Zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti obyvatel 

1.4.1.1 Personální rozšíření MP město, MP 250 tis. 
1.4.1.2 Materiální vybavení MP město, MP 800 tis.
1.4.1.3 Efektivnější umístnění služebny MP město, MP 100 tis.
1.4.1.4 Zainteresování MP do složek IZS město, MP, IZS neurčena
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Prioritní oblast 2: Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce 
Číslo 

projektu Název projektu Předkladatel Odhadovaná 
částka (Kč) 

Cíl 2.1 Spolupráce města s malými a středními podnikateli, udržení zaměstnanosti  
Opatření č 2.1.1 Rozvíjení spolupráce města s malými a středními podnikateli 

2.1.1.1 Zajištění pravidelné komunikace veřejné správy s 
podnikateli rada města   neurčena 

2.1.1.2 Poradenství a péče o podnikatele, začínající podnikatele a 
zemědělce – komory 

město, hospodářská a 
agrární komora   neurčena 

2.1.1.3 
Zlepšení dopravní obslužnosti při směnném provozu 
podniků (ze směrů: Písek, Milevsko, Soběslav) - zlepšení 
podmínek pro získávání kvalifikovaných pracovníků 

město, Jihočeský 
koordinátor dopravy 
(JIKORD), dopravci 

  neurčena 

Opatření č 2.1.2 Podpora a propagace volných ploch určených pro rozvoj podnikání 

2.1.2.1 Zlepšení prezentace malého a středního podnikání na území 
města (internet, výstavy, veletrhy ad.) 

městský úřad, odbor 
investiční 50 tis. Kč 

2.1.2.2 Propagace volných ploch vhodných pro podnikání městský úřad, odbor 
investiční 200 tis. Kč 

2.1.2.3 Příprava a rozvoj ploch určených pro podnikání (včetně 
potřebné doprovodné infrastruktury) 

městský úřad, odbor 
investiční 10 mil. Kč 

Opatření č 2.1.3 Podpora zaměstnanosti na území města 

2.1.3.1 Zajištění pracovních míst ve zřizovaných organizacích město, Jihočeský kraj, 
zřizované organizace   neurčena 

2.1.3.2 Spolupráce města s úřadem práce – školení pro 
nezaměstnané, zaměstnavatele apod. 

město, Úřad práce – 
kont. pracoviště Tábor   neurčena 

2.1.3.3 Propagace volných pracovních míst město, Úřad práce – 
kont. pracoviště Tábor   neurčena 

Cíl 2.2  Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, v lesích a rybnících 
Opatření č 2.2.1 Rozvoj alternativních způsobů hospodaření a udržení podnikání v zemědělství, lesnictví a 
rybářství  

2.2.1.1 Prezentace zemědělství a souvisejících služeb město, soukromí 
investoři   neurčena 

2.2.1.2 Diverzifikace činností zemědělských podniků a zavádění 
moderních technologií 

město, soukromí 
investoři   neurčena 

2.2.1.3 Podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky město, soukromí 
investoři   neurčena 

2.2.1.4 Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích městský úřad, odbor 
výstavby a ŽP   neurčena 

2.2.1.5 Podpora činnosti mysliveckých a rybářských sdružení městský úřad, odbor 
výstavby a ŽP 

30 tis. 
Kč/rok 

2.2.1.6 Dokončení komplexních pozemkových úprav 
Pozemkový a 

katastrální úřad ve 
spolupráci s městem   neurčena 
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Prioritní oblast 3: Cestovní ruch, kultura, památky a sport 
Číslo 

projektu Název projektu Předkladatel Odhadovaná 
částka (Kč) 

Cíl 3.1 Podpora rozvoje turistické infrastruktury 
Opatření č. 3.1.1 Budování a značení turistických tras 

3.1.1.1 Příprava, plánování, výstavba a značení cyklistické trasy podél 
Lužnice 

město, KČT, 
Nadace 

jihočeských 
cyklostezek  50 mil. Kč 

3.1.1.2 Vybudování kvalitní cyklostezky Týn nad Vltavou – Bechyně, 
případně její prodloužení až k řetězovému mostu ve Stádlci 

město 
Bechyně, 

NJC 30 mil. Kč

3.1.1.3 Vybudování cyklotrasy Černickou oborou – propojení 
Bechyňska s územím „Borkovická blata“ 

Panství 
Bechyně 500 tis. Kč

3.1.1.4 Vyznačení vycházkových okruhů v okolí města – zřízení 
nových okruhů pro lázeňské hosty, údržba stávajících 

město 
Bechyně, 

KĆT 200 tis. Kč

3.1.1.5 Obnova a údržba současné sítě turistických tras 
město 

Bechyně, 
KČT 100 tis. Kč

Opatření č. 3.1.2 Podpora tradice vodáctví na řece Lužnici 

3.1.2.1 Podpora rozvoje kempů, chatových osad a chat v povodí řeky 
Lužnice 

m. Bechyně, 
soukr. 

majitelé  neurčena

3.1.2.2 Propojení nabídky vodáctví s cyklotrasou podél Lužnice a 
elektrickou dráhou Tábor – Bechyně 

město 
Bechyně,   
ČD a.s. 

neurčena

3.1.2.3 Marketingová podpora vodáctví na řece Lužnici město 
Bechyně 100 tis. Kč

Opatření č. 3.1.3 Podpora turistického provozu na železniční trati Bechyně – Tábor 

3.1.3.1 Udržení provozu na železniční trati Tábor-Bechyně v 
současném stavu ČD a.s. neurčena

3.1.3.2 Zajištění sezónního turistického provozu historických 
elektrických a parních vlaků ČD a.s. 300 tis. Kč

3.1.3.3 Propagace železničního mostu v Bechyni jako významné 
technické památky 

město 
Bechyně 20 tis. Kč

Cíl 3.2 Vytvoření marketingové strategie a nabídky turistických produktů 
Opatření č. 3.2.1 Společná marketingová strategie a kvalitní propagace   

3.2.1.1 Zřízení městského turistického informačního centra město 
Bechyně 3 mil. Kč

3.2.1.2 Spolupráce města s podniky Lázně Bechyně a Panství Bechyně 
na společné propagaci 

město 
Bechyně neurčena

3.2.1.3 Zpracování společné marketingové strategie a mediální 
kampaně na podporu turistiky 

město 
Bechyně 1 mil. Kč

3.2.1.4 Vytvoření kvalitních společných propagačních materiálů na 
různá témata 

město 
Bechyně, TIC 500 tis. Kč

3.2.1.5 Zajištění propagace města na výstavách, veletrzích a v 
okolních informačních centrech 

město 
Bechyně, TIC 500 tis. Kč

Opatření č. 3.2.2  Nabídka turistických produktů 

3.2.2.1 Propojit turistickou nabídku města s okolními turistickými 
centry Tábor, Písek, Milevsko, Týn n.Vlt. a Soběslav 

město 
Bechyně, 
SMOJK neurčena

3.2.2.2 Pověřit městské informační centrum vytvořením týdenního 
programu pro návštěvníky města 

město, TIC, 
podniky 100 tis. Kč
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3.2.2.3 Vytvořit turistické tématické balíčky/produkty podle 
společných požadavků zapojených podniků 

město, TIC, 
podniky 100 tis. Kč

3.2.2.4 Dokončit stálou expozici městského muzea město 1 mil. Kč
Cíl 3.3 Využití památek pro rozvoj cestovního ruchu 
Opatření č. 3.3.1 Obnova historického centra města   

3.3.1.1 

Vytvoření místního i dálkového naváděcího informačního 
systému města (městský informační systém, informační tabule 
upozorňující na historické památky na příjezdových 
komunikacích k městu) 

město 
Bechyně 

200 tis. Kč

3.3.1.2 Obnova a rekonstrukce historických objektů v majetku města město 
Bechyně neurčena

Opatření č. 3.3.2  Spolupráce s majiteli památkových objektů 

3.3.2.1 
Spolupráce města se soukromými majiteli lázní a zámku při 
údržbě a obnově památek na území města (řád františkánů, 
Panství Bechyně, Lázně Bechyně) 

město 
Bechyně neurčena

3.3.2.2 
Spolupráce s veřejnými i soukromými majiteli a provozovateli 
při využití historického centra města (řád františkánů, Alšova 
jihočeská galerie, Klub českých turistů ad.) 

město 
Bechyně neurčena

Cíl 3.4 Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města, rozvíjet vnější vztahy  
Opatření č. 3.4.1  Podpora kulturních akcí a obnova kulturního domu   

3.4.1.1 Založit tradici kulturní přehlídky nebo festivalu krajského nebo 
celostátního charakteru, náležitě ji propagovat 

město 
Bechyně 100 tis. Kč ročně

3.4.1.2 Podpora pořádání divadelních přehlídek s celostátním dopadem město 
Bechyně 50 tis. Kč ročně

3.4.1.3 Rekonstrukce kulturního domu jako centra kulturních aktivit ve 
městě 

město 
Bechyně 15 mil. Kč

3.4.1.4 Podpora a rozšíření činnosti kulturních zařízení – kino, kulturní 
dům, městské muzeum ad. 

město 
Bechyně 1 mil. Kč ročně

3.4.1.5 Podpora spolkového života ve městě město 
Bechyně 100 tis. Kč ročně

Opatření č. 3.4.2  Podpora vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce 

3.4.2.1 Větší zapojení města do spolupráce krajských a regionálních 
center 

město 
Bechyně neurčena

3.4.2.2 Zahájení mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem město 
Bechyně neurčena

3.4.2.3 Podpora spolupráce s armádou ČR (ženijní brigáda, vojenská 
policie) 

město 
Bechyně neurčena

3.4.2.4 Podpora činnosti spolků a organizací rozvíjejících vnější 
vztahy města 

město 
Bechyně 30 tis. Kč ročně

Cíl 3.5 Podpora sportu a využití volného času  
Opatření č. 3.5.1 Dobudování odpovídající sportovní infrastruktury 

3.5.1.1 
Dokončení vybavení sportovního areálu o specifickou sport. 
infrastrukturu (park volného času pro mladé – in-line bruslení, 
skateboard, lezecká stěna, lanové centrum, trampolíny apod.) 

město 
Bechyně 20 mil. Kč

Opatření č. 3.5.2 Podpora sportovních aktivit 

3.5.2.1 Podpora činnosti sportovních a školních klubů a tělovýchov-
ných zařízení na území města 

město 
Bechyně 500 tis. Kč ročně

3.5.2.2 Zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti město 
Bechyně 50 tis. Kč ročně
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Prioritní oblast 4: Kvalita života – sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství 
Číslo 

projektu Název projektu Předkladatel Odhadovaná 
částka (Kč) 

Cíl 4.1 Podpora vzdělávání  
Opatření č. 4.1.1 Zajištění kvalitního prostředí ve školách  

4.1.1.1 Výměna oken ZŠ Školní město Bechyně, ZŠ   7,10 mil.
4.1.1.2 Výměna oken ZŠ Libušina město Bechyně, ZŠ   neurčena
4.1.1.3 Zateplení MŠ Jahůdka Bechyně město Bechyně, MŠ 1 mil. Kč
4.1.1.4 Vybavení školního hřiště MŠ Jahůdka Bechyně město Bechyně, MŠ 8,3 mil. Kč
4.1.1.5 Vybavení environmentálního altánu MŠ Jahůdka Bechyně město Bechyně, MŠ ?
4.1.1.6 Úprava příjezdové komunikace MŠ Jahůdka Bechyně město Bechyně, MŠ ?

Opatření č. 4.1.2 Zvyšování zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce mezi základními školami, 
středními školami, úřadem práce a budoucím zaměstnavatelem  

4.1.2.1 Exkurze a prezentace technických činností firem. školy, podnikatelé neurčena

4.1.2.2 Zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech 
uplatnění technicky vzdělaných pracovníků školy, podnikatelé   neurčena

Opatření č. 4.1.3 Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání   

4.1.3.1 Zvyšování zájmu o celoživotní vzdělávání ze strany 
zaměstnanců i zaměstnavatelů podnikatelé neurčena 

Cíl 4.2 Zlepšení podmínek pro bydlení 
Opatření č. 4.2.1 Rekonstrukce a revitalizace objektů pro bydlení  

4.2.1.1 
Revitalizace panelových domů sídl. Obránců míru – výměna 
oken, zateplení střechy a fasády, nátěr fasády (č.p. 807-809 
hotovo, č.p. 817 proběhne letos) 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 4 mil. 

4.2.1.2 Výměna oken bytových domů sídl. Na Libuši č.p. 615-617, 
634-643, 701-703 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 9 mil.

4.2.1.3 Nový fasádní nátěr bytových domů sídl. Na Libuši č.p. 615-
617, 701-703 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o.. 4 mil.

4.2.1.4 Izolace základů bytových domů sídl. Na Libuši č.p. 615-617, 
701-703 

město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 3 mil.

4.2.1.5 Rekonstrukce bytového domu č.p. 7 město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 3 mil.

4.2.1.6 Rekonstrukce bytového domu Senožaty č.p. 41 město Bechyně, 
Bytenes s.r.o. 6 mil.

Cíl 4.3 Rozvoj zdravotnictví  
Opatření č. 4.3.1 Zlepšení dostupnosti zdravotnických služeb a zvýšení kvality prostředí poskytované 
zdravotní péče 

4.3.1.1. Zřízení zdravotního střediska soustředěné lékařské péče město Bechyně,  neurčena 
Cíl 4.4 Rozvoj sociálních služeb  
Opatření č. 4.4.1 Zlepšení sociálních služeb na území města 

4.4.1.1. Výstavba nového Domova pro seniory Jihočeský kraj  240 mil. 

4.4.1.2 
Udržení a rozšíření terénní pečovatelské služby město Bechyně, 

uživatelé služby, 
MPSV 0,95 mil./rok

4.4.1.3 
Rozšíření nabídky služeb a pracovní doby pečovatelek v domě 
s pečovatelskou službou v Bechyni 

město Bechyně, 
uživatelé služby, 

MPSV neurčena

4.4.1.4 
Zřízení sociální služby osobní asistence město Bechyně, 

uživatelé služby, 
MPSV neurčena

4.4.1.5 
Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež Město Bechyně, 

organizace, jiné 
subjekty neurčena
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4.4.1.6 Zajištění služby nouzového signalizačního zařízení pro seniory 
a zdravotně postižené 

Město Bechyně, jiné 
subjekty neurčena

Opatření č. 4.4.2 Vzdělávání dospělých a seniorů 

4.4.2.1. 
Vzdělávání dospělých Město Bechyně, 

Domov pro seniory, 
kulturní dům neurčena

4.4.2.2 
Vzdělávání seniorů Město Bechyně, 

Domov pro seniory, 
jiné organizace neurčena

Opatření č. 4.4.3 Doprovodné služby 

4.4.3.1. Základní sociální poradenství Město Bechyně, 
Domov pro seniory neurčena 

4.4.3.2 
Odborné sociální poradenství Město Bechyně, 

centrum pro ZP, 
neziskové organizace neurčena

4.4.3.3 Zařízení seniorského parku Domov pro seniory, 
město Bechyně neurčena
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3  K A T A L O G  P R O J E K TŮ  

PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL 

Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury 

Opatření č. 1.1.1 Dopravní infrastruktura - chodníky 

Název projektu:  
1.1.1.1 Rekonstrukce chodníků ulice Michalská 

Očekávané náklady: 
  1,26 mil. 

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
2012 

Předkladatel/realizátor: 
Město 

Název projektu:  
1.1.1.2 Rekonstrukce chodníků ulice Libušina (okolo paneláků)  

Očekávané náklady: 
1,90 mil. 

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
2013 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně  

Název projektu:  
1.1.1.3 Rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši (směr na f. Laufen, parčík na 

náměstíčku, ve spodní části u panelových domů) 

Očekávané náklady: 
1,70 mil.  

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
2014 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
1.1.1.4 Rekonstrukce chodníků sídl. Obránců míru 

Očekávané náklady: 
1,28 mil. 

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
1.1.1.5 Rekonstrukce chodníků Gabrielova ulice 

Očekávané náklady: 
1,10 mil. 

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
1.1.1.6 Rekonstrukce chodníků Písecká ulice 

Očekávané náklady: 
1,20 mil. 

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
1.1.1.7 Rekonstrukce chodníků Tyršova ulice 

Očekávané náklady: 
0,58 mil. 

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
1.1.1.8 Rekonstrukce chodníků ulice Školní 

Očekávané náklady: 
0,89 mil. 

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
1.1.1.9 Rekonstrukce chodníků ulice Novodvorská 

Očekávané náklady: 
1,20 mil. 

Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
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PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL 

Opatření č. 1.1.2 Dopravní infrastruktura - parkoviště 
Název projektu: 

1.1.2.1 Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Písecká 
Očekávané náklady:  

14,63 mil. 
Současné parkovací plochy nestačí zvýšené poptávce po parkování. Provizorní parkování na obslužných komunikacích 

omezuje možnost průjezdu HZS, záchranky, vozidel svozu odpadů, zásobování apod. 
 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.2.2 Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Obránců míru 

Očekávané náklady:  
9,63 mil. 

Současné parkovací plochy nestačí zvýšené poptávce po parkování. Provizorní parkování na obslužných komunikacích 
omezuje možnost průjezdu HZS, záchranky, vozidel svozu odpadů, zásobování apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.2.3 Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Na Libuši 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Současné parkovací plochy nestačí zvýšené poptávce po parkování. Provizorní parkování na obslužných komunikacích 
omezuje možnost průjezdu HZS, záchranky, vozidel svozu odpadů, zásobování apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.2.4 Rekonstrukce parkoviště u křižovatky ulic Čechova a Písecká  

Očekávané náklady:  
0,96 mil. 

Současné parkovací plochy nestačí zvýšené poptávce po parkování. Provizorní parkování na obslužných komunikacích 
omezuje možnost průjezdu HZS, záchranky, vozidel svozu odpadů, zásobování apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Opatření č. 1.1.3 Dopravní infrastruktura – komunikace a veřejná prostranství 
Název projektu: 

1.1.3.1 Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, I. etapa (náměstíčko + spodní 
část) 

Očekávané náklady:
23,5 mil. 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.3.2 Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, II. etapa (horní část) 

Očekávané náklady:
20 mil. 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.3.3 Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, III. etapa (okolo bývalého 

lesnického učiliště, Jednoty a panelových domů) 

Očekávané náklady:
8 mil. 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.3.4 Stavební úpravy veřejných ploch u č.p. 207-208 ulice Písecká 

Očekávané náklady:
1,98 mil. 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.3.5 Stabilizace svahu nad Plechamrem 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Nutná stabilizace svahu. 
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PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Opatření č. 1.1.4 Dopravní a technická infrastruktura – komplexní řešení celých ulic 
Název projektu: 

1.1.4.1 Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, II. etapa (ulice Široká, 
Klášterní, Waltrova, Kašpara Malého) 

Očekávané náklady:
22,7 mil. 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch. 
Předpokládaný termín realizace: 
2012 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.4.2 Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, III. etapa (ulice Dlouhá, 

Soukenická, Masokrámská) 

Očekávané náklady:
25,3 mil. 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch. 
Předpokládaný termín realizace: 
2013 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.4.3 Rekonstrukce sídl. 5.května, II. etapa 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch. 
Předpokládaný termín realizace: 
2014 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.4.4 Rekonstrukce sídl. 5.května, III. etapa 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch. 
Předpokládaný termín realizace: 
2015 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.4.5 Rekonstrukce Fáberovy ulice, II. etapa 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.4.6 Rekonstrukce ulice U Stadionu 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.4.7 Rekonstrukce Křižíkovy vilové čtvrti 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Opatření č. 1.1.5 Technická infrastruktura – budovy - nebytové 
Název projektu: 

1.1.5.1 Rekonstrukce č.p. 134 (obřadní síň)  
Očekávané náklady:

3,38 mil. 
Náprava nevyhovujícího stavu - plynová přípojka, topný systém, rekonstrukce podlah, výměna oken, interiéry. 
Předpokládaný termín realizace: 
2012 - 2014 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.5.2 Obnova dvora č.p. 134 

Očekávané náklady:
2 mil. 

Náprava nevyhovujícího stavu -  dvorní objekty, tarasy, zeleň. 
 
Předpokládaný termín realizace: 
2013 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 
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Název projektu: 
1.1.5.3 Oprava smuteční kaple na novém hřbitově  

Očekávané náklady:
1 mil. 

Náprava nevyhovujícího stavu  – výměna oken, střešní krytiny, interiéry 
 
Předpokládaný termín realizace: 
2012 - 2014 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.5.4 Obnova fasády č.p. 140 (muzeum) 

Očekávané náklady:
0,48 mil. 

Náprava nevyhovujícího stavu – citlivá obnova fasády muzea. 
Předpokládaný termín realizace: 
2012 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.5.5 Výměna oken a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a elektro č.p. 12 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Náprava nevyhovujícího stavu - výměna oken a vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu a elektroinstalace. 
 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.5.6 Obnova dvora č.p. 12 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Náprava nevyhovujícího stavu. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.5.7 Rekonstrukce č.p. 301 (dům služeb) 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Náprava nevyhovujícího stavu - výměna oken, obnova fasády, rekonstrukce rozvodů elektro, vodovodu, kanalizace, 
oprava střechy, napojení na ÚT. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.5.8 Rekonstrukce objektu městského kina, Libušina 169 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Celková rekonstrukce – rozvody elektro, vody, kanalizace, topení, střecha, klempířské prvky, výměna oken, interiéry, 
promítací technika. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Opatření č. 1.1.6 Vodohospodářská infrastruktura - kanalizace 
Název projektu: 

1.1.6.1 Retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem 
Očekávané náklady:

2,5 mil. 
Výstavba akumulační nádrže, která zachytí přívalové deště z ulic Fáberova, Michalská a sídl. Obránců míru. Při 

přívalových deštích dochází k erozi povrchu nad nemovitostmi čp. 441 a 442 a k poškození soukromého majetku. 
Předpokládaný termín realizace: 
2012 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.6.2 Kanalizace a ČOV Hvožďany 

Očekávané náklady:
15 mil. 

Dostavba kanalizační sítě a výstavba čistírny odpadních vod pro lokalitu Hvožďany. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.6.3 Zkapacitnění kanalizace Lázeňská ulice + vybudování samostatné dešťové 

kanalizace 

Očekávané náklady:
12 mil. 

Výměna kanalizace v ulici Lázeňská za potrubí o větším profilu, které zamezí tlakovému proudění při  deštích a výstavba 
dešťové kanalizace, která odvede dešťové vody do řeky Lužnice. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 
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Název projektu: 
1.1.6.4 Hvožďany – kanalizační stoka C 

Očekávané náklady:
0,5 mil. 

Propojení kanalizačních stok ve Hvožďanech tak, aby došlo ke zrušení volné výústi do potoka, která se nachází na 
soukromém pozemku. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.6.5 Hvožďany – dokončení kanalizační stoky B1 

Očekávané náklady:
1 mil. 

Dokončení kanalizační stoky B1 nad farmou. V tomto místě se připravuje výstavba místní komunikace. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.6.6 Odlehčovací potrubí ČOV 

Očekávané náklady:
0,4 mil. 

Odlehčovací potrubí odvede dešťové vody, které nejsou biologicky čištěny mimo společný měrný objekt. Výstavbu 
odlehčovacího potrubí požaduje ČIŽP České Budějovice (cca 80m). 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.6.7 Obnova kanalizace – Horní Plechamr 

Očekávané náklady:
0,75 mil. 

Zděná kanalizace v horní části Plechamru bude nahrazena potrubím DN300 (cca 150m). 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.6.8 Obnova kanalizace ul. Parkány 

Očekávané náklady:
1,2 mil. 

Obnova nevyhovující zděné kanalizace v soukromých pozemcích (v zahradách) v ulici Parkány a v části Libušiny ulice, 
která je napojena na zděnou kanalizaci (cca 250m). 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.6.9 Obnova kanalizace ze sídl. Obránců míru na Plechamr 

Očekávané náklady:
2,5 mil. 

Obnova kanalizace ze sídl. Obránců míru na Plechamr (cca 200m) vč. výstavby pískové komory, která zabrání nátoku 
splavenin do pobřežního sběrače a štoly. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.6.10 Vyřešení odvádění dešťových vod v sídl. Na Libuši, v ulici U Vodojemu a 

vyústění do rybníka Trubný 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Komplexně řešit odvádění dešťových vod mimo jednotnou kanalizaci v problémových lokalitách vč. odlehčovacích 
komor. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Opatření č. 1.1.7 Vodohospodářská infrastruktura - vodovody 
Název projektu: 

1.1.7.1 Hvožďany – prodloužení vodovodu 
Očekávané náklady:

0,25 mil. 
Prodloužení vodovodu o délce 60m pro napojení stávajících nemovitostí. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.7.2 Bechyně – Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad 

Očekávané náklady:
9 mil. 

Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody ve stávajících zdrojích, kdy jdou překračovány limity pro koncentraci dusičnanů, 
je nutné nahradit stávající zdroje a vodovod ve Hvožďanech napojit na rozvodnou síť ve městě Bechyně. 
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Předpokládaný termín realizace: 
2012 - 2013 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.7.3 Výstavba vodovodu v Lázeňské ulici 

Očekávané náklady:
1,2 mil. 

Část ulice Parkány je zásobována vodou potrubím Li80 z Křižíkovy vil.čtvrti. Potrubí je uloženo v soukromém pozemku 
nevelmi svažitém terénu. Nové potrubí by bylo uloženo v pozemku Města Bechyně (300 m). 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Název projektu: 
1.1.7.4 Oprava vodovodu – Horní Plechamr 

Očekávané náklady:
0,5 mil. 

V souběhu s opravou kanalizace na Plechamru by došlo k výměně vodovodu z roku 1925. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, VSB 

Opatření č. 1.1.8 Veřejné osvětlení 
Název projektu: 

1.1.8.1 Obnova a výměna zastaralých typů svítidel s cílem snížení energetické 
náročnosti 

Očekávané náklady:
0,5 mil. 

Montáž nových svítidel typ OCP 70-PC/II na sadové stožáry. 
Montáž nových svítidel typ LV 2x36 W, včetně výložníků na sloupy 8 metrů 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.8.2 Výměna olejových kabelových tras 

Očekávané náklady:
0,8 mil. 

Výměna: kabelové trasy – keramická škola – hotel Jupiter, 
               objekt DPS – křižovatka Písecká – Čechova, 
               Keramická škola – Křižíkův park (odbočka do lázní), 
               sídliště Na Libuši. 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.8.3 Výměna zkorodovaných ocelových stožárů VO 

Očekávané náklady:
0,5 mil. 

Výměna: prostory u Kulturního střediska, ulice směr nový hřbitov, 
               trasa Křižíkův park – Nový most, Michalská ulice, jednotlivé stožáry v ostatních lokalitách 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.8.4 Rozšíření lokalit pro slavnostní vánoční osvětlení 

Očekávané náklady:
0,1 mil. 

Rozšíření o trasu  Křižíkův park – Nový most, ulice Písecká, výpadovka směr Senožaty 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.8.5 Montáž nového veřejného osvětlení ulice Táborská (úsek Větrov  - most – 

Zářečí) 

Očekávané náklady:
1 mil. 

Montáž nového veřejného osvětlení v uvedené lokalitě. 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Opatření č. 1.1.9 Technická infrastruktura – společnost Bytenes Bechyně s.r.o. 
Název projektu: 

1.1.9.1 Obnova zastaralé techniky + doplnění o novou 
Očekávané náklady:

10 mil. 
Nutnost obnovy: zametací chodníkový stroj, lehké užitkové nákladní vozidlo do 3,5 t, 
                            sekací technika na údržbu zeleně, kontejnerová Avie – 5 t, fekální stroj 
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Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.9.2 Opravy budov a hal ve vlastnictví spol. 

Očekávané náklady:
2 mil.  

Montáž nové elektroinstalace v halách, rekonstrukce ÚT – garáže, šatny. 
Výměna oken – administrativní budova, výstavba nového plechového přístřešku 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.9.3 Zvýšení odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců spol. 

Očekávané náklady:
0,2 mil. 

Školení, semináře a kurzy 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.9.4 Rozšiřovat okruh činností s cílem zajistit veškeré potřeby města 

v komunální a bytové sféře 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Cílem je doplnit potřebný počet pracovníků pro komplexní zajištění úkolů při údržbě veřejných prostor – zahradnické 
služby, opravy komunikací a chodníků. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Opatření č. 1.1.10 Technická infrastruktura - ostatní 
Název projektu: 

1.1.10.1 Oprava mostu přes říčku Smutná v Zářečí 
Očekávané náklady:

neurčeny 
Nutná oprava mostu. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.1.10.2 Rozšíření hřbitova, 3. etapa 

Očekávané náklady:
neurčeny 

Pokračující práce na rozšíření hřbitova. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.10.3 Zainvestování dalších pozemků v majetku města určených územním 

plánem k bydlení 

Očekávané náklady:
20 mil. 

Příprava pozemků určených územním plánem města k bydlení – komunikace, kanalizace, voda, plyn, veřejné osvětlení. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.1.10.4 Vyřešit majetkoprávní vztahy se Státním statkem Jeneč 

Očekávané náklady:
1,77 mil. 

 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Cíl 1.2 Zvyšování atraktivity města Bechyně  

Opatření č. 1.2.1 Zlepšení architektonického vzhledu města, obnova a udržování veřejných prostranství parků a 
zeleně  

Název projektu: 
1.2.1.1 Obnova Křižíkova parku 

Očekávané náklady: 
neurčeny 

Komplexní obnova parku. 
 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
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Název projektu: 
1.2.1.2 Revitalizace parku u rybníka Trubný 

Očekávané náklady: 
neurčeny 

V parku u rybníka Trubný je část převážně jehličnatých dřevin proschlá. Některé zpevněné cesty jsou nefunkční. Je třeba 
navrhnout nové uspořádání parku, zpevnit vyšlapané cesty, po kterých chodí většina lidí. Provést odstranění nevzhledných a 
proschlých dřevin a nahradit je jinými okrasnými dřevinami. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.2.1.3 Revitalizace zeleně sídl. Na Libuši 

Očekávané náklady: 
neurčeny 

Komplexní obnova zeleně. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.2.1.4 Revitalizace starého hřbitova 

Očekávané náklady: 
neurčeny 

Areál hřbitovního kostela sv. Michala v Bechyni je součástí nemovité kulturní památky. Starý hřbitov je zanedbaný. Část 
vzrostlých lip je na hranici svého života. Při dendrologickém průzkumu by se mělo určit, které stromy jsou ve špatném 
zdravotním stavu a jsou provozně nebezpečné a které je nutné ošetřit. Dále je třeba po projednání s Národním památkovým 
ústavem celý hřbitov upravit, neboť zde jsou opuštěné a neudržované hroby. 

 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
1.2.1.5 Úprava zeleně na návsi ve Hvožďanech 

Očekávané náklady: 
neurčeny 

Na návsi ve Hvožďanech rostou převážně smrky. Jsou už přerostlé, husté. Náves je třeba upravit, obnovit zeleň a 
k výsadbě použít listnaté stromy. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.2.1.6 Obnova polní cesty pod novým hřbitovem k „Kryslím“  

Očekávané náklady: 
neurčeny 

Část cesty pod novým hřbitovem je vyhlášena jako významný krajinný prvek. V současné době je cesta téměř neprůchozí, 
zarostlá stromy a keři. Další část je zorána a užívá se jako orná půda, přestože v mapách je vedena jako cesta. V plánu 
územního systému ekologické stability je navržena obnova této polní cesty. Je třeba vyřešit majetkově-právní vztahy k této 
cestě a cestu obnovit částečně zásahem do VKP a dosadbou vhodných stromů. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.2.1.7 Revitalizace zeleně na novém hřbitově 

Očekávané náklady: 
0,4 mil. 

Komplexní obnova zeleně. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 
 

Cíl 1.3 Zlepšení stavu nakládání s odpady na území města 

Opatření č. 1.3.1. Zlepšení stavu odpadového hospodářství 
Název projektu: 

1.3.1.1 Vybudování sběrného dvora 
Očekávané náklady: 

9 mil. 
Výstavba nového sběrného dvora je naplánována v těsné blízkosti areálu společnosti Bytenes.  Sběrný dvůr  je 

projektován dle platných předpisů. Vybavení sběrného dvora obsahuje velkoobjemové kontejnery, které budou umístěny pod 
přístřeškem, krytá hala pro garážování techniky, případně pro umístění lisu na plasty, papír a kartony, dále mobilní sklad 
nebezpečných odpadů a obytná buňka pro správce sběrného dvora. Plocha sběrného dvora bude zpevněna živičným 
povrchem. 

Předpokládaný termín realizace: 
2012 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 
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Název projektu: 
1.3.1.2 Zavést kontejnery na sběr tetrapak 

Očekávané náklady: 
neurčeny 

Město Bechyně zatím má po městě rozmístěny kontejnery na plast, papír a sklo. Plánujeme spolu s odvozovou společností 
zavést ještě kontejnery na třídění nápojových kartonů – krabic od džusů, vína, mléka. Tím se zvýší využitelnost odpadů a 
sníží se množství odpadů ukládaných na skládku. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.3.1.3 Zavést sběr BRK 

Očekávané náklady: 
neurčeny 

Město Bechyně má vlastní kompostárnu, do které se vozí odpad z údržby zeleně z ploch které město vlastní. Dále se do 
kompostárny  vozí odpad ze zeleně, který přivezou do sběrného dvora občané. Do budoucna se zajímáme o kvalitnější třídění 
BRKO tak, aby se místa na ukládání BRKO stala dostupnější pro většinu obyvatel Bechyně a tento odpad nekončil 
v popelnicích. Tím se sníží množství ukládaných odpadů na skládku. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
1.3.1.4 Vybudování oplocení a přístupové komunikace ke kompostárně 

Očekávané náklady: 
2,5 mil. 

Vybudování oplocení, včetně vstupní brány do areálu. Vybudování panelové komunikace v délce cca 1,5 km - od 
komunikace Bechyně – Senožaty k vlastnímu areálu kompostárny. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Cíl 1.4 Bezpečnost obyvatel 

Opatření č.1.4.1 Zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti obyvatel 
Název projektu:   1.4.1.1 Personální rozšíření MP Očekávané náklady: 

250 tis.Kč 
Rozšíření stavu o 1 strážníka, vize je max. počet 5 strážníků. 
Předpokládaný termín realizace: 
2013 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, MP 

Název projektu:  1.4.1.2  Materiální vybavení MP  Očekávané náklady: 
800 tis.Kč 

Rozšíření materiální vybavení městské policie o kamerový systém, vozidlo vhodné pro složku IZS a drobné dovybavení.  
Předpokládaný termín realizace: 
2011-12 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, MP 

Název projektu:  1.4.1.3  Efektivnější umístnění služebny MP Očekávané náklady: 
100 tis.Kč 

Vyhledání efektivnějšího umístění služebny městské policie do ekonomicky výhodnějšího místa s lepší dostupností pro 
občany, nejlépe v okolí MěÚ. 

Předpokládaný termín realizace: 
2013 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, MP 

Název projektu:  1.4.1.4  Zainteresování MP do složek IZS, VPS Očekávané náklady: 
neurčeno 

Zkvalitnění spolupráce se složkami IZS a VPS s důrazem na bezpečnost obyvatel a finanční přínos. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, MP 
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Cíl č. 2.1 – Spolupráce města s malými a středními podnikateli, udržení zaměstnanosti 
Opatření č. 2.1.1 Rozvíjení spolupráce města s malými a středními podnikateli 
Název projektu: 

2.1.1.1 Zajištění pravidelné komunikace veřejné správy s podnikateli 
Očekávané náklady:  

neurčeny 
Ve městě by měl být nastolen režim pravidelné komunikace veřejné správy (Rady města) s místními podnikateli. 

K setkávání by mělo docházet min. 4x ročně, měly by na něm být konzultovány otázky rozvoje města, spolupráce 
s výrobními podniky, rozvoje zaměstnanosti a vzdělávání, pokrytí poptávky po odborných pracovních silách apod. Partnery 
městu při těchto jednáních by měli být soukromí majitelé či jednatelé důležitých podniků na území města – LAUFEN JIKA 
CZ, Lázně Bechyně, Panství Bechyně, MIKRO-EPSILON CZ, Lázně Felicitas ad. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Rada města 

Název projektu: 
2.1.1.2 Poradenství a péče o podnikatele, začínající podnikatele a zemědělce – 

komory 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Ve městě Tábor fungují okresní pobočky Jihočeské hospodářské komory a Regionální agrární komory Jihočeského kraje, 
které mají zajišťovat informační služby pro podnikatele a odborné poradenství o jednotlivých možnostech podpory. Mělo by 
se tak dít formou seminářů, konzultačních hodin a vydávání propagačních materiálů, na tyto činnosti mohou komory získat 
podporu z grantových programů EU, státu či kraje. Město by mělo nastolit intenzivnější spolupráci a komunikaci s oběma 
institucemi při podpoře místních podnikatelů. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Město, hospodářská a agrární komora 

Název projektu: 
2.1.1.3 Zlepšení dopravní obslužnosti při směnném provozu podniků – zlepšení 

podmínek pro získávání kvalifikovaných zaměstnanců 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Jihočeský kraj prostřednictvím svého koordinátora veřejné dopravy JIKORD podporuje dopravní obslužnost na území 
kraje. Vzhledem k odloučené poloze města je třeba vést řadu jednání se zástupci JIKORD, jejichž úkolem je zajištění 
dostatečné dopravní obslužnosti mezi Bechyní a městy Tábor, České Budějovice, Písek, Milevsko, Soběslav zejména 
s ohledem na směnný provoz místních podniků a zlepšení podmínek pro získávání kvalifikovaných pracovníků. 

Předpokládaný termín realizace: 
trvale 

Předkladatel/realizátor: 
Město, Jihočeský koordinátor dopravy (JIKORD), dopravci 

Opatření č. 2.1.2 Podpora a propagace volných ploch určených pro rozvoj podnikání 
Název projektu: 

2.1.2.1 Zlepšení prezentace malého a středního podnikání na území města (internet, 
výstavy, veletrhy ad.) 

Očekávané náklady:  
50 tis. Kč ročně 

Důležitou formou podpory města malému a střednímu podnikání je zajištění a podpora účasti podnikatelů z města na 
výstavách a veletrzích na úrovni kraje, ČR, ale i v mezinárodním měřítku, např. v partnerských městech a sdruženích. 
Podpora by měla mít formu nabídky poskytnutí slevy na výstavní plochy, společné propagace, odkazů na internetu apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Městský úřad, odbor investiční 

Název projektu: 
2.1.2.2 Propagace volných ploch vhodných pro podnikání 

Očekávané náklady:  
200 tis. Kč 

Město by mělo podpořit rozvoj podnikání pozitivní propagací svých rozvojových možností, vytvářením příznivého 
prostředí pro usidlování podniků, dobrou komunikací s podnikateli apod. K tomu by měly být vydávány kvalitní brožury, 
propagační materiály, prezentace na internetu apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
2012-2013 

Předkladatel/realizátor: 
Městský úřad, odbor investiční 

Název projektu: 
2.1.2.3 Příprava a rozvoj ploch určených pro podnikání (včetně potřebné 

doprovodné infrastruktury) 

Očekávané náklady:  
min. 10 mil. Kč 

Za účelem zlepšení propagace města by měla být zpracovaná marketingová koncepce města zaměřená na cestovní ruch a 
podnikání, která by měla naznačit mj. možnosti rozvoje podnikání a potenciál využití průmyslových zón.  

Na základě této marketingové koncepce města by mělo dojít k zainvestování menší „průmyslové zóny“, nejlépe v ul. 
Dukelská, která by ověřila případné možnosti rozvoje dalších zón pro malé a střední podnikatele. Teprve po jejím obsazení by 
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se měly provádět případné investice do dalších ploch pro podnikání. Pro zajištění jejího využití a plného obsazení výrobními 
podniky je nutná její intenzivní propagace směrem k podnikatelskému sektoru. 

Předpokládaný termín realizace: 
2012-2015 

Předkladatel/realizátor: 
Městský úřad, odbor investiční 

Opatření č. 2.1.3 Podpora zaměstnanosti na území města 
Název projektu: 

2.1.3.1 Zajištění pracovních míst ve zřizovaných organizacích 
Očekávané náklady:  

neurčeny 
Město je zřizovatelem řady organizací (BYTENES Bechyně spol. s r.o., Městský úřad Bechyně, Základní škola Školní, Základní 

škola Libušina, Mateřská škola Jahůdka, Kulturní středisko města Bechyně), další organizace na území města zřizuje Jihočeský kraj 
(Střední umělecko-průmyslová škola, ZUŠ Václava Pichla, Domov pro seniory). Tyto organizace zaujímají značný podíl na 
zaměstnanosti a trhu práce (přibližně 15%). Záměrem je udržení, případně mírné zvýšení počtu pracovních míst v těchto 
organizacích jako základního předpokladu udržení zaměstnanosti na území města. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Město, Jihočeský kraj, zřizované organizace 

Název projektu: 
2.1.3.2 Spolupráce města s úřadem práce – školení pro nezaměstnané, 

zaměstnavatele apod. 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

V Bechyni má svoji pobočku Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Tábor, SSP Bechyně, který provádí tyto činnosti: 
výplata přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, rodičovského příspěvku, sociálního příplatku, vykonává státní správu v oblasti 
státní sociální podpory apod. Ve spolupráci s ÚP Tábor je možné provádět školení pro nezaměstnané, zaměstnavatele – město 
Bechyně by mělo více spolupracovat a komunikovat s tímto úřadem v zájmu udržení zaměstnanosti na území města. 

 
Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Město, Úřad práce – kontaktní pracoviště Tábor 

Název projektu: 
2.1.3.3 Propagace volných pracovních míst 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Úřad práce eviduje volná pracovní místa, která jsou nabízena nezaměstnaným a dalším zájemcům o práci. Město by mělo 
tato volná pracovní místa zveřejňovat na svých www stránkách, v městském zpravodaji a na dalších místech, která jsou 
sledována občany města. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Město, Úřad práce – kontaktní pracoviště Tábor 

Cíl č. 2.2 – Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, v lesích a rybnících 
Opatření č. 2.2.1 Rozvoj alternativních způsobů hospodaření a udržení podnikání v zemědělství, lesnictví a 

rybářství 
Název projektu: 

2.2.1.1 Prezentace zemědělství a souvisejících služeb 
Očekávané náklady:  

neurčeny 
Zemědělské podniky na území města a v jeho okolí hrají důležitou úlohu při tvorbě a údržbě krajiny, která je pro 

prezentaci města velmi důležitá. Proto by město i prostřednictvím této strategie mělo zejména marketingově podporovat 
všechny zemědělské podniky a jejich projekty zabývající se zejména: 

– alternativním využitím nebo likvidací zanedbaných zemědělských areálů ve městě a okolních obcích 
– zaváděním zásad správné zemědělské praxe wellfare v chovech hospodářských zvířat 
– diverzifikací činností zemědělských podniků a zaváděním moderních technologií 
obděláváním zemědělských ploch, včetně zalesňování a zatravňování apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Město, soukromí investoři 

Název projektu: 
2.2.1.2 Diverzifikace činností zemědělských podniků a zavádění moderních 

technologií 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Většina zemědělských podniků provozuje intenzivní formy hospodaření, v nichž je velmi důležité zavádění moderních 
technologií. Podpora města by měla spočívat v propagaci podniků zabývajících se modernizací a diverzifikací výroby, stejně 
jako v propagaci místních produktů a tradiční farmářské výroby. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Město, soukromí investoři 
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Název projektu: 
2.2.1.3 Podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

V návaznosti na cíle rozvoje cestovního ruchu je vhodná podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky jako diverzifikace 
činností zemědělců. Tyto aktivity by město mělo podporovat formou společné propagace, zařazení do katalogu ubytovacích 
kapacit, prezentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Město, soukromí investoři 

Název projektu: 
2.2.1.4 Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Město Bechyně je majitelem lesů a dalších pozemků, na kterých by mělo provozovat šetrný, přírodě blízký způsob 
hospodaření. Podobným způsobem by mělo působit i na ostatní, především soukromé majitele lesních a jiných pozemků, 
zejména Panství Bechyně, kterému patří téměř 5000 ha lesa (Černická obora aj.). 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Městský úřad, odbor výstavby a ŽP 

Název projektu: 
2.2.1.5 Podpora činnosti mysliveckých a rybářských sdružení 

Očekávané náklady:  
30 tis. Kč ročně 

V souladu s požadavky ochrany přírody je nutná podpora těchto sdružení, které hrají důležitou roli při údržbě a zachování 
krajinného rázu, lesů, rybníků a vodních ploch včetně zachování místní fauny a flóry. Tento úkol je důležitý pro prezentaci 
zdravého životního stylu města. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Městský úřad, odbor výstavby a ŽP 

Název projektu: 
2.2.1.6 Dokončení komplexních pozemkových úprav 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

V návaznosti na úkoly a činnosti podporované státem je nutné na jednotlivých katastrech provádět komplexní pozemkové 
úpravy, které povedou k vytyčení hranic pozemků, případné směně pozemků a vytyčení parcel a ploch určených pro stavby 
ve veřejném zájmu. Město by mělo mít v souladu s územním plánem tyto zájmy ošetřeno. 

Předpokládaný termín realizace: 
průběžně 

Předkladatel/realizátor: 
Pozemkový a katastrální úřad ve spolupráci s městem 
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Cíl č. 3.1 – Podpora rozvoje turistické infrastruktury 
Opatření č. 3.1.1 Budování a značení turistických tras 
Název projektu:  

3.1.1.1 Příprava, plánování, výstavba a značení cyklistické trasy podél 
Lužnice 

Očekávané náklady:  
50 mil. Kč 

Kolem řeky Lužnice z Tábora do Bechyně je vyznačena pěší turistická trasa v délce cca 30 km. Záměrem je výstavba 
cyklistické stezky (většinou po trase pěší stezky), její značení, osazení informačními panely a odpočinkovými místy, úprava 
povrchu stezky, výstavba přechodů (mostů) přes řeku Lužnici tam, kde přechází stezka z jednoho břehu na druhý. V současné 
době probíhá příprava této stezky s podporou Fondu malých projektů (Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR), přesné 
náklady na výstavbu budou specifikovány po zpracování projektové dokumentace. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město, Klub českých turistů, Nadace jihočeských cyklostezek 

Název projektu:  
3.1.1.2 Vybudování kvalitní cyklostezky Týn nad Vltavou – Bechyně, 

případně její prodloužení až k řetězovému mostu ve Stádlci 

Očekávané náklady:  
30 mil. Kč 

Z Českých Budějovic na sever podél řeky Vltava vede páteřní Vltavská cyklostezka (Hluboká, Purkarec), která bude 
postupně propojena až do města Týn nad Vltavou a dále kolem Orlické přehrady do Středočeského kraje. Záměrem je napojit 
odbočovací cyklostezku podél řeky Lužnice v Týně nad Vltavou směrem do Bechyně, případně až k řetězovému mostu ve 
Stádlci. Investorem této stezky by měla být Nadace jihočeských cyklostezek s podporou programu EU (ROP či jiný). 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město, Nadace jihočeských cyklostezek 

Název projektu:  
3.1.1.3 Vybudování cyklotrasy Černickou oborou – propojení Bechyňska s 

územím „Borkovická blata“ 

Očekávané náklady:  
0,5 mil. 

V současné době vede přes Černickou oboru řada lesních cest, které většinou nejsou přístupné turistické veřejnosti. Jedná 
se o účelové komunikace pro údržbu a obnovu lesa. Majitel cest Panství Bechyně má záměr vyznačit přes oboru cyklotrasu 
(jednu nebo několik), která by turisticky propojovala region Bechyňska s územím kolem měst Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, 
zvaným „Borkovická blata“, které je význačné významnou lidovou architekturou ve stylu „selského baroka“. Cílem je 
přivedení vyššího počtu turistů do Bechyně a předávání návštěvníků mezi turistickými regiony. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
Panství Bechyně 

Název projektu:  
3.1.1.4 Vyznačení vycházkových okruhů v okolí města – zřízení nových 

okruhů pro lázeňské hosty, údržba stávajících 

Očekávané náklady:  
200 tis. Kč 

Kolem města Bechyně je vyznačeno několik vycházkových okruhů zejména kolem Lázní Bechyně směrem 
k Bechyňskému mostu. Tyto okruhy by měly být doplněny dalšími vycházkovými okruhy a naučnými stezkami, které by 
sloužily zejména školám jako učební materiál a lázeňským hostům při využití jejich volného času. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město, Klub českých turistů 

Název projektu:  
3.1.1.5 Obnova a údržba současné sítě turistických tras 

Očekávané náklady:  
0,1 mil. 

Kolem města Bechyně je vyznačena řada pěších turistických tras, která spojují významné návštěvní cíle zejména na řece 
Lužnici (Bechyňský most, Židova strouha, Černická obora, Stádlecký most, zříceniny Dobronice, Příběnice apod.). Je nutné 
provádět každoroční údržbu těchto tras, jejich značení a informačních tabulí. Obnovu těchto tras provádí Klub českých turistů, 
město může přispět na obnovu tras procházejících po jeho pozemcích. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město, Klub českých turistů 

Opatření č. 3.1.2 Podpora tradice vodáctví na řece Lužnici  
Název projektu: 

3.1.2.1 Podpora rozvoje kempů, chatových osad a chat v povodí řeky Lužnice
Očekávané náklady:  

neurčeny 
Řeka Lužnice je významnou vodáckou lokalitou. Její návštěvnost před 20 lety byla mimořádná, v posledních letech 
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výrazně poklesla, neboť zájem vodáků se přesunul na řeku Vltavu od Vyššího Brodu po Boršov nad Vltavou. V posledních 
letech však zájem vodáků opět roste, neboť Lužnice je klidná řeka ideální pro rodiny s dětmi, nikdy nebyla „říční dálnicí“ jako 
je dnes Vltava. Tomuto rozvoji vodáctví je třeba přizpůsobit kempy na řece Lužnici, řada z nich je poplatná malému zájmu 
návštěvníků i majitelů, některé z nich jsou v havarijním stavu zejména po povodních v letech 1997 a 2002. Město by mělo 
podporovat obnovu kempů v blízkém okolí, vytvářet podmínky pro jejich rozvoj, ve spolupráci s Povodím Vltavy a.s. budovat 
přístaviště a přizpůsobit jezy ke splouvání loděmi (řada jezů v současném stavu se nedá ani přenést, natož splouvat). 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, soukromí majitelé 

Název projektu: 
3.1.2.2 Propojení nabídky vodáctví s cyklotrasou podél Lužnice a 

elektrickou dráhou Tábor – Bechyně 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Souběžně s řekou Lužnice probíhá dnes pěší stezka a železniční dráha Tábor – Bechyně, připravuje se cyklotrasa. Záměrem 
tohoto opatření je propojit nabídku těchto tří dopravních cest a připravit pro návštěvníky několikadenní putování po řece 
Lužnici z Tábora do Bechyně. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Klub českých turistů, České dráhy a.s. 

Název projektu: 
3.1.2.3 Marketingová podpora vodáctví na řece Lužnici 

Očekávané náklady:  
0,1 mil. 

Řeka Lužnice je významným turistickým fenoménem, který je v současné době velmi málo využíván. V souvislosti 
s předpokladem rozvoje vodáctví na řece Lužnici by město mělo investovat do masivní marketingové kampaně, která by 
přivedla na Lužnici vodáky ve vyšším počtu obvyklém před cca 20 lety. Dále by měla být navázána spolupráce s Povodím 
Vltavy a.s. a soukromými majiteli pozemků kolem Lužnice, která by zajistila její dobrou přístupnost ze břehu zejména v okolí 
jezů, aby řeka nastavila svým návštěvníkům „přívětivou tvář“ a ne aby je častými omezeními spíše odháněla. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Opatření č. 3.1.3 Podpora turistického provozu na železniční trati Bechyně – Tábor 
Název projektu: 

3.1.3.1 Udržení provozu na železniční trati Tábor-Bechyně v současném 
stavu 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Provoz na regionálních železničních tratích je v současné době výrazně omezován z důvodu úspory finančních prostředků 
Jihočeského kraje, který dotuje ztrátu z provozu veřejné dopravy. Vzhledem k historickému významu železniční tratě Tábor – 
Bechyně, která byla první elektrifikovanou železniční tratí ve střední Evropě (elektrifikaci zavedl dr. Křižík v roce 1903), je 
důležité, aby provoz na této trati byl alespoň udržen na současném počtu vlaků a spojů. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
České dráhy a.s., Jihočeský kraj 

Název projektu: 
3.1.3.2 Zajištění sezónního turistického provozu historických elektrických 

a parních vlaků 

Očekávané náklady:  
300 tis. Kč  

Kromě veřejné dopravy jsou na trati Tábor – Bechyně pořádány nostalgické výletní jízdy elektrickými a parními vlaky. Počet 
těchto spojů by se měl v závislosti na poptávce cestujících zvýšit na počet cca 10 vlaků za sezónu, podíl na organizaci by 
kromě ČD a.s. převzal i Spolek přátel elektrické dráhy. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 – 2020 

Předkladatel/realizátor: 
České dráhy a.s. 

Název projektu: 
3.1.3.3 Propagace železničního mostu v Bechyni jako významné technické 

památky 

Očekávané náklady:  
20 tis. Kč  

Železniční most v Bechyni zvaný DUHA je významnou technickou památkou, který zajistil propojení elektrické trati přes 
údolí řeky Lužnice až do města (nádraží se nachází v blízkosti lázní a kulturního domu). Most je v současné době jediným 
přístupovým místem železniční i silniční dopravy do města z východního směru od Tábora a Soběslavi. Most je důležitou 
turistickou adrenalinovou atrakcí, nárazově jsou zde pořádány skoky padákem a bungee jumping, lety rogallem apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
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Cíl 3.2 Vytvoření marketingové strategie a nabídky turistických produktů 

Opatření č. 3.2.1 Společná marketingová strategie a kvalitní propagace   

Název projektu:  
3.2.1.1 Zřízení městského turistického informačního centra 

Očekávané náklady:  
3 mil. 

V návaznosti na zlepšení propagace regionu by mělo město nabídnout zřízení městského turistického centra v jednom 
z objektů města. Centrum by prezentovalo společnou nabídku regionu, jeho přírodu, historii, turistické produkty vycházející z 
marketingové strategie, realizovalo by mediální kampaň na podporu turistiky ve městě a okolním regionu. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.2.1.2 Spolupráce města s podniky Lázně Bechyně a Panství Bechyně na 

společné propagaci 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Současný stav propagace je individuální, každý podnik zajišťuje svoji propagaci ve vlastní režii. Město by se mělo stát 
prostředníkem spolupráce, mělo by navázat korektní vztahy se všemi velkými podniky (lázně, keramika, Panství Bechyně) ve 
snaze o společnou propagaci, zvýšení návštěvnosti a prodloužení doby pobytu návštěvníků. Podnět k zahájení této spolupráce 
by mělo dát město Bechyně. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.2.1.3 Zpracování společné marketingové strategie a mediální kampaně 

na podporu turistiky 

Očekávané náklady:  
1 mil. Kč 

Záměrem je zpracovat marketingovou strategii města zaměřenou na nabídku turistických produktů, společný 
marketingový region Dolní Lužnice a možnosti podnikání včetně využití rozvojových ploch. Strategie by určila cíle, úkoly, 
podrobný postup a zodpovědnost organizací při založení a prezentaci regionu, vazby na Jihočeský kraj, provázání nabídky 
s okolními regiony (Táborsko, Milevsko, Týn nad Vltavou ad.), vývoj nových produktů (cykloturistika, pěší a naučné stezky, 
vodáctví, historická železnice aj.), zapojení významných podniků do realizace strategie (Lázně Bechyně, JIKA Laufen a 
střední keramická škola, Panství Bechyně ad.). Její součástí by byla náplň a úkoly  návštěvnického centra, návrhy mediální 
kampaně na podporu turistiky ve městě apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.2.1.4 Vytvoření kvalitních společných propagačních materiálů na různá 

témata 

Očekávané náklady:  
0,5 mil. 

Městu chybí kvalitní propagační materiály, které by vznikly ve spolupráci s významnými podniky cest.ruchu. Tyto 
materiály by se staly základem prezentace města a regionu na výstavách a veletrzích cest.ruchu, byly by poskytnuty okolním 
informačním centrům k propagaci nabídky města Bechyně. Témata propagace: památky, lázně, keramika, vodáctví, železniční 
dráha, golf, cyklotrasy, turistické trasy, sport apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, městské informační centrum 

Název projektu:  
3.2.1.5 Zajištění propagace města na výstavách, veletrzích a v okolních 

informačních centrech 

Očekávané náklady:  
0,5 mil. 

Společná propagace města by měla být zajištěna ve spolupráci s okolními turistickými centry, Jihočeským krajem, na 
společných expozicích na výstavách, turistických veletrzích v ČR i zahraničí. Zde je nutná propagace v rámci větší turistické 
destinace, kterou dokážou zahraniční návštěvníci dobře identifikovat (Jihočeský kraj, Jižní Čechy, Střední Povltaví apod.). 
Propagační materiály budou poskytnuty okolním informačním centrům, tím bude zvýšena možnost návštěvy Bechyně a okolí 
turisty z okolních regionů. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, městské informační centrum 
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Opatření č. 3.2.2 Nabídka turistických produktů 

Název projektu:  
3.2.2.1 Propojit turistickou nabídku města s okolními turistickými centry 

Tábor, Písek, Milevsko, Týn n.Vlt. a Soběslav 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Záměrem je propojení historické a kulturní nabídky města Bechyně s turistickou a sportovní nabídkou okolních 
mikroregionů v rámci ustavení společného marketingového turistického regionu (např. Jižní Čechy sever). Výsledkem by 
měla být společná internetová prezentace, propagační materiály a další marketingové aktivity. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 – 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně a okolní města (turistická centra) např. v rámci SMOJK 

Název projektu:  
3.2.2.2 Pověřit městské informační centrum vytvořením týdenního 

programu pro návštěvníky města 

Očekávané náklady:  
0,1 mil. 

Město Bechyně nabízí svým návštěvníkům poměrně širokou nabídku turistických aktivit. Záměrem je vytvořit speciální  
4-7 denní program, který by udržel návštěvníky v místě a zvýšil by počet přenocování ve městě. Možné aktivity: lázeňské 
procedury, exkurze do keramického podniku, prohlídka památek, golf v Černické oboře, raftování na Lužnici, jízda 
historickým vlakem, cykloturistika, jízda na koni, bungee jumping na Bechyňském mostu apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 – 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, městské informační centrum, místní podniky 

Název projektu:  
3.2.2.3 Vytvořit turistické tématické balíčky/produkty podle společných 

požadavků zapojených podniků 

Očekávané náklady:  
0,1 mil. 

Ve vazbě na předchozí projekt by mělo městské informační centrum vyvinout turistické produkty/tématické balíčky ve 
spolupráci s významnými místními podniky – lázeňství, keramika, golf, vodáctví, cykloturistika apod. Nabídka by měla být 
variabilní podle požadavků návštěvníků a možností zapojených podniků. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 – 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, městské informační centrum, místní podniky 

Název projektu:  
3.2.2.4 Dokončit stálou expozici městského muzea 

Očekávané náklady:  
1 mil. Kč 

Průběžně se buduje stálá expozice městského muzea, kterou je třeba dokončit a představit veřejnosti. Muzeum by doplnilo 
nabídku místního cest.ruchu o historii města apod. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 – 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, městské muzeum 

Cíl č. 3.3 Využití památek pro rozvoj cestovního ruchu 
Opatření č. 3.3.1 Obnova historického centra města   
Název projektu:  

3.3.1.2 Vytvoření místního i dálkového naváděcího informačního systému 
města (městský informační systém, informační tabule upozorňující na 
historické památky na příjezdových komunikacích k městu) 

Očekávané náklady:  
0,2 mil. 

Současný návštěvník města není v terénu příliš informován o tom, kde se nachází různé pamětihodnosti na území města. 
Městský naváděcí informační systém je třeba obnovit, dále je třeba na přístupových komunikacích k městu instalovat 
informační systém (hnědé tabule) upozorňující na významné historické památky na území města (zámek Bechyně, klášter 
Bechyně, Městská památková zóna Bechyně). 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
 

Název projektu:  
3.3.1.3 Obnova a rekonstrukce historických objektů v majetku města 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Město je majitelem řady památkových objektů v historické části města, které je třeba postupně obnovovat a předávat 
k rozumnému užívání soukromým i veřejným provozovatelům. Záměrem je rekonstrukce všech objektů v majetku města a 
jejich předání do užívání v zájmu cest.ruchu nebo služeb pro občany města. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
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Opatření č. 3.3.2 Spolupráce s majiteli památkových objektů 

Název projektu:  
3.3.2.1 Spolupráce města se soukromými majiteli lázní a zámku při 

údržbě a obnově památek na území města (Panství Bechyně, Lázně Bechyně, 
řád františkánů) 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Významnými majiteli historických objektů na území města jsou soukromí majitelé Lázní Bechyně, Zámku Bechyně a 
kláštera Bechyně. V zájmu zajištění přístupu návštěvníků a udržení těchto památek v dobrém technickém stavu by město mělo 
zahájit spolupráci s těmito majiteli, např. na zavedení jednotné návštěvnické karty, tvorbě společných produktů apod. 

 
Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.3.2.2 Spolupráce s veřejnými i soukromými majiteli a provozovateli při 

využití historického centra města  

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Podobnou spolupráci je třeba zavést i s dalšími subjekty, které vlastní nebo spravují historické památky na území města 
(řád františkánů, Alšova jihočeská galerie, Klub českých turistů ad.). 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Cíl č. 3.4 Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města, rozvíjet vnější vztahy 
Opatření č. 3.4.1 Podpora kulturních akcí a obnova kulturního domu   
Název projektu:  

3.4.1.1 Založit tradici kulturní přehlídky nebo festivalu krajského nebo 
celostátního charakteru, náležitě ji propagovat 

Očekávané náklady:  
100 tis. Kč ročně 

Kulturní akce ve městě mají spíše místní význam, záměrem je povýšit jednu z nich na festival, který by se zařadil do 
krajského kulturního kalendáře. Pokud jsou akce celostátního nebo nadregionálního charakteru (divadelní přehlídky), jsou 
velmi špatně propagovány a návštěvník se o nich téměř nedozví. Proto je dalším záměrem zlepšení propagace současných 
kulturních akcí na území města. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, pořadatelé akcí 

Název projektu:  
3.4.1.2 Podpora pořádání divadelních přehlídek s celostátním dopadem 

Očekávané náklady:  
50 tis. Kč ročně 

Ve městě jsou pořádány 4 divadelní přehlídky s celostátním či krajským dopadem (Bechyňské perlení, Jaro v Bechyni, 
Divadlo v trávě, Nahlížení). Podpora města by měla směřovat k udržení těchto festivalů ve městě a k jejich lepší propagaci. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 – 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.4.1.3 Rekonstrukce kulturního domu jako centra kulturních aktivit ve 

městě 

Očekávané náklady:  
15 mil. Kč 

Kulturní dům je centrem společenského a kulturního dění ve městě. Přitom jeho technický stav a vybavenost neodpovídá 
jeho významu pro město. Záměrem je získat podporu z programu státu či EU na jeho rekonstrukci a vybavení – přeměně na 
moderní kulturní zařízení reprezentující město jako centrum kultury. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.4.1.4 Podpora a rozšíření činnosti kulturních zařízení – kino, kulturní 

dům, městské muzeum ad. 

Očekávané náklady:  
1 mil. Kč ročně 

Město zřizuje řadu příspěvkových organizací, které pořádají kulturní život ve městě - kino, kulturní středisko a jeho 
zařízení. Záměrem je zvýšení kvality jejich práce a zvýšení návštěvnosti kulturních akcí ve městě. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
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Název projektu:  
3.4.1.5 Podpora spolkového života ve městě 

Očekávané náklady:  
100 tis. Kč ročně 

Ve městě působí několik desítek neziskových organizací a spolků, které město každoročně podporuje příspěvkem na jejich 
činnost. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
 

Opatření č. 3.4.2 Podpora vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce 

Název projektu:  
3.4.2.1 Větší zapojení města do spolupráce krajských a regionálních 

center 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Město Bechyně je členem Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK), do dalších krajských a regionálních struktur se 
příliš nezapojuje. Záměrem je větší zapojení města do zájmových a účelových sdružení a spolků na úrovni kraje či státu, větší 
otevření města vnějšímu okolí a nadregionálním vlivům. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.4.2.2 Zahájení mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Město dosud nezahájilo spolupráci se zahraničním partnerem v rámci Evropy, případně v rámci přeshraniční spolupráce 
(Rakousko, Německo). Záměrem je navázání partnerské spolupráce se zahraničním městem (5-10 tis. obyvatel), která by 
umožnila městu čerpat podporu z programu Evropská územní spolupráce, Fond malých projektů apod. 
 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.4.2.3 Podpora spolupráce s armádou ČR (ženijní brigáda, vojenská 

policie)   

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Ve městě Bechyni (v areálu kasáren bývalého leteckého vojska) sídlí ženijní brigáda a vojenská policie. Město má zájem 
na navázání užší spolupráce s těmito útvary, po vzoru ostatních měst s vojenskými posádkami. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.4.2.4 Podpora činnosti spolků a organizací rozvíjejících vnější vztahy 

města   

Očekávané náklady:  
30 tis. Kč 

Zpracovateli není znám jediný spolek či nezisková organizace, která by podporovala a rozvíjela vnější vztahy či 
přeshraniční spolupráci na území města. Tyto organizace by měly být založeny a město by mělo podporovat jejich činnost. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
 

Cíl č. 3.5 Podpora sportu a využití volného času 
Opatření č. 3.5.1 Dobudování odpovídající sportovní infrastruktury 
Název projektu:  

3.5.1.1 Dokončení vybavení sportovního areálu o specifickou sportovní 
infrastrukturu – in-line bruslení, skateboard, lezecká stěna, lanové centrum, 
trampolíny apod.) 

Očekávané náklady:  
20 mil. Kč 

Větší města v kraji aktuálně budují specifickou sportovní infrastrukturu – park volného času pro mladé vybavený dráhou 
pro in-line bruslení, U-rampou pro skateboard, lezeckou stěnou, lanovým centrem, trampolínami apod. Uvědomují si, že 
využití volného času dnešní mládeže je zaměřeno jinak, než tomu bylo ještě před pár lety. Protože ve městě Bechyni tyto 
aktivity chybí, je možné jejich výstavbu spojit s dokončením vybavení sportovního areálu. 

 
Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
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Opatření č. 3.5.2 Podpora sportovních aktivit 
Název projektu:  

3.5.2.1 Podpora činnosti sportovních klubů a zařízení na území města 
Očekávané náklady:  

500 tis. Kč ročně 
Na území města působí 22 sportovních klubů a oddílů. Město pravidelně podporuje jejich činnost zejména v oblasti 

výkonnostního sportu (fotbal, hokej, tenis ad.) a vyjadřuje tak podporu zdravému životnímu stylu místních obyvatel. Podobně 
je sportovní a zájmová činnost podporována ve školních klubech obou základních škol. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu:  
3.5.2.2 Zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti 

Očekávané náklady:  
50 tis. Kč ročně 

Pravidelná sportovní činnost obyvatel je podporována formou příspěvku TJ Jiskra Bechyně, odboru Sport pro všechny, 
případně dalším klubům a oddílům (KČT, fotbal, hokej, volejbal, tenis apod.). Kromě výkonnostního sportu je zde 
podporován i rekreační sport dětí, mládeže a dospělých. 

Předpokládaný termín realizace: 
2011 - 2020 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 
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Cíl č. 4.1 – Podpora vzdělávání  
Opatření č. 4.1.1 Zajištění kvalitního prostředí ve školách 
Název projektu: 

4.1.1.1 Výměna oken ZŠ Školní 
Očekávané náklady:  

7,1 mil. 
Výměna oken v rámci zateplení a odhlučnění interiérů budovy. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, ZŠ 

Název projektu: 
4.1.1.2 Výměna oken ZŠ Libušina 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Výměna oken v rámci zateplení a odhlučnění interiérů budovy. 
 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, ZŠ 

Název projektu: 
4.1.1.3 Zateplení MŠ Jahůdka Bechyně 

Očekávané náklady:  
1 mil. 

Zateplení budovy po výměně oken. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, MŠ 

Název projektu: 
4.1.1.4 Vybavení školního hřiště MŠ Jahůdka Bechyně 

Očekávané náklady:  
8,3 mil. Kč 

 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, MŠ 

Název projektu: 
4.1.1.5 Vybavení enviromentálního altánu MŠ Jahůdka Bechyně 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, MŠ 

Název projektu: 
4.1.1.6 Úprava příjezdové komunikace MŠ Jahůdka Bechyně 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, MŠ 

Opatření č. 4.1.2 Zvyšování zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce mezi základními školami, 
středními školami, úřadem práce a budoucím zaměstnavatelem 

Název projektu: 
4.1.2.1 Exkurze a prezentace technických činností firem 

Očekávané náklady: 
neurčeny 

Umožnit podnikatelům prezentaci technických činností na ZŠ a organizovat  pro poslední ročníky ZŠ a rodiče exkurze ve 
firmách s technickým zaměřením. 

 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 

Název projektu: 
 4.1.2.2 Zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění 

technicky vzdělaných pracovníků  

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Projekt má za cíl zvýšit počet technicky vzdělaných absolventů, po kterých je poptávka na trhu práce. Rodičům a dětem 
budou poskytovány informace o možnostech uplatnění absolventů technických oborů formou pořádání dnů otevřených dveří 
v podnicích a středních odborných školách, na vydávání informačních brožur a pomoci při plánování profesního zaměření pro 
žáky základních, popř. středních škol. 

 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor:  
Město, podnikatelé  
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Opatření č. 4.1.3 Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání 
Název projektu: 

4.1.3.1 Zvyšování zájmu o celoživotní vzdělávání ze strany zaměstnanců i 
zaměstnavatelů 

  Očekávané náklady: 

neurčeny 

Zvyšování zájmu o celoživotní vzdělávání ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 

Cíl č. 4.2 – Zlepšení podmínek pro bydlení 
Opatření č. 4.2.1 Rekonstrukce a revitalizace objektů pro bydlení 
Název projektu: 

4.2.1.1 Revitalizace panelových domů sídl. Obránců míru – výměna oken, zateplení 
střechy a fasády, nátěr fasády (č.p. 807-809 hotovo, č.p. 817 proběhne letos) 

Očekávané náklady:  
4 mil. 

Montáž nových plastových oken, vyzdění meziokenních vložek MIF, montáž nových balkonů, doplnění izolace do 
lodžií , oprava hromosvodové ochrany, výměna vchodových dveří, včetně instalace poštovních schránek a obnovy  

dlažby ve vestibulu, provedení nového fasádního nátěru. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
4.2.1.2 Výměna oken bytových domů sídl. Na Libuši č.p. 615-617, 634-643, 701-703 

Očekávané náklady:  
9 mil. 

Montáž nových plastových oken, včetně vchodových dveří. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
4.2.1.3 Nový fasádní nátěr bytových domů sídl. Na Libuši č.p. 615-617, 701-703 

Očekávané náklady:  
4 mil. 

Opravy poškozených venkovních omítek, provedení nového fasádního nátěru. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
4.2.1.4 Izolace základů bytových domů sídl. Na Libuši č.p. 615-617, 701-703 

Očekávané náklady:  
3 mil. 

Odkopání zeminy na základovou spáru domu, odvodnění dešťových svodů do kanalizace, provedení nové izolace základů 
Položení nových betonových dlaždič okolo domu. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
4.2.1.5 Rekonstrukce bytového domu č.p. 7 

Očekávané náklady:  
3 mil. 

Montáž nových plastových oken, včetně vchodových dveří, zednické opravy venkovní omítky a provedení nového 
fasádního nátěru. Provedení vymalování schodiště. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 

Název projektu: 
4.4.1.6 Rekonstrukce bytového domu Senožaty č.p. 41 

Očekávané náklady:  
6 mil. 

Oprava střešního pláště, včetně hromosvodové ochrany, montáž nových plastových oken, včetně vstupních dveří, 
provedení nového fasádního nátěru, rekonstrukce vnitřních rozvodů elektroinstalace, vodoinstalace, odpadů, vymalování 
všech vnitřních prostor. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, Bytenes s.r.o. 
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Cíl č. 4.3 – Rozvoj zdravotnictví 
Opatření č. 4.3.1 Zlepšení dostupnosti zdravotnických služeb a zvýšení kvality prostředí poskytované zdravotní 

péče 
Název projektu: 

4.3.1.1 Zřízení zdravotního střediska soustředěné lékařské péče 
Očekávané náklady:  

neurčeny 
Zajistit dostupnost kvalitní lékařské péče u praktických i odborných lékařů soustředěných v prostorách  jedné budovy či 

komplexu budov. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Cíl č. 4.4 – Rozvoj sociálních služeb 
Opatření č. 4.4.1 Zlepšení sociálních služeb na území města 
Název projektu: 

4.4.1.1 Výstavba nového Domova pro seniory 
Očekávané náklady:  

240 mil. 
Současná kapacita Domova pro seniory nestačí poptávce. Tuto službu  využívá 65 seniorů, přičemž je evidováno okolo 80 

neuspokojených žádostí (z tohoto počtu je 41 žádostí urgentních). Cílem projektu je vybudovat nový Domov pro seniory 
s dostatečnou kapacitou a poskytovat tak služby pobytového typu v prostředí, které odpovídá nárokům na kvalitu. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Jihočeský kraj 

Název projektu: 
4.4.1.2 Udržení a rozšíření terénní pečovatelské služby 

Očekávané náklady:  
0,95 mil./rok 

V městě Bechyni je poskytována terénní pečovatelská služba, kterou využívají obyvatelé domu s pečovatelskou službou i 
lidé žijící v přirozeném sociálním prostředí. Cílem aktivity je udržení a trvalé zajištění terénní pečovatelské služby pro 
všechny občany města, kteří ji potřebují, v případě zájmu pak její rozšíření do okolních obcí. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně 

Název projektu: 
4.4.1.3 Rozšíření nabídky služeb a pracovní doby pečovatelek v domě 

s pečovatelskou službou v Bechyni 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

V Bechyni je v současné době domov s pečovatelskou službou,v  němž jsou jednotlivé byty obyvatel. Některým z nich je 
poskytována pečovatelská služba. Cílem aktivity je rozšíření poskytování pečovatelské služby na dobu po 14.00 hod. a 
zajištění fakultativních a doprovodných služeb pro seniory, kteří v domově s pečovatelskou službou bydlí. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, uživatelé služby, MPSV 

Název projektu: 
4.4.1.4 Zřízení sociální služby osobní asistence 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Ve městě v současné době neexistuje možnost poskytnutí sociální služby osobní asistence. Tato služba pomáhá lidem, 
kteří nezvládají péči o svou osobu sami a nechtějí nebo není žádoucí jejich umístění do pobytového zařízení sociálních služeb. 
Osobní asistence by umožnila i lidem, kteří nejsou již samostatní, zůstávat v přirozeném sociálním prostředí. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
město Bechyně, uživatelé služby, MPSV 

Název projektu: 
4.4.1.5 Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní služby dětem ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy 
společensky nežádoucími jevy. Cílem této služby je zlepšit kvalitu jejich životy snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky 
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, organizace, jiné subjekty 

Název projektu: 
4.4.1.6 Zajištění služby nouzového signalizačního zařízení pro seniory a zdravotně 

postižené 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Senioři, zdravotně postižení či osoby těžce nemocné často žijí sami. Při náhlé zdravotní indispozici nemají možnost 
zavolat si pomoc. Řešením a cílem této aktivity je zajistit dostupnost služby zajišťující bezdrátové přenosné signalizační 
zařízení („Tísňové tlačítko“), jímž je možné přivolat pomoc při náhlé zdravotní indispozici. 
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Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, jiné subjekty 

Opatření č. 4.4.2 Vzdělávání dospělých a seniorů 
Název projektu: 

4.4.2.1 Vzdělávání dospělých 
Očekávané náklady:  

neurčeny 
Cílem projektu je zajistit vzdělávání dospělých v sociální a zdravotní oblasti, v oblasti péče o seniory, zvyšování jejich 

finanční gramotnosti. 
Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, Domov pro seniory, kulturní dům 

Název projektu: 
4.4.2.2 Vzdělávání seniorů 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Cílem projektu je zajistit vzdělávací aktivity pro seniory, které jim pomohou udržet si duševní pohodu a zprostředkují jim 
nové kontakty, setkání a zážitky – trénink paměti, zájmové vzdělávání seniorů, univerzita třetího věku. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, Domov pro seniory, jiné organizace 

Opatření č. 4.4.3 Doprovodné služby 
Název projektu: 

4.4.3.1 Základní sociální poradenství 
Očekávané náklady:  

neurčeny 
Dospělí i senioři často neřeší obtížnou životní situaci kvůli nedostatku informací o možnostech a způsobech řešení a 

nabízených službách. Cílem této aktivity je zajistit občanům základní sociální poradenství v dostatečném rozsahu a 
informovat je o tom, na koho se mohou pro radu obrátit. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, Domov pro seniory 

Název projektu: 
4.4.3.2 Odborné sociální poradenství   

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Cílem projektu je rozšířit informovanost občanů v nejrůznějších oblastech jejich života. Odborné sociální poradenství 
v současné době poskytuje odbor vnitřních  sociálních věcí Městského úřadu v Bechyni, je dostupné odborné sociální 
poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Cílem je zřídit také odborné poradenství pro osoby ohrožené chudobou a 
závislostmi. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Město Bechyně, centrum pro ZP, neziskové organizace 

Název projektu: 
4.4.3.3 Zařízení seniorského parku 

Očekávané náklady:  
neurčeny 

Seniorský park je prostor, v němž jsou umístěny stroje a zařízení pro procvičení motoriky seniorů a lidí zdravotně 
postižených. Cílem je jeho zřízení v prostorách příjemných a veřejně dostupných všem zájemcům. 

Předpokládaný termín realizace: 
neurčeno 

Předkladatel/realizátor: 
Domov pro seniory, město Bechyně 

 


