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EVALUACE OBDOBÍ 2018 - 2020
1

ÚVOD

Strategický plán rozvoje města Blatná je střednědobým rozvojovým dokumentem, jehož cílem
je přispívat k vyváženému, sociálně ekonomickému rozvoji města.
Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje potřebu průběžného vyhodnocování (evaluace).
Evaluační proces by měl ověřit správnost nastavení jednotlivých prvků hierarchie (rozvojový pilíř,
opatření, aktivita) a míru jejich naplnění prostřednictvím realizovaných projektů, zhodnotit, zda jsou cíle
a opatření stále aktuální, nebo je třeba reagovat na změny vnitřních či vnějších podmínek případně
dostupnosti zdrojů a přizpůsobit tomu jednotlivé aktivity či opatření strategie.
Zhodnocení plnění stávajícího strategického plánu je nutno vnímat i jako podklad pro přijetí jeho
aktualizace pro následující období.
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POSTUP HODNOCENÍ

Strategický plán města Blatná se opírá o tři rozvojové pilíře, pro jejichž naplnění jsou stanovena
opatření, rozpracovaná do jednotlivých aktivit.
Hodnocení na úrovni jednotlivých aktivit bylo úkolem pracovních skupin, které jsou garanty
za jednotlivé rozvojové pilíře. Úkolem hodnocení je nejen popisně zdokumentovat kroky postupné
realizace, seznámit s výší vynaložených nákladů (vlastních i cizích) a především kvantifikovat změnové
hodnoty indikátorů výstupů a výsledků.
U indikátorů, které vykazují předpokládané hodnoty, jsou cíle naplňovány a strategie je účinná a není
nutná její změna.
U indikátorů, které jsou plněny jen částečně nebo vůbec, je nutná následná analýza příčin, která může
vést k intervenci do realizovaných aktivit rozhodnutím o posílení zdrojů (finančních, lidských,
materiálních) nebo jejich vypuštěním ze strategie a generování nových. V takovém případě
je důležitá analýza potřebnosti podpořená komunitním „hlasováním“ prostřednictvím zapojení
veřejnosti.
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HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ ROZVOJE

3.1

První pilíř: Blatná – město s kvalitní dopravní a technickou infrastrukturou a zdravým
životním prostředním

3.1.1

Plnění aktivit

V rámci aktivit prvního pilíře byly realizovány projekty v celkové hodnotě 100 537 029,54 Kč. Město
Blatná vynaložilo na přípravu a realizaci projektů tohoto pilíře více jak 76 mil. Kč, například pro aktivity
v opatření 1.1. a 1.2 bylo na výstavbu, rekonstrukce a opravy chodníků a místních komunikací věnováno
z městského rozpočtu více jak 21 mil. Kč, na zvýšení počtu parkovacích stání v opatření 1.03 téměř
650 tis. Kč, obdobnou částku z městského rozpočtu stály úpravy autobusových zastávek v opatření
1.04. Úprava kotelen a výměna kotlů v opatření 1.06 byla financována z městského rozpočtu ve výši
4,7 mil. Kč, pro výstavbu čistírny odpadních vod (v opatření 1.08) byla pořízena projektová dokumentace
pro územní řízení ve výši 220 tis. Kč. V rámci opatření 1.09 byla revitalizována zeleň a vysázeny nové
stromy a keře v Husových sadech a v parku U nádraží v celkových nákladech téměř 2,5 mil. Kč z toho
téměř 1,5 mil. Kč z dotačních zdrojů. K postupnému snižování energetických ztrát v opatření
1.10 pomohly projekty na zateplení 3 objektů v hodnotě téměř 40 mil. Kč s velkým přispěním z dotačních
zdrojů. V tomto rozsahu finančního zajištění je zahrnuta i celková rekonstrukce bývalé ubytovny
v č.p. 30. K naplnění opatření 1.11 byla rozšířena kompostárna a zahájeny stavební práce na rozšíření
sběrného dvora. Pro zvýšení separace odpadu byly zajištěny nové nádoby a kompostéry. Aktivity
tohoto opatření byly vyčísleny na 4 371 tis. Kč, z toho 1 577 tis. Kč z cizích zdrojů.

Aktualizace Strategického plánu města Blatná připravená v roce 2017–2018 odhadovala finanční zátěž
na realizaci aktivit v rámci 1. pilíře ve výši 129 650,- tis. Kč. Většinově kapitálových výdajů. V rámci
hodnocení proběhlého implementačního období byly výdaje vyčísleny v celkové hodnotě
100 537,03 tis. Kč, když téměř čtvrtina byla získána z cizích zdrojů.
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3.2

Druhý pilíř: Blatná – dobře spravované město, podporující podnikání a kvalitní život svých
obyvatel

3.2.1

Plnění aktivit

Pro naplnění cíle druhého rozvojového pilíře stanovila strategie 7 opatření, která jsou realizována
prostřednictvím 18 aktivit. Aktivity jsou plněny realizací konkrétních projektů.
K cíli zkvalitnění správy města přispívá zajištění koncepčních dokumentů v jednotlivých oblastech
municipálního řízení. Jedním z nejdůležitějších je územně plánovací dokumentace. Pořízení nového
územního plánu bylo hodnoceno v předchozí evaluaci. Nyní byla pořízena změna č. 1 s prvky regulačního
plánu financovaná z vlastních prostředků ve výši 400 tis. Kč. Zpracován byl i aktualizovaný „Komunitní
plán sociálních služeb pro ORP Blatná“ na období 2020–2022. Jeho pořízení bylo financováno
z evropských zdrojů. Koncepční dokument pro oblast kultury a vzdělávání (CKVB) byl zpracován
a schválen radou města. Plánovaná marketingová studie je předmětem oprávněných diskusí o její
účelnosti, když paralelně vzniká koncepční projekt jednoznačně marketingového charakteru
s Blatenskou růží jako historicky daným identifikátorem města.
Vedle těchto, v aktivitě 2.01 uvedených koncepčních dokumentů, byly pořízeny „odvětvové“ koncepce,
jejichž tvorbu vyvolala potřeba reagovat například na vývoj nových technologií a potřebu jejich začlenění
do řízení města (Strategický dokument „Smart city“), na potřebu koncepčního řešení v boji s kriminalitou
a hledání projektů pro její prevenci v dokumentu Koncepce kriminality a v oblasti sportovního vyžití
mládeže a dospělých v dokumentu Program rozvoje sportu, na potřebu systémového řešení v oblasti
odpadového hospodaření. Bude potřebné zvážit jejich zařazení do aktualizace Strategického plánu pro
sledování jejich plnění.
Aktivity směřující na podporu podnikání (Opatření 2.02) se nedaří naplňovat. Zamýšlené rozšíření
průmyslové zóny Sádlov (v souladu s územním plánem) naráží na cenovou bariéru při výkupu pozemků
od stávajících vlastníků pozemků. Program na podporu zchátralých a nevyužitých objektů je uplatněn
u objektů, které aktivně město získává do svého majetku a realizuje tak vlastní rozvojové záměry
(rekonstrukce ubytovny na multifunkční objekt s převažující obytnou funkcí, přestavba nebytových
prostor v areálu STEKO).
Opatření cílené na oblast školství, tedy podporující jak základní, tak sekundární školství (v jeho
technických oborech) se ve strategii rozpadá na aktivity, které nevyžadují vysoké finanční náklady
a které jsou každoročně zajišťovány na podporu naplnění středoškolských oborů vyučovaných
v Blatné a nejbližším okolí s cílem neztratit absolventy z regionálního trhu práce. Za tím účelem byla
každoročně ve spolupráci s CKVB a školami realizována „Burza škol“, nebo městem finančně
podporována (20 tis. Kč ročně) intervence žáků základních škol v rámci pracovního vyučování na SOU
Blatná.
Zvyšující se poptávka po umístění předškolních dětí do MŠ včetně dětí od 2 let vyvolala potřebu
zkapacitnění MŠ Vrchlického – oddělení Husovy sady, kde bylo rekonstrukcí objektu o investičních
nákladech téměř 7 mil. Kč zajištěno dalších 21 míst. Soukromými iniciativami vznikají (i s podporou
města) další dětské skupiny a zařízení rodinného typu, které tuto poptávku naplňují.
Více jak 24 mil. Kč bylo vloženo do opatření 2.05, jehož aktivity představují konkrétní projekty rozvoje
objektů základních škol, kde byly dokončeny záměry na rozšíření výukových prostor v ZŠ T.G.Masaryka,
a vybudování venkovního školního hřiště pro ZŠ TGM. Pro realizaci těchto projektů bylo využito
financování z nevratných cizích zdrojů (Evropské fondy, MŠMT) v hodnotě více jak 16 mil. Kč.
Jen pomalu se daří naplňovat opatření 2.06 s výjimkou realizovaného projektu na podporu zaměstnání
handicapovaných osob, když byly v I. pololetí roku 2020 dokončeny stavební úpravy prostor pro
prádelnu, mandl a úpravnu oděvů, kde budou prioritně zaměstnány osoby znevýhodněné na trhu práce.
Projekty na bezbariérové úpravy veřejných budov (výtahy v poliklinice a muzeu) nejsou plněny.
V budově polikliniky záměr naráží na soukromé vlastnictví objektu. Aktivita Zajištění podmínek pro
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sociální bydlení a sociální ubytování je alespoň částečně plněna, když v rámci projektu rekonstrukce
objektu bývalé ubytovny č.p. 30 byly vyčleněny a pro tyto účely realizovány prostory (4 lůžka) pro
poskytování dočasného krátkodobého ubytování osob nacházejících se v krizových situacích.
V rekonstruovaných prostorách bývalé ubytovny je rovněž rezervován nebytový prostor pro zřízení
lékařské ordinace a nabízena bytová jednotka pro lékaře včetně finančního příspěvku na zřízení
ordinace. Aktivita se týká strategického cíle k udržení a rozšíření kvality zdravotní péče. Finanční
zajištěnost průběžného plnění je promítnuta v rámci projektu rekonstrukce ubytovny v opatření
1.10 1. pilíře.
Pro naplnění opatření 2. Rozvojového pilíře byly realizovány projekty v celkové hodnotě 30 082 853,62
Kč, z toho bylo využito cizích zdrojů ve výši 18 386 425,76 Kč., tj. více jak z 60 %. Na financování se tak
podílely zdroje evropských fondů (z Operačního programu Životní prostředí, Integrovaného operačního
programu) a z dotačních prostředků ČR (MMR, MŠMT, MV).

3.3

Třetí rozvojový pilíř

3.3.1

Plnění aktivit

Opatření třetího pilíře jsou zaměřená na oblast kultury, cestovního ruchu a péči o památky.
Na postupnou etapovou obnovu památkových objektů bylo v hodnoceném období vynaloženo
1,2 mil. Kč, z toho téměř polovina z cizích zdrojů (Ministerstvo kultury ČR, Jihočeský kraj). Postupně je
revitalizován měšťanský objekt č.p. 212 (budova muzea), kontribuční sýpka, nebo drobné sakrální stavby
(kapličky, křížky) v Blatné a osadách.
Na efektivní fungování Infocentra bylo vynaloženo více jak 3 mil. Kč, z toho cca 64 tis. Kč tvořil příspěvek
Jihočeského kraje. Na vytvoření stálých expozic muzea 4,5 mil. Kč a koncepci sbírkotvorné činnosti
včetně postupné digitalizace sbírkových předmětů bylo věnováno 467,8 tis. Kč a stavební úpravy muzea
a knihovny a další vybavení těchto prostor bylo stálo téměř 300 tisíc Kč, z toho 115 tis. Kč z příspěvku
Ministerstva kultury ČR a Svazku obcí Blatenska.
Pro naplnění opatření na dovybavení a modernizaci prostor pro kulturní aktivity byl zájem směřován na
využití kontribuční sýpky, kde probíhaly práce na přístavbě schodiště, a sálu v Sokolovně, kde byla
provedena výmalba, úprava jevištních prvků, zvukové a osvětlovací techniky a přečalounění akustických
panelů v hodnotě 507 tis. Kč.
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4

PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ

indikátory výstupů
Nastavené hodnoty indikátorů výstupu, jako ukazatele bezprostředního účinku přímo souvisejícího
s realizací konkrétního projektu jsou naplňovány tam, kde zajištění konkrétního projektu, jeho přípravy
a následné realizace je plně v kompetenci města Blatná. Byly tak splněny indikátory ploch opravených
a rekonstruovaných komunikací a chodníků v Blatné a vybudování nových místních komunikací.
Navýšení počtu parkovacích stání bylo splněno dvojnásobně oproti předpokladu. Plněna je hodnota
indikátoru plochy revitalizované zeleně, když prostřednictvím projektu na úpravu parků v Husových
sadech a u nádraží byla upravena plocha 17 500 m2. Velmi dobře jsou naplňovány indikátory v opatření
1.11, kde byla realizována výstavba objektu sběrného dvora a zvýšena efektivita svozu odpadu snížením
o 1/3 výsypů. Naplněn byl i indikátor opatření 1.10, bylo realizováno více projektů na zateplení objektů,
než stanovil původní plán.
Jsou beze zbytku naplněny indikátory (počet ks) vázající na pořízení strategických dokumentů pro
kvalitní koncepční řízení, s výjimkou počtu ks zpracované, schválené a vydané územně plánovací
dokumentace. Indikátor 10 kusů (tj. 10 různých územních nebo regulačních plánů) nebyl správně
nastaven a bude přehodnocen.
K přehodnocení indikátorů výstupu by mělo dojít i v aktivitách třetího pilíře tak, aby se následující
evaluační období mohlo opírat o exaktní, kvantifikovatelné hodnoty, které budou zrcadlit změny, které
byly realizací vyjmenovaných aktivit dosaženy.

indikátory výsledků
Indikátory výsledků, jako ukazatele zprostředkovaného účinky nebo změny vyvolané realizací projektu
byly sledovány jen okrajově. Některé původně nastavené hodnoty jsou působením změněných vnějších
faktorů v současné době nehodnotitelné, nebo by jejich hodnocení bylo neporovnatelné s výchozím
stavem (například – počet projíždějících vozidel nad 3,5 t, výkon osobní autobusové a vlakové dopravy
(počet přepravovaných osob, počet cyklistů po vybraných cyklostezkách apod., změny v oblasti kultury,
cestovního ruchu)
Přesto byl plněn indikátor: procentní podíl parkovacích stání, snížení energetické náročnosti veřejných
budov, podíl ploch udržované zeleně, podíl tříděného odpadu obyvatelstvem města.
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ZÁVĚR EVALUACE

Všechna opatření prvního, druhého i třetího pilíře byly v období let 2018–20 průběžně plněny
a většinově jsou navrženy k ponechání ve strategii beze změny. Aktivity těchto opatření, u kterých byly
realizovány projekty, jejichž prostřednictvím byly naplněny výstupní indikátory, lze nadále ponechat a
stanovit nové hodnoty výstupní indikace, nebo stanovit nové cíle aktivit na základě analýzy potřebnosti,
výstupů z dotazníkového šetření mezi občany, empirických poznatků z běžného provozu města a
městského úřadu.
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PODROBNÉ HODNOCENÍ
ROZVOJOVÉHO PILÍŘE 1
BLATNÁ – MĚSTO S KVALITNÍ
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU
INFRASTRUKTUROU A ZDRAVÝM
ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
opatření rozvojového pilíře 1:

1.01 Řešení bodových a liniových závad na komunikacích I., II. a III. třídy
1.02 Výstavba a obnova místních komunikací a chodníků v Blatné a jejích osadách
1.03 Řešení klidové dopravy
1.04 Zajištění dopravní obslužnosti
1.05 Pěší, cyklistická a ostatní nekolová doprava
1.06 Energetická infrastruktura
1.07 Snižování škod způsobených povodněmi
1.08 Vodohospodářská infrastruktura
1.09 Obnova a udržování veřejné zeleně
1.10 Zlepšení stavu ovzduší
1.11 Efektivní nakládání s odpady
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opatření 1.01

Řešení bodových a liniových závad na komunikacích I., II. a III. třídy

1
.01

stručný popis výchozí situace:
Síť silnic I. II. a III. třídy je na území města poměrně hustá. Vykazuje však celou řadu
bodových závad a nedostatků, které mohou mít vliv na bezpečnost silničního provozu
(nehodovost), kvalitu života (hlučnost a prašnost) a životního prostředí (emise, prašnost).
Problémem je také zvyšující se intenzita provozu na komunikacích vyšší třídy procházející
městem.
Nejvíce postiženými komunikacemi jsou silníce č. I/20, II/173 a II/175. Hustému silničnímu
provozu je nutno přizpůsobit také křižovatky (odbočovací pruhy, světelná signalizace, kruhové
objezdy, přechody pro chodce).

aktivity naplňující opatření:
-

obnova a oprava silniční sítě ve městě

-

rekonstrukce křižovatek

realizace přeložek silnic č. I/20, II/173, II/175 (včetně vybudování dopravního
obchvatu v osadě Skaličany)
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název aktivity:

1

obnova a oprava silniční sítě ve městě

.01

popis projektu:
Silniční síť města vykazuje řadu bodových závad a nedostatků, k jejichž odstranění musí
dojít tak, aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu.
Bude zpracována studie změny trasy silnice č. I/20 (ul. Plzeňská) v úseku od křižovatky se
silnicí č. III/1399 po cca č.p. 310. Trasa silnice by měla být co nejvíce narovnána a má
procházet okrajem rybníka Sladovna, který bude z části zasypán. Pro přístup do úseku
stávající trasy bude vybudován nový sjezd. Cílem projektu bude eliminace nebezpečného
úseku s ostrou a nepřehlednou zatáčkou, zlepšení rozhledových poměrů, zvýšení
bezpečnosti pěších i vozidel vyjíždějících ze stávajících sjezdů.

činnosti a etapy projektu:
Politická motivace Jihočeského kraje.
Vytvoření studie a její projednání s případným investorem Ředitelstvím silnic a dálnic.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru dopravy

Jihočeský kraj, ŘSD

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

lokální místa

ks

15

Zhodnocení
plnění

Projektová dokumentace pro společné povolení Přeložka silnice č. I/20
rybníkem Sladovna – před dokončením.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

---

neznámé (ŘSD)

ŘSD

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

--

--

--

Postupně plněny

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny
10

název aktivity:

1

rekonstrukce křižovatek
popis projektu:

.01

Z důvodů zvyšování hustoty silničního provozu na území města musí dojít k rekonstrukci
křižovatek tak, aby vyhovovaly stoupajícím nárokům dopravy. V rámci tohoto projektu budou
zřízeny kruhové objezdy křižovatka silnic č. I/20, II/173 a III/1731 - Myslivna; křižovatka
silnice č. II/175 s místní sběrnou komunikací, ul. Šilhova, bude provedena rekonstrukce
nebezpečné křižovatky silnice č. II/175 s místní komunikací Buzice - Skaličany (úprava
křižovatky do tvaru T, její rozšíření a zvětšení poloměru oblouků), vybudování nové křižovatky
budoucí místní komunikace se silnicí č. II/175 v k.ú. Skaličany –a dále světelná signalizace,
nové přechody pro chodce a další Podkladem je studie ŘSD s názvem “I/20 JČ KRAJ –
HUMANIZACE PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ BLATNÁ, HNĚVKOV”. Křižovatka silnic I/20 x III/02019 x
místní komunikace (ul. Plzeňská x Vrbenská, u benziny). Křižovatka silnic I/20 x II/173 x
III/1731 (Písecká x Vorlíčkova x Jiráskova, u Myslivny). Přeložka silnice č. I/20 rybníkem
Sladovna.
činnosti a etapy projektu:
Politická motivace Jihočeského kraje, ŘSD.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

50 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru dopravy

Jihočeský kraj, Město

Město Blatná

Blatná, ŘSD
Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet křižovatek

ks

5

Zhodnocení
plnění

Realizována okružní křižovatka silnic č. I/20, II/173 a III/1731 – Myslivna
(stavba „I/20 OK Blatná“).
Projektová příprava křižovatky silnic I/20 x III/02019 x místní komunikace (ul.
Plzeňská x Vrbenská, u benziny).

Plnění
indikátoru

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

8 818 211 Kč

14 479 548 Kč

ŘSD

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

počet křižovatek

1

zlepšení bezpečnosti
a
plynulosti
silničního provozu ve
městě
11

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny
skupiny

pro

další

---

---

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

název aktivity:
realizace přeložek silnic č. I/20, II/173,
dopravního obchvatu v osadě Skaličany

II/175

včetně

vybudování

1
.01

popis projektu:
Cílem projektu je především odvedení kamionové dopravy zatěžující obytné lokality ulic
Písecká, Plzeňská, Čechova, Fügnerova, Riegrova, Sadová, Jana Wericha, Šilhova.
Pokračování v rozpracovaném projektu Jihočeské kraje ohledně předmětné přeložky.
činnosti a etapy projektu:
Politická motivace a spolupráce s Jihočeským krajem.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku
investic a rozvoje

Jihočeský kraj, ŘSD

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet přeložek (etap)

ks

4

Zhodnocení
plnění

Přeložka II/173 – v projektové přípravě DUR; zahájeno územní řízení
stavby přeložky silnice I/20 Sedlice - Hněvkov

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

---

---

Jihočeský kraj, ŘSD

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

počet přeložek

0

--

Postupně plněny

Projektová
příprava

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

12

opatření 1.02

Výstavba a obnova místních komunikací a chodníků v Blatné a jejích osadách

1
.02

stručný popis výchozí situace:

V Blatné je poměrně hustá síť místních komunikací. Stav místních komunikací je podobný jako
stav silničních průtahů. I zde nalezneme bodové technické závady a také vliv zvyšující se
dopravní intenzity. Nejvyšší zatížení dopravou můžeme zaznamenat na sběrných
komunikacích (ul. Šilhova, Jana Wericha, Sadová a ul. V Jezárkách, Fügnerova) a u
komunikací, které jsou spojnicemi mezi silnicemi I/20 a II/173 (ul. Vrbenská, nám. Kalinovo).
Nejvyšší opotřebení vykazují komunikace v místních částech, kde rovněž chybí chodníky pro
bezpečný pěší provoz. Město má zpracovaný pasport místních komunikací a postupně zajišťuje
obnovu komunikačních povrchů, výstavbu a rekonstrukci chodníků, úpravy náměstí.
aktivity naplňující opatření:
-

oprava a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Blatné a osadách

-

vybudování nových místních komunikací

13

název aktivity:
oprava a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Blatné a osadách
popis projektu:

1
.02

Budou řešeny závady na místních komunikacích, budou položeny nové asfaltové povrchy
vozovek vybraných místních komunikací a nové povrchy vybraných chodníků
(dlažba/živice).
činnosti a etapy projektu:
Plán 2018 a dále:

chodníky – tř. T. G. Masaryka, ulice Písecká, na Bílé Husi, Tyršova, Fügnerova, Pivovarská, U
Čertova kamene
Komunikace – Topičská (2. etapa), Dvořákova, v osadě Skaličany.
Vytipování dalších potřebných míst, zajištění finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

10 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

plocha

m2

> 10 000

Zhodnocení
plnění

Provedena oprava těchto komunikací:
Chodník, park. stání T. G. M. – 2 697 899 Kč
Komunikace Topičská – 1 101 930,27 Kč
Komunikace Dvořákova – 1 027 290 Kč
Chodník Na Bílé husi – 217 919 Kč
Chodník Písecká – 149 805 Kč
Chodník Fügnerova – 128 865 Kč
Chodník U Čertova kamene – 268 454 Kč
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Chodník Tyršova – 149 585 Kč
Chodník u kostela – 83 732 Kč
Chodník T. G. M. – 2 749 935,50 Kč
Komunikace Malý vrch – 2 261 984,80 Kč
Komunikace Nad Lomnicí – 630 968,31 Kč + od EO.N příspěvek 256 633,52
Kč
Komunikace Milčice – 1 434 183,72 Kč
Komunikace Čekanice – 149 686,68 Kč
Chodník Pivovarská – 148 225 Kč
Chodník Nad Lomnicí OK – 121 373 Kč
Chodník Šilhova – 228 327 Kč
Chodník Nerudova – 94 229 Kč
Chodník Tyršova – 112 202 Kč
Most k zámku – 787 404 Kč + podíl Jihočeského kraje 1 534 930,90 Kč

V realizaci:
Místní komunikace Hněvkov
Křižovatka ulic Průchova a Smetanova
Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

14.543.998,28

1.791.564,40

E.ON, Jihočeský kraj

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

počet realizací

19 + 2 v realizaci

zlepšení
místních
komunikací,
chodníků

Postupně plněny

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

kvality

Aktivita průběžně plněna, stanovit nové cíle

15

název aktivity:

1

vybudování nových místních komunikací
popis projektu:

.02

Dojde k vybudování nových místních komunikací, případně k zásadní rekonstrukci
stávajících (rozšíření vozovek, vybudování nových chodníků apod.).

činnosti a etapy projektu:
plán: Za Malým Vrchem, Na Růžových Plantážích, ulice Řečická
Vytipování dalších komunikací, zajištění finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

plocha

m2

> 15 000

Zhodnocení
plnění

Provedena výstavba/rekonstrukce těchto komunikací:
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Komunikace Za Malým vrchem 2. etapa – 250 574 Kč
Komunikace Lipová – 348 641 Kč
Chodník Topičská – 56 362 Kč
Komunikace Řečická 1. etapa – 1 842 068,69 Kč
Komunikace Smetanova – 4 330 824,74 Kč

V realizaci:
Komunikace Chlumská
Chodník k MŠ Šilhova (spojnice ulic U Čertova kamene a Nerudova)
Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

6.514.470,43

---

---

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

m2
Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Rozvoj města

Postupně plněny
skupiny

pro

další

--Aktivita průběžně plněna, stanovit nové cíle

17

opatření 1.03

Řešení klidové dopravy

1
.03

stručný popis výchozí situace:

Dalším problémem je nedostatek parkovacích míst v důsledku neustále narůstajícího stupně
motorizace obyvatelstva. Parkovací místa chybí zejména na sídlištích. V roce 2008 bylo
vybudováno parkoviště pro osobní automobily a autobusy v docházkové vzdálenosti od
Blatenského zámku. Stání vozidel v historickém centru města (Nám. Míru, tř. J.P. Koubka) je
regulováno zpoplatněním pomocí parkovacích automatů a předplacených parkovacích karet.
Dále je nutno řešit dopravu v klidu koncepčně v celém městě a rozvojových plochách.

aktivity naplňující opatření:

-

zvyšování počtu parkovací míst ve městě

-

podpora rozvoje občanské vybavenosti - rozvojových ploch

18

název aktivity:

1

zvyšování počtu parkovacích míst ve městě
popis projektu:

.03

Ve městě se vzhledem ke stále se zvyšující hustotě dopravy projevuje nedostatek
parkovacích míst zejména na sídlištích. Dle lokálních potřeb a místních možností se plánují
umisťovat nové nebo rozšiřovat stávající parkovací plochy. Pro posouzení stavu a návrhu
úprav města z hlediska systému dopravy a parkování je navrženo zpracování studie
dopravy, včetně posouzení vhodnosti stavby parkovacího domu.
činnosti a etapy projektu:
plán 2018 a dále:
parkovací zálivy – Malý Vrch, Velký Vrch,
zpracování studie dopravy

Vytipování dalších potřebných míst, zajištění finančních prostředků, realizace.
Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční

1 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet parkovacích míst

ks

> 50

Zhodnocení
plnění

Park. místa MŠ Vrchlického – 72 695,83 Kč
Park. místa Nad Lomnicí – 65 576,82 Kč
Park. místa u hřiště TJ – 348 056 Kč
Park. místa AUTOMOTO – 144 823 Kč (investor Jiří Bláha – AUTO MOTO)
Parkovací stání nám. J. A. K. – 157 181 Kč

Parkovací místa byla dále vybudována i v rámci stavebních akcí I/20 OK
Blatná, Komunikace Smetanova, Chodník a park. stání T. G. M.,
Komunikace Topičská a Komunikace Malý vrch, které jsou nákladově
zahrnuty v jiných aktivitách, uvedených výše. Do indikátoru výsledku této

19

položky jsou nová parkovací místa vybudována v rámci uvedených akcí
zahrnuta.
Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

643.509,65

144.823

Jiří Bláha – AUTO
MOTO

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

počet parkovacích
míst

107

zlepšení
dopravy

Postupně plněny

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

kvality

Aktivita průběžně plněna, stanovit nové cíle

20

název aktivity:
podpora rozvoje občanské vybavenosti - rozvojových ploch
popis projektu:

1
.03

V návaznosti na územní plán Města Blatná se u stávajících a nově navržených rozvojových
ploch občanské vybavenosti (např. plochy pro umístění sportovní haly, nové školy) musí
vybudovat odpovídající dopravní infrastruktura - parkovací a odstavné plochy včetně jejich
příslušenství.
Cílem projektu je zhodnotit reálné potřeby a případně odstranit deficity jednotlivých lokalit
v oblasti dopravy v klidu, a to s ohledem na reálné potřeby dané rozvojové lokality občanské
vybavenosti.
činnosti a etapy projektu:
prověřovat dotační možnosti pro stavbu nové školy nebo sportovní haly v lokalitě vymezené
územním plánem.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

0,5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet parkovacích míst

ks

> 50

Zhodnocení
plnění

Zahájeny činnosti k architektonické soutěži na novou halu, v souvislosti
s pandemií a předpokladu snížení finančních prostředků města dočasně
pozastaveno.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

---

---

---

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

počet parkovacích
míst

--

--

Postupně plněny

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

21

opatření 1.04

1

Zajištění dopravní obslužnosti

.04

stručný popis výchozí situace:

Územím Města Blatná je vedeno celkem 18 příměstských i dálkových linek pravidelné
autobusové dopravy, které provozuje celkem 6 dopravců. Město je spádovým centrem pro
okolní obce (obce spadající do ORP města Blatná), cílem pracovní a školní dojížďky, místem
se základní a vyšší občanskou vybaveností, které okolní obce (spíše rurálního charakteru)
nemají. Město usiluje o rozšíření počtu autobusových a vlakových spojů zařazených do
základní dopravní obslužnosti.

aktivity naplňující opatření:

-

zlepšení dopravní obslužnosti (autobusové i vlakové)

-

rekonstrukce a přemístění autobusových zastávek

22

název aktivity:

1

zlepšení dopravní obslužnosti (autobusové i vlakové)
popis projektu:

.04

Město bude nadále usilovat o rozšíření počtu autobusových (případně i vlakových) spojů
zařazených do základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, zabezpečující spojení
Blatné s okolními obcemi a městy. Jedná se zejména o dopravu zaměstnanců průmyslových
podniků sídlících na území města Blatná, studentů a žáků škol do/z Blatné a uspokojení
dalších přepravních potřeb občanů. Při této snaze bude město i nadále spolupracovat se
zaměstnavateli, školami, zástupci okolních měst a obcí, autobusovými dopravci, Českými
drahami, s pracovníky odboru dopravy a SH Krajského úřadu (prostřednictvím JIKORDu) a
dalšími.

činnosti a etapy projektu:
Politická motivace Jihočeského kraje.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru dopravy

Jihočeský kraj
(prostřednictvím JIKORDu)

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

stav k roku 2014

%

navýšení o 10%

Zhodnocení
plnění

V této oblasti došlo aktuálně ke zhoršení spojení na směny pro
občany obcí Tchořovice a Kasejovice, kdy na trati Blatná-Nepomuk
došlo od 15.12.2019 ke změnám časových poloh a zrušení
některých spojů.
Od 15.12.2019 došlo ke zlepšení spojení ve směru Příbram, kdy
všechny vlaky, které jedou z Blatné do Březnice pokračují jako přímé
do Zdic či Berouna. Objektivně došlo také ke zlepšení spojení na Prahu,
kde všechny vlaky mají ve Zdicích či Berouně přípoj na rychlík od
Klatov a ještě rychlejší je přesednutí na autobusy linek PID 393 nebo
395 v Příbrami.
V úseku Blatná-Strakonice došlo od 15.12.2019 k navýšení počtu
spojů o jeden pár vlaků denně.
Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:
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Dosavadní
náklady

---

---

---

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

stav k roku 2014

--

--

Postupně plněny

stav udržen

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

24

název aktivity:

1

rekonstrukce a přemístění autobusových zastávek
popis projektu:
Jedná se zejména o rekonstrukci a osazení nových čekáren na vybraných zastávkách. Dále
se uvažuje o vybudování nových autobusových zálivů v Palackého ul. blíže k zastávkám
v ul. Boženy Němcové z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení kultury cestování a
zkrácení přestupní vzdálenosti dvou nejfrekventovanějších autobusových stanovišť
(Palackého a Boženy Němcové), nový přestupní terminál s využitím moderních
elektronických technologií. Dalším projektem jsou autobusové zastávky ve Vorlíčkově ul. u
Penny Marketu. Ve směru do centra by zastávka byla v zeleném pásu, v opačném směru je
to dost komplikované - by muselo dojít ke zúžení komunikace a zrušení odbočovacího pruhu
do areálu Bl. ryby. Mezi zastávkami by byl vybudován přechod pro chodce.

.04

činnosti a etapy projektu:
plán 2018 a dále:
vykoupení pozemků a příprava projektu pro dořešení autobusových zastávek v ulicích
Palackého a Boženy Němcové, realizace zastávek u Penny.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

5,5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet čekáren / zálivy
Palackého / projektů

ks / ks / ks

>5/1/1

Zhodnocení
plnění

Autobusové zastávky ve Vorlíčkově ul. u Penny Marketu dokončeny, vč.
přechodu pro chodce, autobusových stání v Palackého ul., které nahradí
stávající zastávky v ul. B. Němcové a Palackého, dokončen výkup pozemků a
zadána projektová dokumentace. Autobus. Zastávka Vorlíčkova – 651 369 Kč

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

651.369,- Kč

---

---

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

počet čekáren

1

Zlepšení
cestování

Postupně plněny

---

---

Naplňování
cílů:

kvality
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Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

26

opatření 1.05

Pěší, cyklistická a ostatní nekolová doprava

1
.05

stručný popis výchozí situace:

Podmínky pro pěší dopravu ve městě jsou zabezpečeny zejména chodníky podél průtahů silnic
a místních komunikací. Samostatné chodníky pro pěší jsou vybudovány především v lokalitách
Komenského náměstí, Husových sadů a na sídlištích. Síť pěších cest nabízí i veřejnosti
přístupný zámecký park, který je v soukromém vlastnictví. Město Blatná je křižovatkou
značených turistických tras ve směru Jindřichovice, Záboří, Čečelovice, Velký Pálenec, Vrbno,
Tchořovice, Buzice, Škvořetice, Bezdědovice, Paštiky a Myštice. Rozvíjející se obliba
cykloturistiky vyžaduje adekvátní reakci v podobě výstavby cyklistických tras a stezek
(městského inventáře – kolostavů), dráhy pro in-line brusle a další aktivity.

aktivity naplňující opatření:

-

realizace cyklostezek, stezek pro in-line bruslaře, pěších stezek, kolostavy

27

název aktivity:
realizace cyklostezek, stezek pro in-line bruslaře, pěších stezek
popis projektu:
Bude realizována výstavba cyklostezek, stezek pro in-line bruslaře, pěších stezek tak, aby
došlo k propojení jednotlivých lokalit a k následnému propojení do osad (např. podél
Lomnice s návazností k Penny, k lokalitě Lapač, Špejchar, Kaneček, Vinice, Husovy sady a
k osadám. Včetně mobiliáře v podobě kolostavů, odpočívadel, atd.

1
.05

Stezka pro pěší na Vinici - odpočinkové sezení, lavičky, ptačí budky, zábradlí u lomu, info
tabule atd., bez altánu
činnosti a etapy projektu:
plán 2018 a dále:
Žádost o dotaci na pěší stezku na Vinici - odpočinkové sezení, lavičky, ptačí budky, zábradlí
u lomu, info tabule atd.,
záměr vykoupení pozemků a stavbu cyklostezky Vrbenská - Lhotka
Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční / neinvestiční

1 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

délka

km

> 10

Zhodnocení
plnění

Dokončena pěší naučná stezka na Vinici, celkové náklady - 474.847,56
Kč z toho dotace 470.636,- Kč – poskytovatel SZIF, provedena obnova
cest v rámci revitalizace Husových Sadů – 738 800,- Kč (nenároková
složka dotace)

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

743.011,- Kč

470.636,- Kč

SZIF a SFZP

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

--

1,36 km

zlepšení
volnočasových
aktivit
a
pěší
propojenosti města

Postupně plněny

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivitu ponechat
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opatření 1.06

1

Energetická infrastruktura

.06

stručný popis výchozí situace:
Na území města Blatná se nachází 41 transformoven, které jsou ve vyhovujícím technickém
stavu a některé z nich mají rezervu výkonu pro pokrytí další elektrizace. Sekundární síť je
provedena v centrální zóně převážně kabely uloženými ve výkopech, okrajové čtvrti jsou
provedeny vzdušným vedením zavěšeným na střešnících a betonových sloupech. Některé
lokality mají i rozsáhlejší el. vytápění. Řada lokalit je již plynofikována.
Oblast města Blatná se uvažuje plošně plynofikovat, z hlediska elektrického vytápění se
uvažuje pouze s plnou elektrizací v lokalitě RD Na vinici, Špejcharu a částečně zámku. V RD
Na vinici a zámku je s plnou elektrizací již započato, Špejchar je novým odběratelem.
V současné době jsou pro výrobu tepla v Blatné používány různé druhy paliv, a to ne ve velkém
počtu tepelných zdrojů. Existuje zde několik relativně malých teplofikovaných oblastí, z nichž
každá má společný zdroj tepla.
Pro další rozvoj území je počítáno s výrazným postupem plynofikace. S tím bude spojeno
zakládání dalších – většinou individuálních tepelných zdrojů.
Určitá část území města má založeny rozvody plynu, další části jsou projektově připraveny.
Předmětem návrhu je další postupná plynofikace, a to jak v zastavěném území, tak i na
plochách navržených pro budoucí zástavbu.
Jihozápadně od Blatné prochází hlavní trasa vysokotlakého plynovodu DH 600. Z ní jsou
provedeny přípojky k jednotlivým regulačním stanicím. Větší odběry průmyslového charakteru
jsou zásobovány zemním plynem přes vlastní regulační stanice.
Odběry v samotném městě jsou napojeny zčásti na místní středotlaké rozvody a zčásti na
rozvody nízkotlaké. Stávající plynovodní potrubí je ocelové. Založené úseky budou v
maximální míře využity jako součást budoucí městské sítě. Dnešní využití výkonu stávajících
RS je pouze částečné.
S ohledem na čistotu ovzduší a na vývoj cen jednotlivých paliv je zemní plyn navržen jako
základní palivo pro další rozvoj území.

aktivity naplňující opatření:

-

zainvestování infrastruktury pro rozvojové plochy města (bydlení, podnikání)

-

využívání energie, včetně obnovitelných zdrojů

-

udržení kotelny a horkovodu

29

název aktivity:
zainvestování infrastruktury pro rozvojové plochy města (bydlení, podnikání)
popis projektu:
Jedná se o vybudování energetické infrastruktury v rozvojových plochách města určených
pro bydlení i podnikání, např. v lokalitách Sádlov II a III, Sahara, Na Blýskavkách, Pod
Kanečkem, včetně výkupu pozemků.

1
.06

činnosti a etapy projektu:
záměr 2018 a dále:
VO ul. Řečická
kanalizace výtlak za Sladovnou
projekt kanalizace, vodovod a plynovod Sahara
Studie, výkup pozemků, projektová dokumentace, zajištění finančních prostředků,
realizace.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční

5,5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

zainvestovaná
infrastruktura

bm

> 1000

Zhodnocení
plnění

Provedena rekolaudace vodovodu a kanalizace k lokalitě Sahara,
dokončena územní studie lokality, připravena projektová dokumentace
pro územní řízení.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

150.000,- Kč

---

---

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:
rozvojové
města

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny
skupiny

pro

další

---

plochy

---

Aktivita průběžně plněna, stanovit nové cíle
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název aktivity:

1

využívání energie, včetně obnovitelných zdrojů
popis projektu:

.06

Doplnění rekreačního areálu (bazén) o vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie.
Mobiliář města s elektronickými prvky (lavičky, nabíjecí stanice na elektro - kola a
automobily).
Nalezení objektů, kde je předpoklad efektivního využití obnovitelných zdrojů energie.
činnosti a etapy projektu:
záměr 2018 a dále:
Zpracování studie možností a efektivity využití obnovitelných zdrojů.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

0,5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic
a rozvoje
a
odboru
životního
prostředí

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

objekt

ks

1

Zhodnocení
plnění

Provedeno posouzení rekreačního areálu a v současných podmínkách je
změna zdroje vytápění neefektivní.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

--

---

---

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

--

--

--

V přípravě

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Pokračovat, pokusit se najít nový směr
aktivity

31

název aktivity:

1

udržení kotelny a horkovodu
popis projektu:
Technický stav kotelny a horkovodu je prozatím vyhovující. Protože rozložení sídliště je vhodné
k dálkovému vytápění, je vhodné u tohoto způsobu setrvat. Bude potřeba doplnit monitorovací
techniku a v objektech, kde je to vhodné, vybudovat lokální výměníky tepla.

.06

činnosti a etapy projektu:
záměr 2018:
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce topných kanálů - výměna stávajících
rozvodů TUV a ÚT ul. Čechova - 1. etapa - 540 m, připravuje se možnost dotace
Projektová dokumentace, zajištění finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná, E.ON

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet opatření

m

540

Zhodnocení
plnění

Výměna kotlů PK Čechova – 4.318.785,- Kč
Výměna plynové hořáku PK Nad Lomnicí – 419.776,83 Kč

pozastavena projektová dokumentace rekonstrukce topných kanálů výměna stávajících rozvodů TUV a ÚT ul. Čechova - 1. etapa - 540 m,

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

4.738.562,-

---

---

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:
Zlepšení
efektivity
soustavy a provozní
bezpečnosti

32

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

postupně plněny
skupiny

pro

další

---

---

Aktivita průběžně plněna, zachovat

33

opatření 1.07

1

Snižování škod způsobených povodněmi

.07

stručný popis výchozí situace:

Město Blatná bylo zasaženo povodněmi v letech 2002. Povodeň byla způsobena natržením a
porušením hrází rybníků (celkem bylo protrženo 11 rybníků). Unikající voda vytvořila vlny,
které se setkaly na soutoku obou potoků v Blatné se 4 hodinovým odstupem. Byl zničen most
na rybníku Pustý, okolní objekty a sokolovna. Druhá přívalová vlna vznikla protržením
Metelského rybníka a hrází dalších rybníků. Obě přívalové vlny postoupily do zámeckého
rybníka a z toho se voda rozlila do města.
V roce 2013 byla dokončena protipovodňová opatření na průtok stoleté vody pro centrum
města v hodnotě přesahující 22 mil. Kč. Nadále jsou na území města Blatná bodové závady,
které je potřebné řešit (ulice Písecká, lokalita Lapač, náhon na rybník Topič a Sladovna.
Informovanost obyvatel při povodních a jiných živelných pohromách je na dobré úrovni. Dobrá
spolupráce složek Integrovaného záchranného systému spolehlivě zajišťuje zabezpečení
majetku obyvatel, firem a organizací. K ohrožení životů většinou nedochází.

aktivity naplňující opatření:

-

protipovodňová opatření na vodních tocích přírodě blízkým způsobem

34

název aktivity:

1

protipovodňová opatření na vodních tocích přírodě blízkým způsobem
popis projektu:

.07

Revitalizace vodního toku, včetně plnění funkce protipovodňové ochrany v územní od mostu
Vorlíčkovo ulice po ČOV Lapač. Navrácení toku do původního koryta, vytvoření bermu pro
dostatečnou povodňovou kapacitu, včetně obslužné zpevněné cesty.

činnosti a etapy projektu:
záměr 2018:
převést záměr do revitalizace vodních toků a pokusit se zahrnout do plánu oblastí povodí ČR,
příprava žádosti pro dotační program OPŽP

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru životního
prostředí

Město Blatná,

Povodí Vltavy

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

délka úpravy toku

km

3

Povodí Vltavy

Zhodnocení
plnění

Projednání záměru s Povodím Vltavy, s.p., snaha o výkup pozemků.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

0,-

0,-

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:
Zlepšení
protipovodňové
ochrany,
zlepšení
přístupnosti lokality

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny

skupiny

pro

další

---

Cíle
nenaplněn,
záměr pokračuje

Záměr ponechat i přes složité majetkové
poměry – velké množství majitelů pozemků
35

opatření 1.08

1

Vodohospodářská infrastruktura

.08

stručný popis výchozí situace:
Zásobování pitnou vodou provozuje ČEVAK a.s.. Zdrojem pitné vody je vodárenská soustava
JČ (Římov), jako záložní zdroj slouží úpravna vody Bezdědovice. Stávající vodovodní síť, vodní
zdroje a akumulace vody vyhovují současným potřebám města v zásobování vodou. Stávající
slabě dimenzované a dožívající úseky uliční sítě budou postupně rekonstruovány.
Provozovatelem kanalizace ve městě je rovněž ČEVAK a.s. Většina odpadních vod je odváděna
kanalizačním systémem přes ČOV. Úseky kanalizačních stok jsou již technicky nevyhovující.
V osadách Blatné je kanalizace zavedena pouze částečně, jednotlivé úseky je nutno
rekonstruovat a dobudovat chybějící úseky, také je nutno zde dořešit čištění odpadních vod
prostřednictvím čističek.
Vzhledem k narůstající výstavbě objektů napojených na kanalizaci města a zpevněných ploch
s tím souvisejících (plánovaná výstavba v lokalitě "Sahara", atd.), dochází ke zvýšené potřebě
odvádění odpadních vod stávající kanalizací a následně jejich odlehčování do vodních toků již
při malých srážkách. Toto odlehčování již opakovaně vedlo k úhynu ryb a ostatních živočichů
ve vodním toku v lokalitě u Sokolovny.
Záměrem města je dostavit 3. stupeň čištění ve stávající ČOV, popř. vybudovat čističku novou
tak, aby v případě dosažení 10 000 ekvivalentních obyvatel splňovala emisní limit.

aktivity naplňující opatření:

-

obnova a rozšíření vodohospodářské infrastruktury

-

dostavba 3. stupně čištění ve stávající ČOV, popř. výstavba nové ČOV

36

název aktivity:

1

obnova a rozšíření vodohospodářské infrastruktury
popis projektu:

.08

Vodohospodářskou infrastrukturu je třeba průběžně obměňovat a udržovat v dobrém
technickém stavu, jedná se o vodovody, splaškovou a dešťovou kanalizaci, a to včetně osad.
Kanalizace v Blatné vykazuje při srážkách odlehčování v špatné kvalitě vod, kdy dochází
k poškozování vodních toků a úhynů ryb.
činnosti a etapy projektu:
záměr 2018 a dále:
obnova kanalizace Šilhova a Werichova ulice, rekonstrukce stokových šachet
studie odtokových poměrů v kanalizační síti s prověřením odlehčovacích komor
Pasportizace stavu, zjištění nových požadavků, výkup pozemků (zajištění smluv),
projektová dokumentace, zajištění finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

ČEVAK a.s.

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet

ks

>5

Zhodnocení
plnění

Ve spolupráci s firmou Čevak připraven model kanalizační sítě města,
jehož součástí je dešťová kampaň (sledování srážek a průtoků
v kanalizaci) podle které bude model kalibrován.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

--

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

Naplňování
cílů:

Postupně plněny

---

zahájeny
činnosti
k plnění cílů

Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, zachovat
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název aktivity:
dostavba 3. stupně čištění ve stávající ČOV, popř. výstavba nové ČOV
popis projektu:
Z hlediska stáří ČOV Blatná a neefektivního čištění odpadních vod (dle platných předpisů)
je nutné nalézt ekonomické a technické řešení úpravy čistírny odpadních vod.

1
.08

Posouzení ekonomiky budování nové ČOV a modernizaci stávající s ohledem na dosažení
stávajících i plánovaných emisních limitů dle nařízení vlády.
V případě výhodné dotace na výstavbu nové ČOV, bylo by vhodné z hlediska a životnosti
a provozních nákladů přistoupit ke stavbě nové ČOV.
V současnosti je projekt na novou ČOV a vydané územní rozhodnutí.
činnosti a etapy projektu:
Plán 2018 a dále:
obnova prvků ČOV Lapač,
posouzení potřeby výstavby nové ČOV,
projekt pro stavební povolení.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční

2,5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

ČEVAK a.s.

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

objekt

ks

2

Zhodnocení
plnění

Projektová dokumentace na ČOV pořízena – před podáním žádosti o
územní řízení.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

220.000,- Kč

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:
zlepšení
kvality
vypouštěných vod
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Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny

skupiny

pro

další

---

postupné naplňování
cílů

Aktivita průběžně plněna, zachovat
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opatření 1.09

1

Obnova a udržování veřejné zeleně

.09

stručný popis výchozí situace:

Město Blatná a jeho okolí nabízí místním obyvatelům i turistům jak atraktivní venkovskou
krajinu, tak kulturně vybavenou městskou zástavbu. Pro zachování potřebné vyváženosti mezi
zastavěnou oblastí a městskou zelení je třeba vhodně pečovat o zelené plochy, popř. na
vhodných vytipovaných místech zakládat nové. Dále je třeba průběžně pečovat o významné
krajinné prvky a lokality.

aktivity naplňující opatření:

zakládání a údržba veřejné zeleně (parky, doprovodná zeleň, drobná architektura,
doprovodná uliční zeleň, hřbitovy) ve městě a osadách; výsadba liniové zeleně v krajině

40

název aktivity:
zakládání a údržba veřejné zeleně (parky, doprovodná zeleň, drobná
architektura, doprovodná uliční zeleň, hřbitovy) ve městě a osadách; výsadba
liniové zeleně v krajině

1
.09

popis projektu:
Bude docházet k udržování stávající zeleně na území města a zároveň k zakládání dalších
zelených ploch a jejich zařízení drobnou architekturou. Při zakládání a údržbě zeleně bude
přihlédnuto k historickým hodnotám města a zohledněn odkaz Jana Böhma, který proslavil
Blatnou růžemi.
činnosti a etapy projektu:
plán 2018:
Husovy sady - sadové úpravy - odstranění pařezů, kácení, ořez, revize bezpečnostních vazeb,
instalace vazeb, výsadby cca 2.000.000,- bez DPH (v případě získání dotace)
- realizace chodníků 450 m
Vytipování nových ploch pro založen zeleně (v návaznosti na územní plán, studie), zajištění
finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

2,5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru životního
prostředí

Město Blatná

Technické služby města
Blatné s.r.o.

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

plocha zeleně/
chodníků

plocha

m2

> 25000

Zhodnocení
plnění

Revitalizace Husovy sady a park u nádraží – 2.671.506,- Kč, dokončeno
v roce 2019

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

989.048,82 Kč

1.483.573,21 Kč

ERDF

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

plocha
stromů

--

Zkvalitnění
ve městě

upravená plocha
zeleně 17500 m2,
výsadba
19
stromů, 727 keřů

zlepšení zeleně ve
městě, zpřístupnění
parku pro odpočinek

Naplňování
cílů:

zeleně/ks

Postupně plněny

bydlení
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Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, zachovat

42

Zlepšení stavu ovzduší

stručný popis výchozí situace:
Nejvíce zatížené oblasti z pohledu negativního ovlivňování ovzduší emisemi jsou lokality
průtahů silnic (především č. I/20, II/173 a II/175), řešeno v kapitole 1.01 Kromě emisí
z dopravy je dalším problémem vysoká hlučnost a prašnost. Mezi největší stacionární zdroje
znečišťování ovzduší lze zařadit průmyslové podniky působící na území města (DURA
AUTOMOTIVE CZ, k.s., VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o., LEIFHEIT, spol. s r.o.).
Zdroje znečišťování ovzduší (kotelny do jmenovitého tepelného příkonu 0,3 MW) byly
v minulosti převedeny na formu vytápění zemním plynem a v současné době znečišťují ovzduší
minimálním množství emisí.
Problémem zůstávají některá lokální topeniště, a to především na území místních částí a
v okrajových částech města. V posledních letech dochází k mírnému zlepšení z důvodu
využívání „kotlíkových dotací“ a výměnou kotlů za ekologičtější kotle vyšší emisní třídy.
Vzhledem k poměrně vysokým cenám plynu je málo pravděpodobné, že by se již tak vysoká
míra plynofikace ve městě dále zvyšovala. V současné době se objevuje spíše využití tepelných
čerpadel.
Cílem tohoto opatření je zlepšení stavu ovzduší, a to minimalizováním emisního zatížení
z dopravy, a to vyvedením dopravy mimo zastavěná území města, dále odstranění bodových
problémů na komunikační síti (zvýšením plynulosti dopravy v intravilánu, plynulost průjezdu
nejvytíženějších křižovatek). Dále omezení množství suspendovaných částic PM, a to
důkladným úklidem a údržbou komunikací, výsadbou liniové zeleně a zpevněním povrchů
nezpevněných komunikací.
Řešením snížení emisí ze zdrojů vytápění tuhými palivy je přechod na centrální vytápění nebo
využívání alternativních paliv, solární či geotermální energie. Ke snížení tepelné ztrátovosti
také může přispět kvalitnější zateplování.
V rámci zlepšování stavu ovzduší je třeba postupovat koncepčně, k čemuž napomáhá
zpracování koncepčních dokumentů obsahujících jednotlivé kroky a postupy, kterými má být
požadovaného stavu dosaženo (dokument Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad)

aktivity naplňující opatření:

snižování energetických ztrát zateplováním objektů, zejména u objektů občanské
vybavenosti
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název aktivity:
snižování energetických ztrát zateplováním objektů, zejména u objektů
občanské vybavenosti

1
.10

popis projektu:
Na základě provedených energetických auditů dojde k zateplení objektů občanské
vybavenosti z důvodů snížení energetické náročnosti provozu těchto budov.

činnosti a etapy projektu:
Zateplení ubytovna – projekt 2017, realizace 2018-19
zateplení MŠ Vrchlického a Husovy sady
Projektová dokumentace, zajištění finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční / neinvestiční

20 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet budov

ks

>2

Zhodnocení
plnění

Rekonstrukce ubytovna – projekt 2017, realizace 2018-19, celkové
náklady 32.286.846,- Kč
zateplení MŠ Vrchlického – 843.553,- Kč
dostavba včetně zateplení Husovy sady 6.653.413,- Kč dotace
4.550.000,- Kč (MŠMT)

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

35.233.812,- Kč

4.550.000,- Kč

MŠMT

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

počet budov

3

Zlepšení
vnitřního
prostředí
a
energetické
náročnosti
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Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny

skupiny

pro

další

--

stanovené
splněny

cíle

Aktivita průběžně plněna, zachovat
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opatření 1.11

1

Efektivní nakládání s odpady

.11

stručný popis výchozí situace:
Odpadové hospodářství ve městě Blatná zajišťují a zařízení (sběrná místa, sběrný dvůr,
skládka odpadů, kompostárna) provozují Technické služby města Blatné, s.r.o. Způsob
nakládání s odpady je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
Jihočeského kraje. Tuhý komunální odpad je ukládán na řízenou skládku Hněvkov, projektuje
se IV. etapa rozšíření skládky. Pro snížení ukládaného množství je žádoucí separace odpadu,
a to i biologicky rozložitelných odpadů a jejich odpovídající využití.

aktivity naplňující opatření:

-

podpora a rozvoj možností pro třídění odpadů obyvatelstvem

-

zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodářství

-

vybudování nového sběrného dvora

-

efektivní svoz kontejnerů

46

název aktivity:
podpora a rozvoj možností pro třídění odpadů obyvatelstvem
popis projektu:
Ve městě a osadách budou rozšířena sběrná místa pro tříděný odpad. Dále je podporováno
domácí kompostování biologicky rozložitelných odpadů. Ve městě je zaveden systém sběru
a svozu biologicky rozložitelných odpadů od občanů. Z důvodů zvyšování množství
vytříděných odpadů na sběrném dvoře vznikla potřeba rozšíření sběrného dvora

1
.11

činnosti a etapy projektu:
záměr 2018 a dále:
Rozšíření sběrné sítě dle dohody o spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s.
Zvýšení počtu kontejnerů na svoz bioodpadů.

Předpokládaný
termín realizace:

Charakter:

2018 - 2020

investiční
neinvestiční

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí
odboru
majetku, investic a
rozvoje

Město Blatná

Technické
služby
města Blatné s.r.o.

Monitorovací
indikátor výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

zvýšení
množství
separovaných
odpadů k roku 2016

%

5

Zhodnocení
plnění

Předpokládané
náklady:
/

500.000,- Kč

Rozšíření a výměna sběrné sítě na separovaný odpad.
Zajištění dotovaných kompostérů pro občany města (2019, vlastní zdroje
11479,- Kč cizí zdroje 362546,- Kč
A pořízené buňky na Re-USE (3 ks), vlastní zdroje 124962,75 Kč a cizí
zdroje 708122,- )

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

136.441,75 Kč

1 471 901,- Kč

EKO-KOM a.s, OPŽP

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:
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Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

počet záměrů

1

snížení nákladů na
svoz separovaného
odpadu.

Postupně plněno

---

stanovené
splněny

skupiny

pro

další

cíle

Aktivita průběžně plněna, zachovat
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název aktivity:

1

zvyšování informovanosti obyvatel v oblasti odpadového hospodářství
popis projektu:

.11

Město podpoří informační kampaň směrovanou do oblasti odpadového hospodářství. Mimo
jiné bude probíhat ve spolupráci se školami. Město bude podporovat zpětný odběr v rámci
sběrných dvorů. Významný úkol pro město je zvýšení sběru biologicky rozložitelných
odpadů od občanů a to rozšířením systému sběru a informovanosti obyvatel.
činnosti a etapy projektu:
záměr 2018:
Kampaň k informování o separaci odpadů se společností EKO-KOM, a.s.
Informační kampaň o motivačním programu.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru životního
prostředí

Město Blatná

Technické služby města
Blatné s.r.o., neziskové
organizace

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet akcí

ks

>5

Zhodnocení
plnění

Naučná stezka o odpadech – 65 000,- Kč

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

5.000,- Kč

65.000,- Kč

EKO-KOM, a.s.

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

počet akcí

2

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Program pro občany „Třídíme“ – náklady – 5000,- Kč

Postupně plněno
skupiny

pro

další

cíle plněny
Aktivita
rozšířit

průběžně

plněna,

zachovat

a
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název aktivity:

1

vybudování nového sběrného dvora a kompostárny
popis projektu:

.11

Na území města bude zřízen nový sběrný dvůr na v lokalitě Sádlov a to pro zlepšení
dostupnosti občanů. Stávající sběrný dvůr je umístěn uvnitř zástavby a je hojně využívám
i občany s ručními vozíky.
Nový sběrný dvůr by měl sloužit pro zlepšení služeb poskytovaných našim občanům a
významné využití by mohl nalézt také v zapojení spádových obcí.
činnosti a etapy projektu:
Záměr 2018:
výstavba nového sběrného dvora a kompostárny Ve Škalí

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

15 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná/ Technické
služby města Blatné s.r.o

Technické služby města
Blatné s.r.o.

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

sběrný
dvůr/kompostárna

ks

1

Zhodnocení
plnění

Kompostárna postavena společností Technické služby města Blatné.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

2.652.550,- Kč

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

--

1

zlepšení nakládání s
odpady

v realizaci

---

plněno

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Zahájena stavba nového sběrného dvora, dosavadní náklady 2.652.550,Kč, celkové předpokládané náklady 11.764.376,- Kč

skupiny

pro

další

Aktivita plněna, ukončit.
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název aktivity:

1

efektivní svoz kontejnerů
popis projektu:
Na územní města Blatná je vybudován systém nakládání s komunálními odpady a to síť 34
kompletních sběrných míst na oddělený sběr využitelných složek odpadů (plasty ve směsi
s nápojovým kartonem, papír, sklo čiré, sklo směsné), 12 nekompletních sběrných míst.

.11

Obsluha nádob ve městě Blatná probíhá pravidelně, a to 2x týdně papír a plast a 1x za 14
dní sklo čiré a směsné. Nádoby pro samostatný sběr nápojových kartonů a kovů jsou
obsluhovány dle zaplněnosti. V místních částech města probíhá svoz využitelných složek
komunálních odpadů dle potřeby.
Efektivita sběrné sítě, kterou je také možné chápat jako relativní míru zaplnění nádoby
v okamžiku svozu, naznačuje, že nádoby na papír jsou v Blatné v okamžiku výsypu
zaplněné pouze ze dvou třetin objemu a nádoby na plasty jsou zaplněné pouze z jedné
poloviny. Takový provoz bývá obvykle velmi neefektivní.
Možnosti zlepšení efektivity svozu je zavedení sledování naplněnosti kontejnerů s vážení a
plánováním trasy jejich svozu podle zaplněnosti.
činnosti a etapy projektu:
Záměr 2018:
Zefektivnění svozu separovaných odpadů – nákup vážící techniky a monitoringu svozu.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční / neinvestiční

150.000,- Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Technické služby města
Blatné s.r.o.

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

měsíční množství výsypů

ks

<700

Zhodnocení
plnění

Sledování a vyhodnocování svozu separovaných odpadů pomocí programu
ECONIT

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Plnění
indikátoru

Naplňování
cílů:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

40 000,- Kč

TSM Blatné, s.r.o.

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

zlepšení
zaplněnosti

% snížení

snížení nákladů

V přípravě

snížení
výsypů

o

1/3

splněn

51

Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita naplněna, ukončit

52

PODROBNÉ HODNOCENÍ
ROZVOJOVÉHO PILÍŘE 2
BLATNÁ – DOBŘE SPRAVOVANÉ
MĚSTO PODPORUJÍCÍ PODNIKÁNÍ A
KVALITNÍ ŽIVOT SVÝCH OBYVATEL
opatření rozvojového pilíře 2:

2.01 Aktuální koncepční dokumenty pro kvalitní řízení města
2.02 Rozšíření ploch pro podnikání
2.03 Podpora technických oborů sekundárního školství
2.04 Kvalitní a dobře vybavené objekty pro předškolní vzdělávání a základní školství
2.05 Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času
2.06 Zajištění kvalitní a dostupné sociální a zdravotní péče
2.07 Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel města

53

opatření 2.01

2

Aktuální koncepční dokumenty pro kvalitní řízení města

.01

stručný popis výchozí situace:

Pro aktivní rozvojové řízení města je nutné udržovat aktuální koncepční
dokumenty, jejich implementace, realizace a evaluace. V současné době se
zpracovává nový územní plán pro celé území Blatné (včetně osad), pro obce
ORP Blatná byla v roce 2014 dokončena aktualizace Komunitního plánu
sociálních služeb Svazku obcí Blatenska s platností do roku 2017, Centrum
kultury a vzdělávání Blatná připravuje schválení své koncepce na období 2015
– 2020.
aktivity naplňující opatření:
-

územní plán

-

komunitní plán sociálních služeb

-

koncepce Centra kultury a vzdělávání Blatná

54

název aktivity:

2

územní plán
popis projektu:

.01

Od roku 2021 pozbývají platnosti územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní plány
obcí a regulační plány schválené před 1. lednem 2007. Územní plán sídelního útvaru Blatná nabyl účinnosti
v roce 1997 – v případě pozbytí jeho platnosti pozbývají platnosti i všechny vydané změny.
V současné době je pořizován nový Územní plán Blatná. Odhadovaná doba realizace je 3-4 roky. Přibližná
cena 2,4 mil. Kč.
V následujícím období je rovněž nutné pořizovat územně plánovací podklady (územní studie, územně
analytické podklady). Odbor výstavby a územního plánování očekává, že bude nutné pořídit přibližně 8
územních studií – přibližná cena 500 tis. Kč.
V návaznosti na vypsané dotační tituly je uvažována možnost pořízení regulačního plánu centra Blatné za
účelem ochrany hodnot městské památkové zóny.
činnosti a etapy projektu:
vydání územního plánu
schválení možnosti využití územních studií
vydání regulačního plánu

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

500 tis. Kč ročně

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Město Blatná

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

10

indikátor

počet nástrojů územního
plánování (např. územní
studie)

55

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Usnesením Zastupitelstva města č. 36/19 ze dne 26.6.2019 bylo rozhodnuto o
pořízení Změny č. 1 územního plánu Blatná, a to s prvky regulačního plánu.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

400 000,-

0

Město Blatná

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Vydání Změny č.
1

Přijata Změna č. 1,
významný rozvojový
dokument města

Postupně plněny

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita plněna, ponechat beze změny.
Změna č. 1 územního plánu Blatná by měla
být vydána v roce 2020. V následujícím
období se počítá se zpracováním územních
studií na konkrétní lokality např. Za Malých
Vrchem.

56

název aktivity:

2

komunitní plán sociálních služeb
popis projektu:

.01

Město Blatná je od roku 2006 zapojeno do procesu plánování sociálních služeb, které
realizuje Svazek obcí Blatenska. Cílem projektu je podpora sociálního začleňování osob,
zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb, udržení a rozvoj možností partnerství na
území Svazku obcí Blatenska. V roce 2007 vypracován první plán, který je cca každé 3 roky
aktualizován.
Aktualizace stávajícího plánu – červenec 2013 - září 2014, realizováno v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant CZ.1.04/3.1.03, financováno z
prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
V rámci projektu byl zpracován elektronický Katalog poskytovatelů sociálních a
doprovodných služeb na Blatensku. Tisk katalogu byl financován z nepřímých nákladů
projektu (popř. jiných finančních zdrojů žadatele nebo partnera). V červnu 2014 byl
zkompletován "Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Blatenska" s účinností do roku
2017. Plán byl předložen samosprávám všech obcí. Všechny výstupy z projektu jsou vydány
na CD – ROMu s názvem "Komunitní plánování sociálních služeb Svazku obcí Blatenska".
Účinnost plánu

činnosti a etapy projektu:
využívání a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Blatenska

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

Centrum pro komunitní
práci jižní Čechy, České
Budějovice

SOB, Město Blatná

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

plán

indikátor

57

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

V současnosti se realizuje dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování
sociálních služeb ORP Blatná", financovaný z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním výstupem
z činnosti v roce 2019 je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období
2020 – 2022. V roce 2020 bude vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Ve spolupráci s ostatními pobočkami CpKP je podána žádost o finanční
podporu z Norských fondů na období od 1.3.2020 do 29.2.2024.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

--

--

MPSV

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Zpracován
Střednědobý plán
rozvoje sociálních
služeb na období
2020-2022

Dokument
slouží
jako podklad pro
získání
finančních
prostředků
na
stávající
sociální
služby a na rozvoj
stávajících či nových
služeb.
Vydaný
Katalog
poskytovatelů
sociálních
služeb
bude
distribuován
veřejnosti a bude
sloužit
k rozšíření
informovanosti
o
sociálních službách
ve městě.

Postupně plněny

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

58

název aktivity:
koncepce Centra kultury a vzdělávání Blatná

2

Koncepci zpracovává Centrum kultury a vzdělávání Blatná s cílem přehledně a uceleně popsat rozvoj kultury
v Blatné, základní vize a principy.

.01

činnosti a etapy projektu:
aktualizace a vydání výroční zprávy – každoročně do 30. června

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

ředitelka CKVB

CKVB

Město Blatná

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

Monitorovací
výstupu:
aktualizovaná
1x ročně

termín

indikátor
koncepce

59

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Koncepce Centra kultury a vzdělávání Blatná je během roku 2020 aktualizována
a následně předložen Zastupitelstvu města Blatná.
Závěrečná zpráva každoročně zpracována a předložena ZM.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

Dokument
zpracován
a
vztah na vědomí
zastupiteli města

Každoroční
závěrečná
zhodnocuje
KVB

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny
skupiny

pro

další

zpráva
činnost

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

60

opatření 2.02

Rozšíření ploch pro podnikání

2
.02

stručný popis výchozí situace:

Město Blatná plánuje další etapu rozšíření stávající průmyslové zóny Sádlov
(etapa Sádlov II a III). Zároveň s výkupy pozemků a vybudování vlastní zóny
dojde i k vybudování doprovodné infrastruktury. Zajištěním rozvojových ploch
pro podnikání a podporou rekonstrukcí stávajících areálů a budov chce město
zvýšit zájem o podnikání.
aktivity naplňující opatření:
výkupy pozemků za účelem umožnění investorům rozšíření stávající průmyslové
zóny dle územního plánu
-

podpora rekonstrukce chátrajících areálů a jejich nové využití

61

název aktivity:
výkupy pozemků za účelem umožnění
průmyslové zóny dle územního plánu

investorům

rozšíření

stávající

2
.02

popis projektu:
Dojde k rozšíření stávající průmyslové zóny Sádlov I o průmyslové zóny Sádlov II a III.

činnosti a etapy projektu:
1. etapa: výkup pozemků
2. etapa: vybudování nutné dopravní infrastruktury

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

35 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná,

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ha

5

indikátor

plochy

soukromí investoři

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Výkupy pozemků nebyly v lokalitě Sádlov realizovány, důvodem jsou především
cenové požadavky vlastníků pozemků. Vlastníci jsou průběžně oslovováni.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

--

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

--

--

--

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita není plněna, ponechat beze změny

62

název aktivity:
podpora rekonstrukce chátrajících areálů a jejich nové využití
popis projektu:

2
.02

Město Blatná zmapuje chátrající objekty a areály na svém území, bude apelovat na vlastníky
nemovitostí s jejich opravou a rekonstrukcí, bude spolupracovat a podporovat rekonstrukci
a nové využití těchto objektů a areálů. V rámci projektu rekonstruovat v budoucnu část
areálu STEKO na obytný dům pro seniory a osoby zdravotně postižené.
činnosti a etapy projektu:
1. etapa: zmapování objektů, jednání s vlastníky
2. etapa: vypracování studie

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

vlastníci nemovitostí,

Město Blatná

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

indikátor

studie

Město Blatná

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

V areálu Steka jsou připraveny nebytové prostory pro možnost
realizace střediska komunálních služeb (prádelna, mandl, úpravna
oděvů),
realizátorem
stavebních
úprav
Město
Blatná,
provozovatelem služeb Svazek obcí Blatenska. V roce 2019 vydáno
stavební povolení, v roce 2020 Město Blatná provede stavební
úpravy nebytových prostor. Po získání dotace (I. pololetí 2020
z prostředků MAS Blatná) zpuštěn provoz Komunálních služeb
Blatná, realizátorem Svazek obcí Blatenska.
V 1/2020 zkolaudován objekt čp. 30 (Ubytovna), v I. pololetí 2020 pronajaty
zájemcům nebytové prostory.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

550 000,-

--

Město Blatná

63

Plnění
indikátoru

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Indikátor výstupu:

Postupně plněny.
skupiny

pro

další

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

Stavební povolení
na
úpravu
nevyužívaných
nebytových
prostor.
Od
II.pol.2020
zahájen
provoz
Komunálních
služeb.

Komunální
služby
Svazku
obcí
Blatenska
budou
poskytovat
služby
pro obyvatele ORP
Blatná.
Bude
se
jednat o prádelnu,
mandl a úpravnu
oděvů. Zaměstnanci
budou
osoby
znevýhodněné
na
trhu práce.

---

---

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

64

opatření 2.03

2

Podpora technických oborů sekundárního školství

.03

stručný popis výchozí situace:

V Blatné mají studenti možnost studovat na dvou středních školách, a to na
Střední odborné škole a Středním odborném učilišti. Tato zařízení patří mezi
krajem zřizované organizace.
V současné době se projevuje význačný
nedostatek technicky vzdělaných pracovníků na trhu práce, proto město Blatná
bude podporovat propagaci učebních oborů tak, aby byl zajištěn dostatek
kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.
aktivity naplňující opatření:
-

zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky
vzdělaných pracovníků

-

podpora spolupráce mezi základními a středními školami

65

název aktivity:

2

zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění
technicky vzdělaných pracovníků

.03

popis projektu:
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.
Projekt se zaměřuje především na pořádání dnů otevřených dveří v podnicích a středních odborných školách,
na vydávání informačních brožur, organizování burzy středních škol a pomoci při plánování profesního
zaměření pro žáky základních, popř. středních škol.

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2014 - 2020

neinvestiční

10 tis. Kč / rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí oddělení školství
OPRAVIT NA

školy, podnikatelé, CKVB

Město Blatná

Jednotka:

Hodnota:

ks

1 / rok

vedoucí
odboru
finančního a školství
Monitorovací
výstupu:

indikátor

projekt

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

CKVB organizuje každoročně burzu škol v objektu KCAŽ. Obě střední školy
organizují ve vlastní režii dny otevřených dveří.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

--

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Každoroční
pořádání
burzy
škol

Rozšíření
informovanosti žáků
i jejich rodičů o
možnosti studia na
SŠ

Postupně plněny

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

66

název aktivity:

2

podpora spolupráce mezi základními a středními školami
popis projektu:

.03

Zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia především na středních
školách technického zaměření a o jejich dalším uplatnění na trhu práce.

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

5 tis. Kč / rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí oddělení školství
OPRAVIT NA

školy, podnikatelé

Město Blatná
Jihočeský kraj

vedoucí
odboru
finančního a školství
Monitorovací
výstupu:

indikátor

akce

Jednotka:

Hodnota:

ks

1 / rok

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Město Blatná podporuje realizaci nepovinného předmětu ZŠ J. A. Komenského
Blatná – pracovní vyučování, který probíhá v SOU Blatná. Finanční prostředky
poskytované SOU Blatná formou individuální dotace. Projekt běží nepřetržitě i
nadále se počítá s finanční podporou města. Část finančních prostředků zajišťuje
SOU.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

20.000,- rok 2018

Poskytovatel:
Město Blatná

20.000,- rok 2019
20.000,- rok 2020
Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Realizace
nepovinného
předmětu
–
pracovní
vyučování
pro
2.stupeň žáků ZŠ

Rozvoj praktických
dovedností žáků ZŠ

Ve školním roce
2018/2019
se
nepovinného
předmětu
67

zúčastnilo
39
žáků, ve školním
roce 2019/2020
16 žáků
Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny
skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

68

opatření 2.04

Kvalitní a dobře vybavené objekty pro předškolní vzdělávání a základní školství

2
.04

stručný popis výchozí situace:

Na území města Blatná se nachází dvě mateřské školy, tři základní školy,
dále jedna střední odborná škola a jedno střední odborné učiliště. Budovy
jsou v současné době v provozuschopném stavu, je však vhodné se zaměřit
průběžné na zlepšování jejich technického stavu a kvalitního vybavení, tak
aby odpovídaly platným předpisům i vývojovým trendům z hlediska
stavebního i technického zázemí po kvalitní výuku. Významným prvkem
v okolí škol jsou jejich zahrady, i zde se nabízí prostor pro kvalitní využití.
aktivity naplňující opatření:
-

rozšíření výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka

-

zvýšení kapacity stávajících MŠ pro potřeby přijímání dětí od 2 let

-

úprava venkovních ploch školských zařízení (ZŠ, MŠ)

69

název aktivity:

2

rozšíření výukových prostor ZŠ T.G. Masaryka
popis projektu:

.04

Vybudování prostor pro výuku pracovních a výtvarných činností, sportovní semináře a jejich
zázemí. Projektová dokumentace je již zpracována, územní rozhodnutí a stavební povolení
vydáno. Realizace projektu bude zahájena po získání finančních prostředků z dotační či
grantové výzvy.
činnosti a etapy projektu:
Zajištění finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

10 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

škola

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

indikátor

objekt

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

V roce 2019 zahájeny stavební práce, dokončení v 6/2020. Získaná dotace
z IRPO. Náklady na výstavbu činní cca 11 942 245,- náklady na vybavení učeben
a bezbariérové řešení 3 400 000,-.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

1 187 505,-

10 754 740,-

IROP, Město Blatná

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Výstavba objektu
ukončena 6/2020

Rozšíření výukových
prostor ZŠ.

---

---

3 400 000,vybavení
Plnění
indikátoru

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita v roce 2020 splněna. Dále zvážit,
zda uvést rozšíření výukových prostor
z důvodu navyšování počtu žáků.

70

název aktivity:
zvýšení kapacity stávajících MŠ pro potřeby přijímání dětí od 2 let
popis projektu:
Zvýšený zájem o umístění dětí v předškolním zařízení a s ohledem na povinnost danou
novelou školského zákona řešit v MŠ umístění dětí od 2 let věku je potřeba vytvořit
dostatečné kapacity pro rozšíření stávajících mateřských škol v Blatné.

2
.04

Etapy:
1. Zhodnocení využití budovy ZŠ Holečkova zpět pro potřeby MŠ
2. Příprava rekonstrukce MŠ Vrchlického, oddělení Husovy sady

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční / neinvestiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná,

Oddělení školství

Jihočeský kraj

SOB

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

POČET ŽÁKŮ

50

KAPACITA MŠ

termín

indikátor

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Vybudování speciální MŠ naráží na prokázání potřebnosti toho zařízení.
Zřizovatelem speciální MŠ by dle platné legislativy byl Jihočeský kraj. Ten tuto
aktivitu potřebuje podložit konkrétními počty možnými zájemci. Bohužel
neexistuje dostupný zdroj. Navíc vzhledem k proklamované inkluzi se jeví zřízení
speciální MŠ nadbytečné.
V roce 2019 zrekonstruována a rozšířena MŠ Vrchlického, oddělení Husovy sady.
Provoz zahájen 9/2019, navýšení kapacity o 21 dětí. Celkové náklady na
rekonstrukci 6 883 412,86 získána dotace z MŠMT ve výši 4.550 000,-.
V současné obě kapacita městských mateřských školek pokrývá potřebu na
umístění dětí ve věku od 3. let. Pro děti mladší 3. let je možno využít soukromou
Rodinou školku Puntík.
Soukromá Rodinná školka Puntík zahájila činnost dalšího dětské skupiny s
názvem Trempík v nebytových prostorách budovy čp. 1060 , kterou využívá
Jihočeský kraj (ZŠ Holečkova). Město Blatná pronajalo část nebytových prostor.
Rodinná školka Puntík zajišťuje předškolní výchovu ve dvou dětských skupinách
Puntík pro děti od 1,5 do 3 let (kapacita max. 10 dětí denně) a dětské skupině
Trempík pro děti od 3 let (kapacita max. 12 dětí denně).
Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:
71

Dosavadní
náklady

2 333 412,86

4 550 000,-

MŠMT

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

21

Navýšení
kapacity MŠ o 21
dětí

Díky
navýšení
kapacity uspokojeny
požadavky na přijetí
dětí od 3 let věku

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita
splněna,
PROMYSLET,
ZDA
PONECHAT
AKTIVITU
NEBO
JI
PŘEPRACOVAT NAPŘ SE ZAMĚŘENÍM NA
ALTERNATIVNÍ
ŠKOLSTVÍ,
SOUKROMÉ
AKTIVITY, LESNÍ ŠKOLKA ATD

72

název aktivity:

2

úprava venkovních ploch školských zařízení (MŠ, ZŠ)
popis projektu:

.04

Venkovní plochy školských zařízení (např. ZŠ J.A.Komenského Blatná, ZŠ Holečkova)
nabízejí prostor jednak pro výuku ale zároveň pro mimoškolní aktivity dětí. Jedná se o
záměr, realizace projektu bude závislá na získání finančních prostředků z dotačních či
grantových výzev.
činnosti a etapy projektu:
Zadání, projekt, zajištění finančních prostředků, realizace.

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

10 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

škola

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

m2

> 500

indikátor

plocha

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

V roce 2020 Městem Blatná podána žádost o poskytnutí dotace do výzvy
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů
2020, Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Vybudování školního
hřiště u kuželny pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná“ (výměnu povrchu). Vyhodnocení
cca I. pol. 2020.
ZŠ J. A. Komenského se pokoušela získat dotaci na další úpravy hřiště pro I.
stupeň, ale bohužel výsledek byl negativní.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

725 376,-

1 088 063,-

MMR

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

Obnova hřiště pro
ZŠ TGM

Obnova asfaltového
povrchu na povrch
umělý,
který
eliminuje zdravotní
dopady sportujících
73

žáků,
dojde
k
rozšíření nabídky pro
výuku.
Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny.
skupiny

pro

další

---

---

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

74

opatření 2.05

Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času

2
.05

stručný popis výchozí situace:

Nedostatkem Blatné jsou prostory pro společenské, sportovní a kulturní
aktivity obyvatel. Podařilo se realizovat plavecký areál a Komunitní centrum
aktivního života (z bývalého objektu skladů VDP).
Pro sportovní vyžití je dispozici řada sportovních zařízení, ale jejich spektrum
a technický stav v současné době neodpovídá potřebám uživatelů. Jako
největší problém se jeví absence víceúčelové sportovní haly a krytého
plaveckého bazénu, dále nedostatek udržovaných a náležitě technicky
vybavených veřejně přístupných víceúčelových sportovišť pro rekreační sport
(hřišť, stadionů); chybí letní bezprašná hřiště pro veřejnost i hřiště, sportoviště
pro moderní sporty jako je softbal, florbal, squash, skateboard či dráha pro inline bruslení. Město také podpoří vznik a renovaci dětských hřišť.

aktivity naplňující opatření:
-

vybudování naučné stezky v oddechové zóně Vinice vč. rozhledny a lesoparku

-

podpora rozšíření možností pro sportovní vyžití občanů města a osad

75

název aktivity:
vybudování naučné stezky v oddechové zóně Vinice vč. rozhledny a lesoparku
popis projektu:
Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark
s rekreačním a výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka
Vinice, jejíž součástí bude nově vzniklá rozhledna. Nemovitost nacházející se v lokalitě
Vinice by mohla sloužit jako výukové středisko pro děti a mládež zaměřené na
environmentální výchovu.

2
.05

Projekt ve fázi záměru, který bude prověřen při tvorbě nového územního plánu. Financování
projektu bude záviset na získání prostředků prostřednictvím vhodné dotace, grantu. Podobu
projektu by bylo vhodné řešit formou architektonické soutěže
činnosti a etapy projektu:
Zadání, zajištění financování, vyhlášení architektonické soutěže, výběr projektu, realizace
Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

nadace,
investoři

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

Ks

1

indikátor

vybudování odpočinkové

soukromí

zóny
Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

V roce 2019 podána žádost na naučnou stezku s oddychovými místy v lesoparku
Vinice (výukové panely, lavičky, zajištění průchozích cest atd.) Realizace
provedena v roce 2019.
Ve věci vybudování rozhledny v lesoparku Vinice zatím nebyly činěny žádné
aktivity, možnost výstavby byla upravena v územním plánu.
Nemovitost s částí obecních pozemků prohlášena kulturní památkou. V současné
době zadán posudek na zajištění stavby, která je v havarijním stavu z důvodu
možnosti žádat o dotační prostředky z prostředků Ministerstva kultury.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

368 620,-

470 636,-

Město Blatná, SZIF

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Vybudování
naučené stezky

Naučná
stezka
rozvíjí
znalosti
o
76

lokalitě
a
je
příjemným místem
pro relaxaci.
Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

--skupiny

pro

další

---

Aktivita částečně plněna. Rozhledna
využití nemovitosti ponechat.

a

77

název aktivity:
podpora rozšíření možností pro sportovní vyžití občanů města a osad
popis projektu:

2
.05

Město ve spolupráci s vlastníky dotčených budov a pozemků podpoří rozšíření možností pro
sportovní vyžití občanů města a osad. Jedná se především o vybudování víceúčelové
sportovní haly, skateparku, workoutového hřiště, in-line dráhy, bikeparku, venkovního
zimního kluziště, dětských hřišť a dalších sportovišť pro moderní sporty se zaměřením na
děti a mládež.
dětské hřiště ul. Nad Lomnicí (prostor u kotelny) – ve fázi projektu, zpracována projektová
dokumentace, předpokládané náklady cca 500 tis. Kč
činnosti a etapy projektu:
dětské hřiště ul. Nad Lomnicí (prostor u kotelny) – ve fázi projektu, zpracována projektová
dokumentace, předpokládané náklady cca 500 tis. Kč – 2017 –
skatepark, workoutové hřiště, bikepark, in-line dráha – ve fázi záměru, lokalita byla již
pracovníky OMIR vytipována, v současné době probíhají jednání s majiteli pozemků
přístupových cest –víceúčelová sportovní hala – ve fázi projektu, umístění je plánováno
v lokalitě ul. Paštická, v roce 2002 vypracován projekt pro územní řízení, potřeba
aktualizace
venkovní zimní kluziště – ve fázi záměru

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

TJ Sokol Blatná, TJ Blatná,
spolky

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

>5

počet sportovišť

termín

indikátor

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

V roce 2019 vybudováno víceúčelové hřiště Nad Lomnicí a hřiště pro cyklisty
pumpark. V obou případech se podařilo získat část finančních prostředků
z dotačních titulů.
V roce 2019 zpracována projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, v roce
2020 se bude pokračovat ve zpracování projektové dokumentace pro stavební
řízení pro venkovní zimní kluziště.

78

Výstavba víceúčelové sportovní haly bude probíhat formou architektonické
soutěže (realizace soutěže r. 2020), sportovní hala by měla být postavena
v areálu Městského úřadu Blatná tř. T.G. Masaryka, který využívají Technické
služby měst Blatné (změna sídla organizace v roce 2020 a uvolnění garáží, dílen
a kancelářských prostor). Uvažovaná lokality Paštická je pro využití žáků ZŠ
nevhodná.
Další možnou aktivitou je např. lezecká stěna, in-line dráha, rozšíření vodní
plochy rekreačního areálu o dráhu pro plavce.
Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

Víceúčelové hřiště
Nad
Lomnicí
515 497,-

300 000,-

Ministerstvo
ČR

Jihočeský kraj

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

2

Vybudována dvě
sportoviště
pro
neorganizovanou
mládež

Vybudovaná
sportoviště doplňují
širokou
nabídku
možností
aktivně
využívat volný čas
pro neorganizovanou
mládež.

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Město Blatná
100 000,-

Pumpark
432 740,Plnění
indikátoru

vnitra

skupiny

pro

další

Aktivita plněna průběžně, ponechat beze
změny

79

opatření 2.06

2

Zajištění kvalitní a dostupné sociální a zdravotní péče

.06

stručný popis výchozí situace:

V Blatné je zajištěna pro občany veškerá zdravotní a sociální péče. Nachází se
zde ordinace praktických lékařů pro dospělé i pro děti, ordinace stomatologie
a ordinace dalších specialistů. Nemocniční péče je zajištěna prostřednictvím
nemocnic v Písku a ve Strakonicích, které jsou Blatné nejblíže.
Služby sociální péče jsou poskytovány v Domově pro seniory, Domě
s pečovatelskou službou a prostřednictvím dalších služeb (pečovatelská
služba, drogová prevence, Mateřské centrum Kapřík, Oblastní charita).
Kapacity těchto zařízení jsou v současné době dostačující, ale vzhledem
k demografickému vývoji je nutno do budoucna počítat s jejich rozšiřováním.
aktivity naplňující opatření:
-

rozšíření poskytovaných sociálních služeb

-

podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením

zlepšení infrastruktury vybavenosti
bezbariérovost veřejných budov

a

modernizace

zdravotnických

zařízení,

podpora v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na
děti a mládež
-

udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče

80

název aktivity:

2

rozšíření poskytovaných sociálních služeb
popis projektu:
Domov pro seniory v Blatné je příspěvkovou organizací Města Blatná zřízenou v roce 2002.
Kapacita zařízení je 89 lůžek. Pro zajištění soc. služeb občanům Blatné je toto zařízení
nepostradatelné. Vzhledem k demografickým faktorům a k počtu současných žadatelů o
umístění je nezbytné se zabývat možností rozšíření kapacity zařízení.

.06

DS od 1.1.2013 rozšířil nabídku svých služeb a vhodně doplnil pobytové služby terénními
sociálními službami. Od 1.1.2013 je zaregistrována a poskytována pečovatelská služba. Během
roku se podařilo uzavřít smlouvu s cca 60 klienty. Poskytované služby jsou nabízeny dle potřeb
uživatelů, předností je především nepřetržitá doba poskytování, tj. PO-NE. Pečovatelská služba
významně napomohla občanům Blatné žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Kapacita
pečovatelské služby je 130 klientů. Od 1.1.2014 Domov pro seniory nabízí půjčovnu
kompenzačních pomůcek.
Dle potřeb občanů města je potřeba se zaměřit i na další služby, např. odlehčovací služby a
odborné sociální poradenství se zaměřením na rodiny a děti.
činnosti a etapy projektu:
rozšíření kapacity Domova pro seniory cca o 10 lůžek + odlehčovací služby, poskytované
Domovem pro seniory Blatná – záměr narážející na možnosti zařízení, vzhledem k rozvoji
pečovatelské služby vzniká potřeba pro vybudování střediska pečovatelské služby, možnost
využití prostor v objektu STEKA, kde by mohl být vybudován komunitní dům
rozšíření nabídky odborného poradenství – od září 2014 je v Komunitním centru aktivního
života otevřena 1x týdně poradna pro rodiny s dětmi zaměřené na řešení krizových situací a
od prosince 2014 1 x za 14 dní adiktologická poradna, nabídka je stále nedostatečná
Předpokládaný
realizace:

termín

2015 - 2020

Charakter:

Předpokládané náklady:

investiční / neinvestiční

u DS a střediska PS neurčeny
odborné poradenství 20 tis. Kč /
rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

Město Blatná

Město Blatná, NNO

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

>2

indikátor

počet vzniklých sociálních
služeb

81

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Navýšení kapacity DS je nereálná z technických důvodů (není
prostor pro přístavbu a vnitřní prostory jsou plně využity). Pro účely
pečovatelské služby je využito přízemí stávající budovy Domu
s pečovatelskou službou v Tyršově ulici. V současné době jsou tyto
prostory plně dostačující. Pro automobily byl vybudován přístěnek.
Budování nového Komunitního domu je pozastaveno.
Rozšíření kapacity poradenských služeb je stále aktuální. Stejně jako zajištění
odlehčovacích služeb. Nadále vyvstává potřeba poradenských služeb v oblasti
finanční gramotnosti a v poskytování odlehčovacích služeb.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

Naplňování
cílů:

Postupně plněny

---

---

Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Poskytovatel:

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny.

82

název aktivity:
podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením
popis projektu:

2
.06

Pro zvýšení možností pracovního zařazení osob se zdravotním postižením bude podporován
vznik chráněných dílen nebo sociálního podniku, kde budou moci nalézt hendikepovaní
spoluobčané pracovní uplatnění.
Vznik pracovních ; subjektů prostřednictvím úřadu práce
podpora sociálního podnikání ve spolupráci se SOB
chráněné bydlení – vytvoření zadání a projektu

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

NNO, podnikatelé

Město Blatná, SOB,
úřad práce

Monitorovací
výstupu:

indikátor

počet
vzniklých
pracovních míst

Jednotka:

Hodnota:

ks

>5

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

V areálu Steka jsou připraveny nebytové prostory pro možnost realizace
střediska komunálních služeb (prádelna, mandl, úpravna oděvů), realizátorem
stavebních úprav Město Blatná, provozovatelem služeb Svazek obcí Blatenska.
V roce 2019 vydáno stavební povolení, v roce 2020 Město Blatná provede
stavební úpravy nebytových prostor. Po získání dotace (I. pololetí 2020
z prostředků MAS Blatná) zpuštěn provoz Komunálních
služeb Blatná,
realizátorem Svazek obcí Blatenska
Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením naráží na samotnou poptávku
ze strany osob samotných. Nízká nezaměstnanost tuto poptávku vykrývá.
Zaměstnavatelé jsou informování o možnosti získání finančních prostředků na
vznik a financování pracovních pozic.

Vybudování chráněného bydlení je stále pouze ve fázi záměru.
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Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

V
I.pol.
2020
ukončeny
stavební úpravy,
ve II.pol 2020
zahájení provozu
Komunálních
služeb
Svazku
obcí Blatenska.

Komunální
služby
Svazku
obcí
Blatenska
budou
poskytovat
služby
pro obyvatele ORP
Blatná.
Bude
se
jednat o prádelnu,
mandl a úpravnu
oděvů. Zaměstnanci
budou
osoby
znevýhodněné
na
trhu práce.

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny
skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

84

název aktivity:

2

zlepšení infrastruktury vybavenosti a modernizace zdravotnických zařízení,
bezbariérovost veřejných budov

.06

popis projektu:
Opatření se dotýká jednak budovy Polikliniky Blatná, ale i dalších veřejných budov.
Budova Polikliniky Blatná je v soukromém vlastnictví, v rámci zlepšení její infrastrukturní vybavenosti a pro
její fungování jako zdravotnického zařízení je důležité zbudování výtahu. Není zájem ze strany vlastníků
objektu podpořit bezbariérovost objektu. Město Blatná iniciovalo spolu se Svazkem obcí Blatenska možnost
čerpání finančních prostředků ze státních dotací, bohužel žádost nebyla podpořena. Vlastníci nemovitosti
však nejsou příliš aktivitám nakloněni.
V rámci projektu bude řešena bezbariérovost veřejných budov, např. muzea a knihovny. Bezbariérovost
historických objektů ovšem naráží na podmínky památkové péče.

činnosti a etapy projektu:
vybudování výtahu v objektu polikliniky – vypracován projekt.
vybudování výtahu v budově čp. 212 (muzeum, knihovna); bezbariérovost historických objektů naráží na
podmínky památkové péče

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná, podnikatelé

Město Blatná

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

2

indikátor

počet budov, ve kterých
budou úpravy provedeny

85

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Vybudování výtahu v budově Polikliniky je aktuální, ale bohužel
realizace je závislá na rozhodnutí vlastníků nemovitosti. Tím není
Město Blatná.
Záměr vybudování výtahu v budově čp. 212 – muzeum, knihovna,
stále trvá.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

--

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Aktivita není splněna, ponechat.

86

název aktivity:
podpora v oblasti primární
zaměřením na děti a mládež

prevence

sociálně

patologických

jevů

2

se

.06

popis projektu:
Významným poskytovatel sociální služeb pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně patologických jevů
je Občanské sdružení PREVENT Strakonice. V r. 2011 v ul. na Tržišti, Blatná zahájilo svoji činnost
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STATION 17. Zařízení poskytuje ambulantní služby mladým lidem
ve věku od 14 do 26 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Služba je orientovaná primárně
na sociální práci a poradenství a až sekundárně na volnočasové aktivity. Jejím cílem je odvrácení cílové
skupiny od rizikového životního stylu a zmírnění následků rizikového chování, pokud se již vyskytlo.
Vzhledem k nejistotě financování služby město smluvně podpořilo provoz NZDM ve výši 200 tis. Kč ročně.
Školám na území města Blatná je poskytována veřejná finanční podpora na zajištění
programů primární prevence, Rada města Blatná zřídila jako poradní orgán Komisi prevence
kriminality, která se zaměřuje na spolupráci se školními metodiky prevence blatenských
škol. Od r. 2013 je organizováno sociálním odborem MěÚ Blatná setkání zástupců škol,
poskytovatelů sociálních služeb, policie, zastupitelů města a dalších zainteresovaných
subjektů. Cílem této jednorázové akce je výměna informací, zkušeností a nastavení
spolupráce v oblasti drogové prevence.
činnosti a etapy projektu:
podpora projektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů - podpora projektů pro celé město, nikoli
pro jednotlivé školy; nabízí se možnost vytipování oblasti, na kterou se po celý rok zaměří aktivity Města
Blatná, škol, NZDM a např. CKVB; může se jednat o projekt zaměřený např. na nebezpečí internetu,
bezpečný sex atd.
projekt Nebezpečí internetu - besedy pro žáky a studenty, pedagogy, veřejnosti, informační brožury (2014
– 2015)

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

neinvestiční

20 tis. Kč/ rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

Město Blatná

NNO, školy, SOB

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

1 / ročně

indikátor

počet projektů za rok

87

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Aktivita je plněna. Město finančně podporuje aktivity zaměřené na prevenci
sociálně patologických jevů. Každoročně probíhají besedy organizované
pracovníky Komise prevence kriminality, pro seniory byly besedy zaměřeny na
dopravu a zajištění domácností. Podrobněji jsou aktivity zpracovány v Koncepci
prevence kriminality města Blatná, která je zpracována vždy na 3 roky.
V roce 2019 obě základní školy čerpaly dotaci jihočeského kraje na prevenci
sociálně patologických jevů pro žáky druhého stupně. V každé třídě druhého
stupně jsou odbornými lektory vedeny besedy zamřené na šikanu, agresivitu,
užívání legálních a nelegálních návykových látek, bezpečný sex. Část nákladů je
pokryto z dotace Jihočeského kraje, část poskytuje zřizovatel Město Blatná.

Dosavadní
náklady

Plnění
indikátoru

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

20 000,-

ZŠ TGM 37 500,-

Jihočeský kraj

ZŠ JAK 16 823,-

Město Blatná

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

Realizace besed
pro veřejnost a
pro žáky ZŠ

Prevence
sociálně
patologických jevů
s cílem
rozšíření
informovanosti
občanů města a žáků
základních škol.

---

---

Indikátor výstupu:

Postupně plněny
skupiny

pro

další

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

88

název aktivity:

2

udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče
popis projektu:

.06

Ambulantní zdravotní péče v současné době pokrývá potřeby občanů Blatné, do budoucna
je možné, že vzhledem k věku některých lékařů nastanou problémy se zajištěním
dostatečné péče. Tento problém je možno očekávat i u odborných lékařů např. neurologa.
Město průběžně monitoruje situaci, např. nabídlo a zrekonstruovalo vhodné prostory pro
nově vzniklé ordinace.
Je potřeba situaci průběžně vyhodnocovat, popř. vstoupit do jednání se zdravotními pojišťovnami. Možnosti
Města Blatná jsou omezené.
činnosti a etapy projektu:
udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče včetně odborných lékařů 2016-2017

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí sociálního odboru

zdravotnické subjekty,

Město Blatná

Město Blatná
Monitorovací
výstupu:

indikátor

výchozí stav - na území

Jednotka:

Hodnota:

%

100

města působí:
3 praktičtí lékaři pro děti a dorost
5 praktických lékařů pro dospělé
6 stomatologů
13 specialistů

89

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Město Blatná pronajalo nově zrekonstruované prostory v čp. 30
(bývalá Ubytovna) odbornému lékaři.
Město Blatná dále nabízí možnost služebního bytu pro lékaři, kteří
by měli zájem poskytovat v Blatné služby.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

Naplňování
cílů:

Postupně plněny

---

---

Návrh pracovní
období:

skupiny

pro

další

Poskytovatel:

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

90

opatření 2.07

Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení obyvatel města

2
.07

stručný popis výchozí situace:

Pro hospodářský růst území je důležitým faktorem dostatečná nabídka bytů a
domů s dostatečným vybavením, odpovídajícím stavem a dostupností. Město
vytváří podmínky pro individuální výstavbu bytů a rodinných domů.
Problémem jsou byty pro sociálně slabé obyvatelstvo, matky s dětmi a starší
občany, pro které je bydlení v nákladných bytech neudržitelné.
aktivity naplňující opatření:
-

zajištění podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích
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název aktivity:
zajištění podmínek pro sociální bydlení, bydlení v krizových situacích
popis projektu:

2
.07

Nemovitost č.p. 226 (6 bytů) slouží k řešení krizových situací, ale není vhodná pro rodiny
a děti. V případě potřeby je bydlení zajišťováno v azylových domek v okolních městech. Pro
cílovou skupinu zdravotně postižených a seniorů kapacitně nedostačuje DPS v Tyršově ulici.
Projekt se zaměřuje na možnost vybudování prostupného bydlení, např. dalšího domu
podobného charakteru jako je dům č.p. 226, a to především se zaměřením na rodiny
s dětmi. Je nezbytné si uvědomit, že provoz takového domu je nutné zajistit odborným
dohledem terénního sociálního pracovníka.
Dále se projekt týká vybudování nového domu pro cílovou skupinu zdravotně postižených
a seniorů, tzv. Komunitního domu s kapacitou 25 bytů. Jedná se o jiný typ domů
s pečovatelskou službou, nový druh bydlení podporovaný dotačními výzvami. V roce 2014
zastupitelům města předložena koncepce řešení sociálního bydlení seniorů. Zadáno
vypracování projektové dokumentace.

činnosti a etapy projektu:
prostupné bydlení především se zaměřením na rodiny s dětmi – zadání, projekt, realizace
– 2016 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKT V ČEKANICÍCH, 2017 – UBYTOVNA TESLA,
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ V KRIZOVÉ SITUACI
komunitní dům pro cílovou skupinu zdravotně postižených seniorů s kapacitou 25 bytů –
zadání, projekt, realizace

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané náklady:

2015 - 2020

investiční

neurčeny

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

ks

> 40

indikátor

počet bytů určených
k sociálnímu bydlení

92

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Město Blatná vlastní nemovitost v osadě Čekanice, na kterou je již
připravena projektová dokumentace. Měla by zde vzniknout bytová
jednotka pro řešení krizové situace rodin s dětmi. Financování je
zvažováno z dotačních prostředků, Žádost dosud nebyla podána,
vše závislé na zákonu o sociálním bydlení.
V objektu čp. 30 ( bývalá Ubytovna) je v části, kde budou
poskytovány ubytování služby, vyčleněna obytná část se 4 lůžky,
kuchyňkou a sociálním zařízením na krátkodobé ubytování osob
v krizové situaci. Ubytování a zajištění sociální terénní služby je
v kompetenci sociálního odboru Městského úřadu Blatná. Provoz
ubytovna by měl být zrealizován v I. pol. 2020.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

--

--

Plnění
indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor
výsledku:

Indikátor dopadu:

Vyčleněna
4
lůžka
na
poskytování
krátkodobého
ubytování osob v
krizi

Rozšíření
nabídky
bydlení pro osoby
v krizové situaci

---

---

Naplňování
cílů:
Návrh pracovní
období:

Postupně plněny
skupiny

pro

další

Poskytovatel:

Aktivita průběžně plněna, ponechat beze
změny

93

PODROBNÉ HODNOCENÍ
ROZVOJOVÉHO PILÍŘE 3
BLATNÁ – AKTIVNÍ MĚSTO
V OBLASTI KULTURY, CESTOVNÍHO
RUCHU A PÉČE O PAMÁTKY
opatření rozvojového pilíře 3:
3.01 Obnova a zlepšení technického stavu historických objektů
3.02 Vytvoření koncepce komunikace a působení města Blatná na jeho obyvatele i
návštěvníky
3.03 Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů pro cestovní ruch
3.04 Uchování a prezentace movitého a nehmotného kulturního dědictví
3.05 Modernizace specializovaných zařízení pro kulturní aktivity
3.06 Dovybavení a modernizace prostor pro kulturní aktivity

94

opatření 3.01

3
.01

Obnova a zlepšení technického stavu historických objektů

stručný popis výchozí situace:

Jihočeský kraj dbá ve zvýšené míře na využití chátrajících památek a historických
objektů pro účely rozvoje cestovního ruchu. V Blatné se nachází několik významných
památných objektů, které je třeba postupně rekonstruovat a případně umožnit i jejich
turistické využití.

aktivity naplňující opatření:

-

obnova měšťanského domu čp. 212

-

obnova kontribuční sýpky

-

obnova ZŠ J. A. Komenského Blatná

-

obnova drobných sakrálních staveb

-

obnova nemovitých kulturních památek a objektů v MPZ Blatná
mimo aktivity uvedené výše
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název aktivity:

3

obnova měšťanského domu čp. 212 Blatná

.01

body projektu:

neinvestiční akce v rozsahu:
a) obnova sklepení – podlahy, omítky, izolace; účelem je zkvalitnění prostor
pro instalaci výstav a tím pádem i zpřístupnění veřejnosti
b) obnova oken, dveří
c) obnova otopného systému (výměna kotlů)
d) výtah – projekt, realizace

činnosti a etapy projektu:

1) obnova podlah ve sklepení (2018)
2) etapově obnova oken a dveří (2018 – 2022)
3) výměna kotlů (2018)
4) výtah (2018 – 2022)

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 – 2022

neinvestiční

7 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

CKVB

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

1 akce

4

neinvestiční akce

termín

indikátor

96

Evaluace 2020
Zhodnocení plnění

Realizováno: Obnova podlah, omítek a interiérových výplní suterénu 338 839,
96 Kč (2018); Obnova podlah, omítek a interiérových výplní suterénu 2. etapa
+ Obnova fasády průčelí objektu muzea č. p. 212; 324 296,66 Kč (2019)
Akce v realizaci: Obnova oken a dveří; Výměna kotlů

Dosavadní náklady

Plnění indikátoru

Naplňování cílů:

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

334 136,62

329 000

Město Blatná, MK ČR

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

3

Obnova památky

Zlepšení
stavebně
technického
stavu
kulturní památky

Plněny

---

---

Návrh pracovní skupiny pro další období:

V aktivitě pokračovat
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název aktivity:

3

obnova kontribuční sýpky (špýcharu) Blatná

.01

body projektu:

neinvestiční akce v rozsahu:
a) zabezpečovací systém EPS
b) stavební úpravy související se změnou užívání objektu
c) odstranění rampy a výstavba nového únikového schodiště
d) modernizace pro nový účel užívání – zázemí sociální apod.

činnosti a etapy projektu:

1) etapově stavební úpravy objektu (2017-2020)
2) zabezpečovací systém (2018)
3) etapově modernizace související s provozem objektu (2018-2022)

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2017 – 2022

neinvestiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

CKVB

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

1 akce

4

neinvestiční akce

termín

indikátor

98

Evaluace 2020
Zhodnocení plnění

Realizováno: Udržovací práce objektu kontribuční sýpky – lokální opravy,
odstranění rampy 108 tis. Kč (2018 - 2019)
V realizaci: Přístavba schodiště sýpky

Dosavadní náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

108 000
Plnění indikátoru

Naplňování cílů:

Poskytovatel:
Město Blatná

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

2

Obnova památky

Zlepšení
stavebně
technického
stavu
kulturní památky.

Částečně plněny

---

---

Návrh pracovní skupiny pro další období:

V aktivitě pokračovat
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3

název aktivity:
obnova ZŠ J. A. Komenského Blatná

.01

body projektu:

neinvestiční akce v rozsahu:
a) vodorovné a kanalizační rozvody
b) elektroinstalace a osvětlení tříd
c) doplnění sochařských prvků fasády

činnosti a etapy projektu:

1) etapově kompletní výměna rozvodů vodu (2018-2019)
2) etapově kompletní výměna kanalizačních rozvodů (2018-2019)
3) etapově kompletní obnova elektroinstalace včetně osvětlovacích těles (2020-2022)
4) obnova sochařské výzdoby v průčelí – Kristus učitel (2021-2022)

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

neinvestiční

3,5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

1 akce

4

neinvestiční akce

termín

indikátor

100

Realizováno:
etapově výměna dožilých sklepních oken za repliky 375 tis. Kč (2016)
etapově obnova dvorní fasády včetně opravy fasády tělocvičny 870 tis. Kč (2014 2015) oprava věžičky budovy ZŠ 290 tis. Kč (2016)
ohradního zdiva, nátěr vjezdové brány 55 tis. Kč (2016 2017) výměna oken nad školní jídelnou 630 tis. Kč (2017)

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Nerealizováno

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Obnova
památky

Zlepšení
stavebně
technického
stavu
kulturní památky

Postupně plněny

---

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

kulturní

---

V aktivitě pokračovat
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název aktivity:
obnova drobných sakrálních staveb

popis projektu:

Oprava kapliček, návesních kaplí v osadách, božích muk, křížků v katastrálním území
města Blatná a jeho osad.

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

neinvestiční

200 000 Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

1 stavba

5

počet staveb

termín

indikátor

Blatná,
vlastníci
nemovitostí

102

Realizováno:
výmalba kaple Milčice 10 tis. Kč
(2015) obnova kaple Řečice 20
tis. Kč (2015)
obnova vybavení kaple ve Skaličanech 50 tis. Kč (2016)
stabilizace božích muk sv. Anny u Skaličan 20 tis. Kč
(2016)
obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Čekanicích 95 tis. Kč (2015 -2016)
obnova fasády, střechy, oplocení, oken a dveří kaple v Hněvkově 120 tis. Kč (2016 – 2017)

Evaluace 2020
Zhodnocení plnění

Realizováno: Návesní kaple v osadě Řečice 79 580 Kč (2018); Restaurování
kamenné sochy sv. Floriána s architekturou 160 310 (2018); Obnova
obvodové zdi a kované brány Starého hřbitova Blatná 179 262 Kč (2019)

Dosavadní náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

199 152

220 000

Jihočeský kraj

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

3

Obnova
drobných
sakrálních
staveb
v osadách a na území
katastru
města
Blatná.

Zlepšení
technického
objektů
architektury.

Postupně plněny dle
aktuálního
stavu
a
potřeb

---

---

Plnění indikátoru

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

stavebně
stavu
sakrální

V aktivitě pokračovat
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3

název aktivity:
program regenerace MPZ Blatná

.01

popis projektu:

Obnova památek na území MPZ Blatná dle aktualizace Programu regenerace 2017 –
2022. činnosti a etapy projektu:

obnova historických konstrukcí a prvků nemovitých kulturních památek
obnova veřejného prostranství a komunikací v MPZ (zeleň, městský
mobiliář) etapově – ulice Na Příkopech, Kalinovo náměstí

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

neinvestiční

3 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

1 objekt

>8

počet objektů

termín

indikátor

104

Realizováno:
obnova mříže zadního vstupu do kostela v Blatné – příspěvek města 80 tis. Kč
(2015) obnova osvětlení kostela v Blatné – příspěvek města 55 tis. Kč (2015)
výmalba sakristie – příspěvek města 137 tis. Kč (2016)
obnova fasády Sokolovny čp. 580 Blatná 320 tis. Kč - z toho 50 tis. Kč příspěvek města
(2017)
Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Realizováno: Obnova podlah, omítek a interiérových výplní suterénu 338 839,
96 Kč (2018); Obnova podlah, omítek a interiérových výplní suterénu 2. etapa
+ Obnova fasády průčelí objektu muzea č. p. 212; 324 296,66 Kč (2019)

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

334 136,62

329 000

Město Blatná, MK ČR

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Obnova
památky.

Zlepšení
stavebně
technického
stavu
kulturní památky.

Postupně plněny

---

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

kulturní

---

V aktivitě pokračovat

105

opatření 3.02

3
.02

Vytvoření koncepce komunikace a působení města Blatná na jeho obyvatele i
návštěvníky

stručný popis výchozí situace:

Současná komunikace a prezentace města jako vstupní brány do jižních Čech postrádá
jasně definovanou marketingovou strategii města Blatná zaměřenou na obyvatele a
návštěvníky města. K aplikaci marketingové strategie města je důležité zajištění
efektivního fungování informačního centra.

aktivity naplňující opatření:

-

zpracování a realizace marketingové strategie města

-

zajištění efektivního fungování informačního centra

106

název aktivity:

3

zpracování a realizace marketingové strategie města

.02

popis projektu:
Projekt zahrnuje vytvoření marketingové strategie města pro oblast cestovního ruchu a
kultury v kontextu regionu a její následnou aplikaci, včetně vyhodnocování efektů a
aktualizaci. Aktivita je významná pro budování image města. Cílem je zvýšení
atraktivnosti a efektivnosti služeb, zvýšení obecného povědomí o městě a propojování
různých složek působících ve městě. Měla by vzniknout strategie zaměřená především
na tři cílové skupiny: obyvatele města; podnikatele, zaměstnavatele či investory; turisty.
V rámci marketingové strategie města je také potřeba vypracovat následující:
1) Zkvalitnění veřejného prostoru města úzce souvisí se zpracováním a realizací
marketingové strategie města, s vytvořením terénního informačního systému o
památkách a kulturních aktivitách ve městě a s využíváním dalších, tj. i veřejných
venkovních prostor pro turistické a kulturní aktivity. Cílem projektu je zhodnocení
veřejného prostoru.
2) Vytvoření terénního informačního systému o památkách a kulturních
aktivitách ve městě. Zpracování projektu navigačního systému, tvořeného kombinací
po území města rozmístěných a na sebe navazujících obrazových a textových informací
v klasické, esteticky stylizované nebo v moderní elektronické podobě a vyznačených
cest, např. symboly zabudovanými v chodnících nebo specifickými artefakty.
3) Vytvoření a využívání centrálního systému společné prezentace regionu s
Blatnou jako jeho centrem. Systém umožní zlepšení koordinace a efektivity
propagace města a regionu v návaznosti na zpracování a realizaci marketingové
strategie.
4)
činnosti a etapy projektu:
1. vytvoření zadání pro zpracování marketingové strategie (2018)
2. zpracování a schválení strategie (2018)
3. realizace strategie (2019 - 2023)

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 – 2022

neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB, Město Blatná

Město Blatná. SOB, MAS,
Jihočeský kraj, externí
konzultanti

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

Monitorovací
výstupu:
počet
strategií

termín

indikátor

marketingových

107

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Aktivita v přípravné fázi v souvislosti s konceptem Blatná – město růží.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

-

-

---

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

--

--

--

Neplněny - příprava

---

---

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

V aktivitě pokračovat
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název aktivity:

3

zajištění efektivního fungování informačního centra

popis projektu:

.02

Opatření spočívá v novém vymezení funkcí informačního centra vycházející z
marketingové strategie města, a vytvoření podmínek pro to, aby informační centrum
tyto funkce plnilo efektivně, tj. zejména v dostatečném rozsahu a kvalitě. Realizace
aktivity je přímo navázána na zpracování marketingové strategie města Blatná.

činnosti a etapy projektu:

1. provozování efektivního městského informačního centra
2. podpora plnění cílů definovaných v marketingové strategii města a ve
strategickém plánu města

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2017 - 2022

investiční / neinvestiční

1 mil. Kč / rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

Město Blatná

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

Monitorovací
výstupu:

termín

indikátor

počet informačních center

109

Realizováno:
informační centrum jako organizační složka CKVB zahájilo svoji činnost v březnu
2016 úpravy interiéru (malování, svítidla, podlaha…) 105 tis. Kč. (2016)
pořízení nového vybavení (regály, závěsný systém, PC, televize…) 256 tis. Kč (2016)
tvorba webových stránek a nákup nezbytných programů 115 tis. Kč (2016)
Evaluace 2020
Zhodnocení plnění

Aktivita plněna. Infocentrum v úzké spolupráci s destinační společností
Písecko-Blatensko a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu; mutace
webových stránek v anglickém jazyce; setkání poskytovatelů služeb v oblasti
cestovního ruchu v Blatné - minikonference 3/2018; revitalizace prostoru IC
2020 – podlaha, výmalba, nábytek.

Dosavadní náklady

Plnění indikátoru

Naplňování cílů:

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

2 984 924

63 900

JČK

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Efektivní

Zkvalitnění

Částečně plněny

Návrh pro další období:

fungování

infocentra

veřejnost

---

---

služeb

pro

V aktivitě pokračovat v souladu s marketingovou
strategií města

110

3

opatření 3.03

.03
Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů pro cestovní ruch

stručný popis výchozí situace:

Pro oslovení většího počtu návštěvníků města je nutné doplnit a zkombinovat nabídku
jednotlivých existujících kulturních aktivit v regionu s dalšími aktivitami atraktivními pro
návštěvníky města a regionu, vycházejícími především ze specifik Blatenska.
Dlouhodobým záměrem Města Blatná je motivovat soukromé subjekty spadající svojí
činností do cestovního ruchu k rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb.

aktivity naplňující opatření:

-

vytvoření systému komplexních produktů pro cestovní ruch

-

mini-konference subjektů participujících v oblasti cestovního ruchu

111

3

název aktivity:
vytvoření systému komplexních produktů pro cestovní ruch

.03

popis projektu:

Projekt spočívá v kombinaci jednotlivých existujících kulturních aktivit v regionu a jejich
doplnění dalšími aktivitami a službami atraktivními pro návštěvníky města a regionu.
Výstupem budou balíčky propojující několik aktivit/služeb dohromady, které nabídnou
způsob trávení volného času na Blatensku.

činnosti a etapy projektu:
1. vytvoření seznamu subjektů a aktivit cestovního ruchu na Blatensku (2018)

2. formulace vize komplexních produktů pro cestovní ruch vycházející z marketingové
strategie města (2018)
3. mapování a následné stanovení efektivního způsobu sdílení informací mezi
jednotlivými subjekty a jejich propojení (2019)

4. zveřejňování „balíčků" na webových stránkách informačního centra, u
poskytovatelů služeb, na portálech cestovního ruchu i v tištěné propagaci (2018 2022)

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2017 - 2022

neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

město
Blatná,
subjekty
působící
v
oblasti cestovního ruchu a
kultury

Jednotka:

Hodnota:

ks

4 / ročně

Monitorovací
výstupu:
počet produktů

termín

indikátor

112

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Aktivita částečně plněna – tvorba seznamu subjektů a aktivit cestovního
ruchu na Blatensku; tvorba a aktualizace propagačních materiálů ve
spolupráci s destinační společností Písecko-Blatensko a Jihočeskou
centrálou cestovního ruchu.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

196 966,29

---

---

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

2

produkt
v oblasti
cestovního ruchu

Částečně plněny

---

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

---

V aktivitě pokračovat v souladu s marketingovou
strategií města

113

název aktivity:

3

mini-konference subjektů participujících v oblasti cestovního ruchu

.03

popis projektu:

Cílem aktivity je průběžně sledovat nebo iniciovat záměry subjektů participujících v
oblasti cestovního ruchu, které motivují k rozšíření nebo zkvalitnění nabízených služeb.
Pro ně budou určeny mini-konference.

činnosti a etapy projektu:

pořádání mini-konferencí (2018 - 2022)

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

IC Blatná, Město Blatná

subjekty
cí v oblasti
ruchu

Monitorovací
výstupu:

indikátor

počet minikonferencí

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

participují
cestovního
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Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Aktivita průběžně plněna – setkání poskytovatelů služeb v oblasti cestovního
ruchu v Blatné – minikonference 3/2018 ve spolupráci s katedrou obchodu a
cestovního ruchu EF JU

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

1 998

---

---

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Minikonference

Navázání
či
rozvíjení
spolupráce
s poskytovateli
služeb
v oblasti
cestovního
ruchu; multiplikační efekt

---

---

Naplňování cílů:

Aktivita
plněna

Návrh pro další období:

průběžně

V aktivitě pokračovat
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opatření 3.04

3
.04

Uchování a prezentace movitého a nehmotného kulturního dědictví

stručný popis výchozí situace:

Pro popularizaci a uchování bohatého kulturního dědictví města a regionu Blatenska je
jednou z priorit realizace stálé expozice muzea, která by z technického a prostorového
hlediska odpovídala muzejním standardům. S tím je spjaté i zpracování muzejních sbírek
podle metodiky Ministerstva kultury ČR.

aktivity naplňující opatření:

-

vybudování stálé expozice Městského muzea Blatná
aplikace koncepce tvorby sbírek a dokumentace včetně digitalizace v oblasti
působnosti Městského muzea Blatná
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3

název aktivity:
vybudování stálé expozice Městského muzea Blatná

.04

popis projektu:

Vybudování stálé interaktivní expozice mapující dějiny města Blatná. Realizace projektu
je podmíněna získáním dotace.

etapy stavby stálé expozice:

1) Pravěk, 8. stol. přnl. - 0 (realizace 2016)
2) Středověk až raný novověk, 8. stol. – 16. stol. (realizace 2018)
3) Novověk až současnost, 17. stol. – 21. stol. (realizace 2019)
4) Krásy a poklady Blatenska, rozcestník s recepcí muzea, audioprůvodce, hra
(realizace 2020)

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2016 - 2020

investiční / neinvestiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

Husitské
muzeu
m v Táboře, Jihočeský kraj,
Ministerstvo kultury

Monitorovací
výstupu:
počet expozic

indikátor

Jednotka:

Hodnota:

ks

1
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Realizováno:
prostorové a technické zajištění expozice
stavba 1. etapy stálé expozice – prehistorie Blatenska (456 tis. Kč)
zahájení stavby 2. etapy stálé expozice – raný středověk až počátek 17. století (1 368 tis.
Kč)

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Aktivita plněna; dokončeny všechny definované etapy stavby stálé expozice
1| Pravěk, 8. stol. přnl. - 0 (realizace 2016)
2| Středověk až raný novověk, 8. stol. – 16. stol. (realizace 2018)
3| Novověk až současnost, 17. stol. – 21. stol. (realizace 2019)
4| Krásy a poklady Blatenska, rozcestník s recepcí muzea, audioprůvodce,
hra (realizace 2020)

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

1 524 863,92

3 037 400

MKČR

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

4

etapy

Zkvalitnění služeb muzea.
Zvýšení prestiže muzea a
města.

Plněny

---

---

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

Rozšíření
prezentace
muzejních
sbírek
do kyberprostoru. Přenesení muzea mimo zdi
muzea - Muzeum pod širým nebem Užší propojení
muzea a škol formou edukačních programů a
k tomuto účelu vytvořených nástrojů (kufříků).
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3

název aktivity:
aplikace koncepce tvorby sbírek a dokumentace včetně digitalizace v oblasti působnosti
Městského muzea Blatná

.04
popis projektu:

Sbírky muzejní povahy tvoří významnou část movitého kulturního dědictví. Aby jejich
mimořádná schopnost vypovídat o přírodě a společnosti mohla být efektivně využívána,
je nezbytné zajistit odpovídající kvalitu jejich správy (determinace, evidence,
inventarizace, odborné třídění, přehledné uložení v prostředí, které zaručuje
dlouhodobé, bezpečné uchování).

činnosti a etapy projektu:

1. zpracování zbylých cca 7000 sbírkových předmětů (2018-2020)
2. digitalizace zbylých cca 14000 sbírkových předmětů (2018-2022)

Předpokládaný
realizace:

termín

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 – 2022

neinvestiční

500 tis. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

muzea a vysoké školy

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

Monitorovací
výstupu:
počet koncepcí

indikátor
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Realizováno:
vytvořená koncepce sbírkotvorné činnosti
z celkového počtu cca 19.000 sbírkových předmětů je zpracováno cca 12.000, přitom
zdigitalizováno je cca 5.000 sbírkových předmětů

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Postupy kurátora se řídí vytvořenou koncepcí sbírkotvorné činnosti.
Z celkového počtu cca 21 500 sbírkových předmětů je zpracováno cca 15
500, přitom je zdigitalizováno cca 6 000 sbírkových předmětů. Pokračuje se
v přidávání sbírkových předmětů do CESu, doplňování informací o sbírkových
předmětech v II. stupni prostřednictvím DEMUSu a v pravidelných ročních
inventarizacích.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

467 849

---

---

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

21 412

Zpracování
sbírkových předmětů

Podrobné
informace
o sbírkovém fondu muzea

Postupně plněny

---

---

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

Je potřeba dokončit celkovou revizi sbírkového
fondu, doplnit II. evidenci a začít se systematickou
digitalizací sbírkového fondu. Aktivitu ponechat.
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opatření 3.05

3
.05

Modernizace specializovaných zařízení pro kulturní aktivity

stručný popis výchozí situace:

Umístění knihovního a muzejního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování
veřejných a informačních služeb a zajištění jejich kvalitní prezentace je jednou z hlavních
priorit města.

aktivity naplňující opatření:

-

úpravy prostor využívaných Městským muzeem Blatná a modernizace jejich
vybavení

-

úpravy prostor využívaných Městskou knihovnou Blatná a modernizace jejich
vybavení
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3

název aktivity:
zajištění
a
úpravy prostor
využívaných
Blatná a modernizace jejich vybavení

Městským

muzeem

.05

popis projektu:

Zajištění účinné preventivní ochrany movitého kulturního dědictví před následky
mimořádných situací, před nepříznivými vlivy prostředí a před krádežemi, vloupáním a
požáry. Aby muzeum plnilo jednu ze svých základních funkcí, musí mít zajištěný
dostatečný prostor pro ukládání sbírkových předmětů.

činnosti a etapy projektu:

1. prostorové a technické zajištění sbírek – nákup mobiliářů, zvlhčovačů a EPS (2018 2020)
2. mapování možností nového prostorového zajištění složek CKVB
depozitář/knihovna (2018 – 2022)

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

investiční / neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

město Blatná

Jednotka:

Hodnota:

Ks

3

Monitorovací
výstupu:
počet úprav

termín

indikátor

122

Realizováno:
instalace jednotného navigačního systému 29 tis. Kč (2016)
Čerpání z dotačních programu MK ČR ISO: nákup zvlhčovače, rolety, měřiče
mikroklimatu, elektrického zabezpečení, regálů, mobiliářů, vitrín, vlhkoměru, zvlhčovačů
a dalšího vybavení 189 tis. Kč (2015-2017)
proběhla oprava a broušení parket, oprava elektroinstalace, malování, rozebrání staré
stálé expozice, výmalba, přesun recepce 101 tis. Kč (2015-2016)
Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Pořídilo se: zvlhčovače do depozitářů i stálé expozice, zatemňovací rolety,
měřiče mikroklimatu do každého depozitáře, elektrické zabezpečení, nové
mobiliáře. Proběhlo: broušení parket, rozebrání staré stálé expozice, výmalba,
přesun recepce.

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

50 674,80

83 000

MKČR

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

9

Dovybavení,
modernizace
renovace muzea

Zkvalitnění prostředí pro
sbírkové
předměty;
zkvalitnění služeb pro
návštěvníky muzea

Naplňování cílů:

Postupně plněny

Návrh pro další období:

---

a

---

Bod 1 plněn, doporučeno v něm pokračovat i
nadále. Bod 2 nesplněn, nepodařilo se najít vhodný
prostor pro nové depozitáře (prostor nad
technickou místností bazénu nevyhovující). V
aktivitě pokračovat.
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název aktivity:

3

úpravy prostor využívaných Městskou knihovnou Blatná a modernizace jejich vybavení

.05

popis projektu:

Umístění knihovního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb, ochrana knihovního fondu před odcizením,
poškozením a nepříznivými vlivy prostředí.
Alternativním řešením je zajištění nových prostor pro Městskou knihovnu Blatná, což by
umožnilo využít stávající prostory Městské knihovny pro potřeby Městského muzea.

činnosti a etapy projektu:

1. vybavení novým funkčním knihovním nábytkem a funkčními doplňky – např. pojízdná
dělící stěna mezi dětským oddělením a oddělením pro dospělé, rozšíření
zabezpečovacího systému, další knihovní nábytek (2018)

2. mapování možností nového
depozitář/knihovna (2018 – 2022)

Předpokládaný
realizace:

zajištění

složek

CKVB

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

investiční / neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

Město Blatná

Jednotka:

Hodnota:

ks

4

Monitorovací
výstupu:

termín

prostorového

indikátor

počet prostor a vybavení

–
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Realizováno:
nákup počítačových stolů pro veřejnost, knihovního pultu, věšáku, schůdků 18 tis. Kč
(2015-2017)
proběhla oprava regálů a dřevěných polic 18 tis. Kč (2015-2016)

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Dělící posuvná stěna, regály do knihovního skladu, přebalovací pult, elektrické
radiátory, pc výpůjční, pc server, notebooky, elektronické tužky (2ks CKVB +
1 ks MAS), loutkové divadlo (MAS)

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

124 197

32 000

MK, MAS

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

7

Dovybavení
modernizace
knihovny

Částečně plněny

---

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

a

Zkvalitnění služeb pro
čtenáře a návštěvníky
knihovny
---

V aktivitě pokračovat; výměna knihovních regálů a
úprava centrálního prostoru
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opatření 3.06

3
.06

Dovybavení a modernizace prostor pro kulturní aktivity

stručný popis výchozí situace:

Vzhledem k rozšíření nabídky služeb je záměrem města vybavit a využívat prostory pro
kulturní aktivity a tyto prostory v rámci opatření zhodnotit.

aktivity naplňující opatření:

-

vybavení a využití objektu kontribuční sýpky i pro kulturní aktivity
úpravy a modernizace vybavení divadelního sálu Sokolovny a jeho využití pro
kulturní aktivity
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název aktivity:

3

vybavení a využití objektu kontribuční sýpky i pro kulturní aktivity

.06

popis projektu:

Jde o využití prostor obnovené sýpky pro pořádání kulturních aktivit odpovídajících
charakteru objektu. Součástí je změna užívání objektu pro pořádání kulturních akcí,
výměna nevyhovující elektroinstalace, vybavení prostor pro dané kulturní aktivity a
vybudování externího zázemí pro návštěvníky.

činnosti a etapy projektu:

1. zajištění změny užívání objektu a s tím spojené nezbytné úpravy objektu pro pořádání
kulturních akcí, neprojde-li, dojde k vrácení správy objektu městu Blatná (2018)
2. pořádání příležitostných kulturních akcí (2018-2022)
3. vypracování nové koncepce využití sýpky, zajištění financování, projekt a realizace
úprav sýpky vč. vybudování zázemí pro návštěvníky, revitalizace okolí sýpky (2018 2022)

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

investiční / neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

Město Blatná, SOB

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

Monitorovací
výstupu:
počet objektů

termín

indikátor

127

Realizováno:
přípravné projekty – projekty pro veřejnost za účelem seznámení se se sýpkou
(přednášky, diskuze, workshopy)

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Aktivita plněna částečně – workshopy, koncerty, přednášky, Vodní hřiště

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

183 963,96

216 000

MK, JČK, SFK, Nadace
Partnerství

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

Budova sýpky našla
částečně své využití
a veřejnosti tak byl
zpřístupněn zajímavý
historický objekt.

Rozšíření
možnosti
kulturního vyžití.

---

---

Naplňování cílů:

Částečně plněny

Návrh pro další období:

V aktivitě pokračovat
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název aktivity:
úpravy a modernizace vybavení divadelního sálu Sokolovny a jeho využití pro kulturní aktivity

.06

popis projektu:

Cílem projektu je vyřešení bezpečnostních problémů (jevištní technika) a následků
povodní a dále renovace technologického zařízení jeviště za účelem maximálního
využití jeho možností.

činnosti a etapy projektu:

1. zpracování záměru úpravy a modernizace Sokolovny v závislosti na provozu
nevyhovujícímu stavu jevištní techniky (2018)
2. zajištění financování úpravy a modernizace (2018)
3. realizace úpravy a modernizace – oprava vzduchotechniky, podia, jevištní
techniky a zabezpečení balkónu (2019 – 2020)

Předpokládaný
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vlastník objektu

vlastník objektu

CKVB, Město Blatná

Jednotka:

Hodnota:

ks

1

Monitorovací
výstupu:
upravený,
sál

3

termín

indikátor

modernizovaný

Evaluace 2020
Zhodnocení
plnění

Aktivita plněna; 2019 – výmalba, úprava jevištních prvků, zvukové a
osvětlovací techniky, přečalounění akustických panelů

Dosavadní
náklady

Vlastní zdroje v Kč:

Cizí zdroje v Kč:

Poskytovatel:

506 672,03

---

---

Plnění indikátoru

Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:

Indikátor dopadu:

1

Revitalizovaný sál

Příjemnější prostředí pro
návštěvníky
kulturních
akcí
zejména
divadelních představení a
filmových projekcí

Částečně plněny

---

---

Naplňování cílů:

Návrh pro další období:

V aktivitě pokračovat; 2020 - renovace podlahy
jeviště
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