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NÁVRH  USNESENÍ  VALNÉ  HROMADY  

SVAZKU  OBCÍ  SEDLČANSKA 

K 

1. AKTUALIZACI  PROGRAMU SOCIÁLNÍHO  A  EKONOMICKÉHO  ROZVOJE  

SEDLČANSKA (APSER)  

 

 

Valná hromada 

 

 

1.  konstatuje 

     a) že APSER byl zpracován dle schváleného zadání 

     b) že APSER splňuje veškeré nároky, které na tento dokument klade zákon 128/2000 Sb. 

         a  

         v souladu s tímto zákonem : 

 

2.  schvaluje  

     předložený návrh APSER  

      

3.  ukládá 

     Předsednictvu SOS 

podávat každoročně informaci o výsledcích realizace APSER Valné hromadě SOS 

počínaje rokem 2009 
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ÚVOD (Důvodová zpráva) 

 

Svazek obcí Sedlčanska (SOS) disponuje od června roku 1999 vlastním Programem 

sociálního a ekonomického rozvoje (dále PSER). Tento dokument v uplynulém období 

napomohl obcím v daném regionu zlepšit svou vzájemnou spolupráci, zvýšit koncepčnost v 

řízení a koordinaci rozvoje celého regionu, prohloubit cílevědomou spolupráci se soukromým 

sektorem a posílit účast veřejnosti regionu Sedlčanska na správě místních záležitostí. Stal se i 

praktickým nástrojem prosazování konkrétních projektů, včetně těch, které měly šanci na 

získání finanční podpory z Předvstupních fondů, které byly v minulosti ČR nabízeny ze strany 

EU (především program SAPARD), resp. z podpůrných programů české vlády (především 

program POV). Stejně tak zůstal PSER ideovým východiskem při přípravě projektů a při 

prosazování žádostí o podporu na ně v období po vstupu ČR do EU v roce 2004.    

Převážně positivní působení PSER při řešení klíčových problémů regionu ovšem nemůže 

zastřít slabiny, které se v průběhu realizace strategických záměrů obsažených v dokumentu 

objevily. Především se ukázalo, že část obsahu obecné, dlouhodobé vize rozvoje regionu a 

v návaznosti na to i některé z navrhovaných rozvojových projektů měly pouze deklarativní 

charakter, tedy stavěla přání nad reálné sily regionu.  

Navíc s ubíhajícím časem od doby pořízení vcelku pochopitelně – v souvislosti s měnícími se 

vnějšími podmínkami, v kterých se region nacházel a nachází – klesala inspirativní síla PSER. 

Není proto překvapivé, že se v minulých letech, zejména v návaznosti na přípravu na nové 

plánovací období EU (2007 – 2013) objevily snahy vybavit region Sedlčanska novým 

komplexním koncepčním dokumentem (např. strategie MAS Sedlčansko). Ani jeden z těchto 

pokusů ovšem nenašel oficiální završení.        

Tyto kladné i méně kladné zkušenosti s prací s PSER vedly nakonec (na podzim roku 2007) 

SOS k rozhodnutí dokument po osmi letech aktualizovat. Naplňuje se tak současně představa 

o permanentnosti procesu strategického plánování, jejímž smyslem je udržovat dokument 

stále v „živé“, akční podobě. Z této představy vyplývá rovněž závěr, že daný případ 

aktualizace – jehož výsledky jsou nyní předkládány –  nebude případem jediným, ale pouze 

prvním. Proto se nově zpracovaný PSER výslovně nazývá první aktualizací. 

Smysl této první aktualizace zůstává stejný, jaký existoval už při zpracovávání původního 

PSER: 

 Definovat společný zájem obcí regionu na přípravě projektů s nadějí na získání vnějších 

zdrojů financování,   

 Koordinovat investiční činnosti v regionu v těch případech, které zásadně ovlivňují jeho 

ekonomickou a sociální strukturu,  

 Optimalizovat využití rozpočtových zdrojů obcí regionu, 
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 Posílit spolupráci místní veřejné správy s místními podnikateli, neziskovými 

organizacemi i s nadřazenými institucemi veřejné správy. 

 

Na základě svého rozhodnutí o první aktualizaci PSER definovalo SOS konkrétní zadání, 

v němž určilo obsah i proces vzniku aktualizovaného dokumentu. Pokud jde o obsah, 

vycházelo zadání z toho, že stav vnitřních podmínek regionu se nezměnil do té míry, aby bylo 

nutné znovu zevrubně analyzovat současnou situaci. Aktualizace se proto týkala jen revize 

SWOT Analýzy (Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) a dlouhodobé Vize regionu a 

prověrky Katalogu rozvojových projektů a opatření. Tímto zúžením obsahu aktualizace se 

významně zkrátil čas nutný pro tvorbu nového dokumentu a snížily se také nezbytné finanční 

náklady na jeho pořízení.  

 

Pokud jde o proces tvorby aktualizovaného PSER bylo rozhodnuto navázat na positivní 

zkušenosti se způsobem zpracování „starého“ PSER, kdy rozhodující úlohu při tvorbě 

strategické a programové části dokumentu převzala tzv. Řídící skupina (ustavená jako 

pracovní orgán SOS) složená ze zástupců obcí regionu Sedlčanska, místní státní správy, 

místních podnikatelů a z dalších osobností regionu. 

Na základě tohoto zadání byl následně ze strany SOS pověřen odborným vedením prací na 

aktualizaci  Ing. Jan Přikryl, CSc. , který se podílel již na vzniku původního PSER.  

 

Pokud jde o vlastní průběh prací na první aktualizaci PSER, nově ustavená Řídící skupina 

(složení viz příloha) na třech svých zasedáních, moderována Ing. Janem Přikrylem, CSc., 

dospěla mezi říjnem a prosincem 2007 postupně ke konsensu : 

 pokud jde inovovanou podobu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (část I 

předložené první aktualizace PSER). Nová verze se od podoby z roku 1999 liší jednak 

tím, že kromě silných a slabých stránek uvažuje právě i příležitosti a hrozby (jde tedy o 

tzv. SWOT Analýzu), jednak tím, že omezuje výběr hodnotících výroků o regionu pouze 

na ty nejpodstatnější. Nová verze je tedy podstatně stručnější než verze původní, ve svém 

celkovém vyznění však na ni vcelku navazuje,   

 pokud jde o inovovanou podobu strategickou Vizi rozvoje (část II. předložené aktualizace 

PSER Sedlčanska). Tato nová podoba vize se od původní liší jednak opět důrazem na ty 

nejpodstatnější a přitom reálně dosažitelné záměry (vypuštěny byly tedy ty body 

„původní“ vize, které – jak ukázal vývoj – měly pouze proklamativní charakter). Druhý 

rozdíl spočíval v aplikaci odlišné metodické koncepce formulace vize: zatímco v roce 

1999 šlo a formulaci „přání“, v roce 2007 jde o formulaci „závazku“. Čili již v této fázi 

formulace představ o budoucnosti regionu je chápan pořizovatel, tedy SOS a v něm 

sdružené obce, jako aktivní činitel – což mělo pozitivní dopad pro následnou práci 
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s inovovaných Katalogem projektů a opatření. Přes tyto poměrně hluboké změny 

(zdůrazněné i odlišnou literární podobou vize) zůstává návaznost mezi formulacemi 

z roku 1999 a z roku 2007 vcelku zřetelná, 

 Pokud jde o Katalog projektů a opatření (část III. předložené aktualizace PSER regionu 

Sedlčanska), bylo nutné při jeho zpracování řešit jednak vlastní obsahové problémy, 

jednak problémy formální. Co se týče obsahu, byla z původního Katalogu část dříve 

navrhovaných projektů vyloučena (jednak proto, že dané úkoly již byly realizovány, 

jednak proto, že se ukázaly jako v praxi nerealizovatelné), současně byly doplněny nové 

projekty, a konečně u všech „přecházejících“ projektů byla v jisté míře upravena jejich 

textace. Formálním problémem bylo zachování kontinuity se starým PSER, neboť 

v důsledku změněné struktury vize nebylo možné ani žádoucí zachovat „staré“ oborové 

skupiny projektů. Tento problém bylo nutné řešit kompletním přečíslováním (označením) 

projektů obsažených v novém Katalogu s tím, že u projektů „přecházejících“ z původního 

dokumentu bylo doplněno jejich původní označení. Konečně zbývá poznamenat, že 

v aktualizovaném PSER byl vypuštěn metodický mezistupeň dedukce projektů 

z rozvojové vize, který se v PSER z roku 1999 nazýval „Cíle rozvoje“. Důvodem tohoto 

kroku je fakt, že nová formulace vize je daleko konkrétnější než v původním dokumentu a 

umožňuje tedy přímou logickou návaznost vize a projektů. 

 

Na svém posledním zasedání (prosinec 2007) dospěla Řídící skupina k doporučení, 

adresovanému SOS, přijmout takto zpracovaný dokument za východisko pro další řízení a 

koordinaci rozvoje regionu.  

Návrh aktualizovaného PSER byl tedy na počátku roku 2008 – v souladu se Zákonem o 

obcích – předložen členským obcím k připomínkám a k projednání v zastupitelstvech obcí. 

Do poloviny února bylo se strany obcí (10) uplatněno celkem 22 návrhů na věcné úpravy 

textu APSER. Těmto připomínkám se bez výjimky všem vyhovělo. Z tohoto hlediska je 

možné považovat předložený návrh aktualizovaného PSER za bezrozporný a definitivní.    

 

Z celého procesu tvorby aktualizovaného PSER plynou tytéž závěry, které už byly 

konstatovány v souvislost se zpracováním dokumentu v roce 1999 : 

 Za prvé, politické vedení regionu, místní podnikatelé a především sami občané cítí 

zodpovědnost za budoucnost regionu a jsou ochotni věnovat svůj čas, energii a 

prostředky, aby bylo dosaženo budoucnosti takové, jakou si jí společně představují a 

jak se jí snaží ztělesnit předkládaný PSER. 

 Za druhé, jak ve obcích regionu, tak mimo ně existují zdroje, které mohou být při 

dobré organizaci využity tak, aby řešily nejzávažnější problémy regionu Sedlčanska. 
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K zajištění naplnění PSER však bude zapotřebí spolupráce, dobré vůle a elánu co 

nejširších vrstev občanů regionu. 

 Za třetí: na řešení jednotlivých problémů sociálního a ekonomického rozvoje se může 

pracovat jen pokud je budeme chápat jako celek, neboť jsou vzájemně propojeny. 

 

Předkložený návrh první aktualizace PSER Sedlčanska je určen k závěrečnému projednání 

v orgánech SOS. Vznikal po dobu  6 měsíců a celkové náklady na jeho pořízení činí 62 tisíc 

Kč.  

 

Předkládaný návrh se skládá z: 

I.  Silné a slabé stránky regionu 

II.  Vize rozvoje 

III.Katalog projektů a opatření 

 

Dále obsahuje návrh tyto přílohy: 

1) Rámcový rozpočet aktualizovaného PSER 

2) Prověrku podpořitelnosti projektů PSER  

3) Seznam členů Řídící skupiny  
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I. SWOT – ANALÝZA  REGIONU  SEDLČANSKA   

 

 

 

PŘEDNOSTI 

 

1. Atraktivní krajina a příroda 

2. Památky a historie regionu 

3. Uspokojivá vybavenost území technickou infrastrukturou 

4. Vyvážená ekonomická struktura regionu 

5. Tradiční průmysl se stabilizovanými průmyslovými subjekty 

6. Produktivní zemědělství (živočišná výroba) 

7. Rozvinuté drobné a střední podnikání 

8. Hustá silniční síť v regionu 

9. Železnice 

10. Nízká nezaměstnanost 

11. Nabídka kulturních a sportovních a zařízení 

12. Dostatečná kapacita a kvalita zařízení sociální péče 

13. Spolupráce obcí v rámci regionu  

14. Pověřený úřad v Sedlčanech  

15. Kvalitní místní samospráva 

16. Bohatý spolkový život 

 

 

ZÁPORY 

 

1. Nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu 

2. Úroveň řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu 

3. Nízká ekonomická výkonnost regionu  

4. Nedostatek pracovních sil 

5. Nízká kvalita silničních komunikací 

6. Nízká koupěschopná poptávka obyvatel 

7. Problematické zásobování vodou 

8. Nedostatečná úroveň veřejné dopravní obslužnosti 

9. Podprůměrná úroveň mezd 

10. Nedostatečné rozpočtové zdroje obcí 
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PŘÍLEŽITOSTI 

 

1. Propagace regionu v cestovním ruchu 

2. Rozvoj bytové výstavby 

3. Rozvoj zdravotnictví 

4. Rozvoj školství a vzdělávání 

5. Partnerství soukromého a veřejného sektoru 

 

 

HROZBY 

 

1. Úbytek počtu obyvatel regionu 

2. Stárnutí populace regionu 

3. Úpadek venkova 

4. Centralizace státní správy 

 

 

  

Souhrnná  tabulka 

Silné stránky 16 Příležitosti 5 

Slabé stránky    10 Hrozby 4 

 

 

Zajímavé je tento výsledek porovnat s analýzou Silných a slabých stránek, která byla zpracována 

v rámci tvorby PSER regionu Sedlčanska v roce 1999, třebaže může jít o srovnání zatížené mnoha 

metodickými odlišnostmi obou analýz (v roce 1999 se jednak pracovalo pouze s kategorií silných a 

slabých stránek, jednak byly použito mnohem větší množství výroků).  

Shoda panuje v hodnocení většiny silných i slabých stránek v cestovním ruchu, ve sféře atraktivity pro 

trvalý pobyt i ve sféře společenské komunikace. Vcelku je tak zřetelná kontinuita vývoje regionu, 

v němž se za relativně krátké období 8 let mohly změnit jen některé charakteristiky.  

Rozdíly jsou zajímavější: současná SWOT analýza nabízí kritičtější hodnocení infrastruktury 

cestovního ruchu a vývoje věkové struktury obyvatelstva, naopak daleko lépe vyznívá hodnocení 

podmínek pro podnikání v průmyslu i zemědělství. Diametrálně odlišné je hodnocení trhu práce: 

v roce 1999 se hovořilo o nedostatku pracovních příležitostí, nyní o nedostatku pracovních sil !  

Vcelku vyznívá hodnocení roku 2007 daleko méně kriticky než hodnocení z roku 1999. Nejvíce je 

tento posun znát v hodnocení podmínek pro podnikání. 
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II. VIZE ROZVOJE REGIONU  

 

Metodický úvod 

 

Smysl : představuje obecný strategický cíl rozvoje města (jeho celkovou orientaci, rozvojové faktory, na které se 

sází atd.), od něhož se odvíjejí rozvojové Cíle a Opatření 

Časový horizont : cca 15      

Charakteristiky :  

 Předvídavá (reaguje na Hrozby a Příležitosti ze SWOT – analýzy + na další vážné ekonomické, 

sociální, kulturní a technologické procesy, které probíhají či s největší pravděpodobností budou 

probíhat ve vnějším okolí města a které „hrozí“ v kladném či záporném slova smyslu ovlivnit postavení, 

atraktivitu a konkurenceschopnost města) 

 Realistická (reaguje na Silné a Slabé stránky města ze SWOT – analýzy), tj. zakotvená ve stávajících 

lokalizovaných lidských a materiálních zdrojích města   

Čeho se týká :  zásadních změn v ekonomické specializaci města, zásadních změn v jeho sociální struktuře, 

zásadních změn jeho postavení v sídelní struktuře   

Míra všeobecnosti :   

 Dostatečně vysoká, aby snížila riziko omylu  

 Dostatečně nízká, aby její obsah umožnil desagregaci do konkrétních Projektů a opatření rozvoje 

Formální podoba : Soubor kvalitativních výroků, které se dotýkají budoucí sociálně – ekonomické struktury 

regionu. Jde o výroky principiálně nekvantifikovatelné   

 

 

 

 

Motto  

„Sedlčansko - pohoda v srdci Čech“   

 

 

Preambule 

Region Sedlčanska, u vědomí přelomové povahy současného období pro vlastní svazek obcí, 

pro Českou republiku i Evropu a s respektem jak ke své vlastní minulosti, tradicím a historii, 

tak i k předpokladům pro další vlastní rozvoj, předkládá tímto svou strategickou vizi, která 

vymezuje rozvojovou orientaci regionu.  

 

 

1. rozvojový pilíř – region moderního průmyslu 

Sedlčansko chce být ekonomicky silným, moderním a dynamickým regionem s dobrou 

pověstí mezi podnikateli a investory. Svou konkurenceschopnost chce budovat na lokalizaci 

výrob s vysokou přidanou hodnotou v moderních průmyslových odvětvích i odvětvích služeb. 

Přitom chce využít své současné výrobní tradice v oborech strojírenství a potravinářství a 

zachovat současný pestrý a vyvážený profil své ekonomické základny.    
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Rozvoj vzdělání a růst vzdělanostní úrovně chápe region Sedlčanska jako klíčový faktor 

posilování své konkurenceschopnosti, zajištění vysoké zaměstnanosti a nezbytný předpoklad 

modernizace ekonomické základy regionu. Proto chce zachovat a rozšířit současné kapacity 

místních středoškolských zařízení (včetně učňovského školství). Současně chce zatraktivnit 

nabídku bydlení s cílem udržet v regionu absolventy místních škol a přitáhnout vzdělané a 

profesně zdatné lidi z jiných regionů ČR. 

Za nosný sektor svého ekonomického rozvoje považuje region Sedlčanska drobné a střední 

podnikání. Prostřednictvím přímé i nepřímé podpory a s využitím moderních nástrojů jako 

jsou průmyslové zóny, inovační a poradenská centra a podnikatelské inkubátory chce svazek 

obcí zlepšit podmínky pro rozvoj tohoto sektoru. 

 

 

2. rozvojový pilíř – region produktivního zemědělství 

Region Sedlčanska se chce v budoucnu profilovat – ve shodě se svými přírodními 

podmínkami a v návaznosti na svůj tradiční ekonomický profil – jako region produktivního a 

přitom ekologicky šetrného zemědělství, a to se zaměřením  na živočišnou výrobu, na  

pěstování technických plodin a zejména na rozvoj mimoprodukčních, krajinotvorných funkcí 

zemědělství. V konkurenceschopném zemědělství spatřuje hlavní nástroj revitalizace 

venkovského prostředí regionu    

 

 

3. rozvojový pilíř – region příjemný pro život 

Region Sedlčanska bude usilovat o vybudování svého image jako mladého, perspektivního 

území se zdravým životním prostředím, v kterém se dobře žije a které je atraktivním místem 

pro pobyt jak současných, tak nových  obyvatel.  

K tomu bude region Sedlčanska cílevědomě rozšiřovat nabídku veřejných i soukromých 

služeb (zejména ve sféře základního školství, zdravotnictví a sociální péče), a to včetně 

nabídky zařízení pro volný čas a sport.  

Jako stejně důležitý úkol chápou obce regionu zvelebování svého vzhledu, udržování 

veřejného pořádku, zlepšení stavu místních a regionálních komunikací a dopravní obslužnosti. 

Současně bude region dbát na důslednou ochranu životního prostředí (včetně preference 

průmyslových a zemědělských technologií šetrných k životnímu prostředí) a zachovávání 

principu trvale udržitelného rozvoje.  

Za základ své atraktivity v této sféře spatřuje region růst počtu a kvality bytového fondu. 

Proto bude pokračovat jak v přípravě nových ploch pro výstavbu rodinných domků, tak 

v podpoře výstavby nájemních bytů, tak v humanizaci stávajících obytných prostor.  
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4. rozvojový pilíř – přívětivý region pro návštěvníky 

Cestovní ruch chápe region Sedlčanska jako významnou šanci pro posílení svého 

ekonomického i společenského postavení. V rozvoji cestovního ruchu se region zaměří na 

podporu významných kulturních a sportovních akcí s nadregionálním dosahem a na propagaci 

místní historie a tradic (obnova památek a jejich využití v cestovním ruchu, muzejní expozice, 

rozvoj skanzenu apod.). Podporovat bude současně jak kvantitativní růst a zkvalitnění 

infrastruktury cestovního ruchu (konferenční, ubytovací a stravovacích kapacit, turistické 

trasy), tak propagaci regionu a rozvoj informačního zázemí pro návštěvníky regionu – se 

záměrem rozšířit paletu tématických a zážitkových nabídek pro různé cílové skupiny a zvýšit 

počet turistů a rekreantů i prodloužit průměrnou délku jejich pobytu v regionu. Všechny tyto 

kroky bude provázet průběžný růst kvality řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu 

v rámci celého regionu.  

 

 

5. rozvojový pilíř - komunikující a dobře spravovaný region 

Obce regionu budou dbát o růst podílu občanů v komunální politice a o rozvoj partnerství 

soukromého a veřejného sektoru. V tomto duchu budou vytvářet podmínky pro rozvoj 

společenského dialogu i pro rozvoj aktivit občanských organizací jak na poli společenského a 

kulturního života regionu, tak při ochraně jeho životního prostředí. Rozvoj vnitřního 

politického dialogu chápe region současně jako nástroj upevnění své pozice v komunikaci se 

státními a krajskými institucemi, zejména při čelení hrozbě centralizačních tendencí ve správě 

a v organizaci veřejných služeb.    

Rozvoj participačních aktivit chápe region Sedlčanska jako nástroj posilování svého 

autentického „genia loci“ a vytváření příjemného společenského prostředí. 

Obce regionu chtějí budovat svou správu jako službu občanům. Místní správní instituce se 

stanou pomocníkem při řešení aktuálních potřeb občanů i podnikatelů a současně svou práci 

postaví na strategickém základě, a to s využitím daného Programu sociálního a ekonomického 

rozvoje.   

V této souvislosti region Sedlčanska vypracuje a zavede účinný systém koordinace investiční 

výstavby a bude optimalizovat hospodaření se svým veřejným majetkem a rozpočtem. 

  

 

 

Ze  srovnání s Vizí z PSER z roku 1999 je na jedné straně zřejmá kontinuita (shoda u bodů 1, 2 a 4), 

na druhé straně se jeví nový návrh Vize jako méně proklamativní (viz body 4. „staré“ Vize o životním 

prostředí), více koncentrovaný na nezbytné a přitom realistické cíle rozvoje (sloučení „starých“ bodů 

5 a 6 o drobném a středním podnikání a o středním školství s novým bodem 1. Z tohoto důvodu je též 

nová vize doplněna o bod 5 týkající se vlastní správy a řízení regionu.  
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III.  KATALOG  PROJEKTŮ  A  OPATŘENÍ   

 

Metodický úvod 

 

Projekty představují buď konkrétní realizační kroky (tam, kde se podařilo dospět ke konsensu o jejich obsahové 

vazbě na Vizi, na garantovi realizace, způsobu financování a lokalizaci v místě a čase), nebo jsou svou povahou 

„projekty o projektu“ čili Opatření (tam, kde se v jednom z uvedených bodů nepodaří nalézt v PS konsensus). 

Nositelem (garantem) Projektu či Opatření může být jednak samospráva obcí resp. orgány Sdružení obcí (kde 

úkol spadá do jejich výhradní kompetence, nebo kde vystupují jako koordinátor aktivit jiných subjektů), další 

instituce veřejné správy (podle svých kompetenci), resp. subjekty soukromého sektoru (podniky, neziskové 

organizace) tam, kde se k úkolu dobrovolně přihlásí.  

U Projektu musí být zřejmý jeho smysl (vazba na Vizi), obsah, garant, spolupracující subjekty, náklady, způsob 

zajištění realizace, čas a místo realizace. 

 

Informační zdroje 

 

Při definování obsahu Katalogu byly využity tyto informační zdroje: 

1) Náměty z diskuse v Řídící skupině 

2) Vize rozvoje 

3) Revize realizace a účelnosti projektů z PSER 1999 (zpracovala Kancelář SOS) 

4) Návrhy projektů obcí SOS na období 2007 – 2013 (anketa organizovaná Kanceláří SOS) 

5) Návrhy projektů v rámci MAS Sedlčansko 

6) Připomínkové řízení k návrhu aktualizovaného PSER v rámci SOS (leden – únor 2008)  

 

 

 

SEZNAM  PROJEKTŮ 

 

Označení 

projektu 

NÁZEV PROJEKTU Charakter změn při 

aktualizaci roku 2007 

P Region moderního průmyslu  

p1  

P1    
Vytvoření systému podpory drobného a středního 

podnikání 

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace 

p2 

P2  
Projekt podpory tradičních místních průmyslových 

výrob 

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

p7  

P3 
Soutěž podnikatelských nápadů drobných a středních 

podnikatelů 

Projekt přejat z PSER 

1999 -  se změnou obsahu 

P4 Podpora výstavby výrobního areálu v Petrovicích Projekt nově zařazen 

p11 

P5   
Zvýšení všestranné flexibility a pružnosti sítě 

učňovských zařízení v regionu 

Projekt přejat z PSER 

1999 -  se změnou obsahu  
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p12  

P6  
Rekvalifikační a doškolovací kurzy pro dospělé  Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

d2 

P7 
Zpracování analýzy kvality a kvantity dopravní 

obslužnosti regionu 

Projekt přejat z PSER 

1999 -  se změnou obsahu  

P8 Zřízení kyvadlové dopravy pro zaměstnance místních 

firem 

Projekt nově zařazen 

P9 Rekonstrukce autobusového nádraží a lokality Na 

Potůčku - Sedlčany 

Projekt nově zařazen 

d1 

P10 
Jednání na podporu východní varianty dálnice D3 Praha 

-    Č.Budějovice 

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

P11 Program obnovy místních komunikací (Jesenice, 

Kamýk, Kňovice, Krásná Hora, Milešov, Nalžovice, 

Nechvalice, Počepice, Sv. Jan, Štětkovice, Petrovice, 

Vysoký Chlumec) 

Projekt nově zařazen 

d3 

P12 
Projekt koordinace výstavby kanalizace a ČOV v obcích 

Sedlčanska  (Kamýk, Kosova Hora, Krásná Hora, 

Křepenice, Milešov, Nechvalice, Osečany, Počepice, 

Prosenická Lhota, Příčovy, Radíč, Sv. Jan, Petrovice, 

Solenice)  

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

P13 Výstavba vodovodů a úpraven vody v obcích 

Sedlčanska (Kamýk, Kňovice, Krásná Hora, Nalžovice, 

Nechvalice, Osečany, Petrovice, Pros. Lhota, Příčovy, 

Radíč, Sedlčany, Sv. Jan, Vysoký Chlumec) 

Projekt nově zařazen 

P14 Rozšíření a modernizace skládek v obcích Sedlčanska  Projekt nově zařazen 

P15 Kompostárna Petrovice Projekt nově zařazen 

P16 Společná výstavba nájemních bytů (Dublovice, Kamýk, 

Počepice, Jesenice, Sedlčany, Petrovice) 

Projekt nově zařazen 

Z region produktivního zemědělství  

p3 

Z1    
Projekt podpory pěstování energetických zemědělských 

surovin  

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

Z2 Výstavba bioplynových stanic (Krásná Hora, Dublovice 

a další) 

Projekt nově zařazen 

Z3 Výstavba dojírny a teletníku apod. Petrovice Projekt nově zařazen 

Z4 Zvýšení welfare skotu a bezpečné skládkování   Projekt nově zařazen 
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K Region příjemný pro život  

b1 

K1    
Příprava pozemků pro výstavbu nových bytů (RD) 

 

Projekt přejat z PSER 

1999 -  se změnou obsahu  

ž1  

K2 
Projekt asanace kontaminované půdy v Sedlčanech Projekt přejat z PSER1999 

s posunem termínu realizace  

K3 Likvidace černých skládek  Projekt nově zařazen 

K4 Ekocentrum Petrovice Projekt nově zařazen 

K5 Zateplení budov MŠ Sedlčany a Petrovice, budovy ZŠ 

v Kamýku a Krásné Hoře a budovy MŠ a ZŠ v Jesenici 

Projekt nově zařazen 

K6 Kulturní dům J. Suka v Sedlčanech – úspora energií Projekt nově zařazen 

s1  

K7 
Podpora výstavby komerčních penziónů pro starší 

občany (Krásná Hora) 

Projekt přejat z PSER 

1999 -  se změnou obsahu  

K8 Rekonstrukce polikliniky Sedlčany Projekt nově zařazen 

K9 Výstavba zdravotnického zařízení Krásná Hora Projekt nově zařazen 

s7 

K10 
Zlepšení využití školních zařízení (ZŠ) pro veřejnost Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

K11 Přístavba ZUŠ Sedlčany Projekt nově zařazen 

K12 Rekonstrukce kulturních domů (Kamýk, Petrovice)   Projekt nově zařazen 

K13 Výstavba plaveckého bazénu Sedlčany (sportovně 

rehabilitační centrum) 

Projekt nově zařazen 

K14 Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů LAS – Taverny 

v Sedlčanech 

Projekt nově zařazen 

s8  

K15 
Podpora organizací a zařízení zaměřených na děti a 

mládež, rekonstrukce a modernizace sportovišť, sport. 

hřišť  

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

K16 Výstavba požární zbrojnice v Krásné Hoře Projekt nově zařazen 

C přívětivý region pro návštěvníky  

c1 

C1    
Účinná propagace regionu v cestovním ruchu  Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

c2  

C2 
Výstavba nových cyklistických naučných stezek  Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

c3  

C3   
Rozvoj a údržba turistických (naučných) stezek  Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

c4  Orientační a informační systém pro návštěvníky regionu Projekt přejat z PSER 
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C4    1999 - s posunem termínu 

realizace  

c5  

C5   
Obnova rybníků (Klučenice, Štětkovice, Vysoký 

Chlumec)  

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

c6  

C6 
Rozšíření nabídky veřejně přístupných kulturních akcí 

 

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

c7  

C7 
Podpora agroturistiky   Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

c8  

C8 
Podpora výstavby kvalitních kempů a vodáckého 

tábořiště v Povltaví (Dublovice, Klučenice, Milešov, 

Nalžovice)    

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

c10 

C9 
Zavedení průvodcovské služby v regionu Projekt přejat z PSER 

1999 – se změnou obsahu 

s6 

C10 
Podpora nadregionálních kulturních akcí (Letní hudební 

festival apod.) 

Projekt přejat z PSER 

1999 – se změnou obsahu 

C11 Podpora výstavby nových veřejných ubytovacích 

zařízení (Petrovice, Krásná Hora, Vysoký Chlumec)  

Projekt nově zařazen 

C12 Obnova drobných sakrálních staveb (Počepice, Krásná 

Hora, Vysoký Chlumec)   

Projekt nově zařazen 

C13 Obnova návsí a náměstí (Kamýk, Klučenice, Kosova 

Hora, Krásná Hora, Nalžovice, Počepice, Sedlčany, Sv. 

Jan, Vysoký Chlumec) 

Projekt nově zařazen 

C14 Zřízení a provoz Židovského muzea Kosově Hora Projekt nově zařazen 

C15 Sportovně vzdělávací centrum Počepice Projekt nově zařazen 

C16 Stabilizace zříceniny Kamýk (Výlet do středověku)  Projekt nově zařazen 

C17 Rekonstrukce zámku a zámeckého areálu Petrovice Projekt nově zařazen 

s5  

C18 
Podpora výstavby Středočeského skanzenu ve Vysokém 

Chlumci 

Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace  

C19 Zřízení památníku Radeckého v Třebnicích Projekt nově zařazen 

C20 Vybudování přístaviště pro rekreační plavbu Kamýk, 

doplněné kempem a koupalištěm 

Projekt nově zařazen 

Ř komunikující a dobře spravovaný region  

ř1   

Ř1 
Zavedení katalogu sponzorských příležitostí Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 



 18 

realizace  

ř2  

Ř2  
Zřízení ceny regionu za „zásluhy“ Projekt přejat z PSER 

1999 - s posunem termínu 

realizace 

ř3  

Ř3  
Posílení práce místních spolků a organizací Projekt přejat z PSER 

1999 – se změnou obsahu 

  

ř4  

Ř4   
Prohloubení spolupráce s církvemi Projekt přejat z PSER 

1999 – se změnou obsahu  

Ř5 Fórum podnikatelů  Projekt nově zařazen 

R6 Pořízení Komunitního plánu sociálních služeb pro 

Sedlčany a region Sedlčanska 

Projekt nově zařazen 

 

Sumář:  

Celkový počet projektů navrhovaných do aktualizovaného PSER Sedlčanska: 62 

Z toho: 

 přechází z PSER 1999: 29 (malá čísla projektů značí bývalé označení projektů)  

 Nově zařazeno: 33 

 

 

 

 

 

POPIS  PROJEKTŮ  A  OPATŘENÍ 

 

P1  :   Vytvoření systému podpory drobného a středního podnikání                     

(dřívější p1)  

 

Obsah 

Projekt k zajištění následujících činností v jejich optimální kombinaci 

1)  Poradenská služba kanceláře Sdružení obcí (možnosti dotací, možnosti využití NP a pod.). 

2)  Při zahajování činnosti (v souladu s bodem 1) udělovat časově omezené „prázdniny“ 

placení nájemného. 

3)  Snížení nájemného v obecních NP u vybraných živností se zaměřením na služby potřebné 

pro občany regionu. 

4)  Inzerce možností podpory podnikání. 

5)  Iniciace založení zájmového sdružení drobných a středních podnikatelů. 
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Kdy 

Zpracování projektu a realizace od 2008 

 

Garant 

kancelář Sdružení obcí, soukromí podnikatele, jejich budoucí zájmové sdružení 

 

Spolupráce 

obecní úřady 

 

Charakter 

Vlastní projekt neinvestiční, realizace investiční i neinvestiční 

 

Náklady 

neinvestiční cca 600 tis Kč ročně, investiční  cca 1000 tis Kč ročně 

 

 

 

 

P2 : projekt podpory tradičních místních průmyslových výrob 

(dřívější p2) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je napomoci zachování a rozvoje místních tradičních výrob. Konkrétně jde 

o :  

Rozvoj nožířské výroby 

Rozvoj zámečnické a drobné strojírenské výroby 

Rozvoj dřevozpracující výroby 

Rozvoj těžby a zpracování kamene 

Rozvoj těžby a zpracování keramických hlín 

Rozvoj zpracování živočišné produkce 

Rozvoj pivovarnictví 

V prvé fázi půjde o zmapování potřeb příslušných odvětví a nalezení partnerů, v druhé fázi o 

realizaci praktických opatření (společná propagační činnost, sdružení infrastrukturních 

investic, péče o kvalitu pracovní síly, společná ekologická opatření apod.)  
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Kdy 

počínaje rokem 2008 

 

Garant 

soukromí podnikatele, jejich budoucí zájmové sdružení 

 

Spolupráce 

kancelář Sdružení obcí, obce regionu 

 

Charakter 

investiční i neinvestiční 

 

Náklady 

V 1. fázi - jednorázově 100 tis. Kč neinvestičních, 

v 2. fázi odhadem až  8000 tis. Kč ročně investičních i neinvestičních 

 

 

 

 

P3 : Soutěž podnikatelských nápadů drobných a středních podnikatelů 

(dřívější p7) 

 

Obsah 

Smyslem je podpora podnikatelské invence místních drobných a středních podnikatelů, a to 

zejména pokud jde o nápady, které se mohou odrazit nejen bezprostředně v ekonomickém 

přínosu pro firmu autora nápadu, ale např. v image obce či regionu nebo ve zkvalitnění 

mezilidských vztahů nebo životního prostředí. Obsahovým těžištěm této soutěže se stane růst 

kvality nabízených pracovních příležitostí a v návaznosti na to rozvoj lidských zdrojů firem (v 

návaznosti na projekty P5 a P6). Organizování této soutěže se stane jednou z aktivit Fóra 

podnikatelů (viz projekt Ř5), které také zajistí hodnocení nápadů a jejich ocenění a 

zveřejňování. 

 

Kdy 

Počínaje rokem 2009 

 

Garant 
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místní podnikatelé a jejich Fórum podnikatelů   

 

Spolupráce 

Kancelář Sdružení obcí, obce Sedlčanska  

 

Charakteristika 

neinvestiční 

 

Náklady 

10 tis. Kč ročně 

 

 

 

P4 : Podpora výstavby výrobního areálu v Petrovicích  

 

Obsah 

Vzhledem k rozšiřujícímu se odbytu výrobků firmy AQ okna stojí podnik před úkolem 

rozšíření vlastních výrobních kapacit. Jako optimální lokalita z hlediska dostupnosti 

pracovních sil se jeví Petrovice. Záměrem firmy je zvýšit zde počet pracovních míst na cca 

300 a tím zajistit atraktivní pracovní příležitosti pro obyvatele okolních vesnic a samot. 

Podpora tomuto záměru ze strany veřejné správy spočívá v pomoci při územní přípravě akce a 

podpoře zřízení kyvadlové dopravy pro zaměstnance (viz projekt P8).  

 

Kdy 

2008 - 2010 

 

Garant 

AQ okna 

 

Spolupráce 

Obec Petrovice, kancelář Sdružení obcí  

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady 
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50 mil. Kč 

 

 

 

P5 :  Zvýšení všestranné flexibility a pružnosti sítě učňovských zařízení v 

regionu  

(dřívější p11) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je docílit, aby učňovské školství bylo jednak schopné pružně reagovat na 

měnící se aktuální místní poptávku po odbornících (a to jak změnami ve své síti, tak vhodnou 

kumulací učebních oborů), jednak s předstihem vychovalo odborníky, o které bude zájem za 

několik let a konečně aby bylo schopné distanční formou zajistit školení resp. rekvalifikace 

pro stávající zaměstnance firem (doplňování chybějících kompetencí). Proto jeho 

prostřednictvím půjde o to informovat vedoucí jednotlivých učňovských a odborných škol o 

současném stavu poptávky po odbornících i o zapojení obcí regionu do rozvojových 

programů,potřebách stávajících firem a úmyslech investorů, celkově o budoucích vyhlídkách 

a možnostech regionu v oblasti podnikání. Jde tedy o stanovení aktuální současné potřeby a 

přibližné a pravděpodobné poptávky po druhu pracovníků v horizontu 5 let dopředu, aby 

mohli rozšířit stávající, případně otevřít nové uč. obory. Recipročně bude ze strany podniků i 

obcí Sedlčanska realizována v rámci daného projektu podpora vybavení učilišť. 

 

Kdy 

počínaje rokem 2008 

 

Garant 

kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

Podniky činné na Sedlčansku, ředitelé učilišť, Úřad práce 

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

200 tis. Kč ročně 
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P6 :  Rekvalifikační a doškolovací kurzy pro dospělé 

(dřívější p12) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je pružně reagovat na strukturální změny v poptávce po pracovní síle. 

Přizpůsobovat strukturu nabídky poptávce, tj. informovat školící zařízení o aktivitách obcí 

regionu a podnikatelů o jejich požadavcích na strukturu pracovních sil, aby mohli připravit 

potřebné školící aktivity pro dospělé v krátkém časovém úseku. 

 

Kdy 

počínaje rokem 2008 

 

Garant 

kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

Podniky činné na Sedlčansku, ředitelé učilišť, Úřad práce  

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

200 tis. Kč ročně  

 

 

 

P7 : Zpracování analýzy kvality a kvantity dopravní obslužnosti regionu 

(dřívější d2) 

 

Obsah 

Veřejná doprava (zejména autobusová) v rámci regionu svou kvalitou služeb podstatně 

ovlivňuje možnosti efektivního využití pracovních zdrojů regionu, zvláště v situaci, kdy 

místní firmy čelí hrozbě akutního nedostatku pracovních sil a kdy narůstá nebezpečí stále 

intenzivní vyjížďky (zvláště u kvalifikovaných pracovních sil) za prací do Prahy. Obsahem 
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projektu je zevrubné zmapování nepokrytých potřeb dopravní dosažitelnost zaměstnání a škol 

(ale též za služeb a kultury) a v návaznosti na to navržení adekvátního řešení v počtu, kapacitě 

a čase linek veřejné dopravy. Vlastní realizace těchto doporučení bude realizována jednak 

v rámci dohody Sdružení obcí (mimopracovní spoje), jednak prostřednictvím navazujícího 

projektu P8, resp. P9. 

 

Kdy 

2008 

 

Garant 

Kancelář Sdružení obcí  

 

Spolupráce 

soukromí autobusoví dopravci, podniky činné na Sedlčansku, Krajský úřad SČK 

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

analýza 150 tis. Kč 

 

 

 

 

P8 : Zřízení kyvadlové dopravy pro zaměstnance místních firem 

 

Obsah 

Daný projekt navazuje na analýzu a doporučení získané v rámci projektu P7, speciálně pokud 

jde o řešení regionální veřejné dopravy do zaměstnání. Místní firmy stojí před problémem 

zajištění dostatečného počtu pracovníků, nezbytných pro rozvoj, akceptují proto svou 

spoluúčast při organizaci a finančním zajištění potřebných svozových linek. Projekt je tedy 

příkladem partnerství soukromého a veřejného sektoru.  

 

Kdy 

2009 
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Garant 

Kancelář Sdružení obcí, podniky činné na Sedlčansku 

 

Spolupráce 

soukromí autobusoví dopravci, Krajský úřad SČK 

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

Cca 400 tis. Kč ročně 

 

 

P9 : Rekonstrukce autobusového nádraží  a lokality Na Potůčku - Sedlčany 

 

Obsah 

Sedlčany představují v rámci regionu Sedlčanska nejdůležitější přepravní uzel pro veřejnou 

(autobusovou) dopravu. Stav zdejšího autobusového nádraží neodpovídá po technické i 

sociální stránce potřebám, kterou má takový dopravní uzel zajišťovat. Obsahem projektu je 

celková přestavba nádraží, jeho doplnění službami pro cestující, kultivace jeho okolí a dále 

celková rekonstrukce místních komunikací a dopravní úpravy v lokalitě Na Potůčku. 

 

Kdy 

2010 a dále 

 

Garant 

Město Sedlčany  

 

Spolupráce 

soukromí autobusoví dopravci, podniky činné na Sedlčansku, Krajský úřad SČK atd. 

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady 

Cca 65 mil. Kč 
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P10 : Jednání na podporu východ. varianty dálnice D3 Praha- Č.Budějovice 

(dřívější d1) 

 

Obsah 

Aktivní účast na všech jednáních o směrování a výstavbě uvažované dálnice D3 Praha - 

České Budějovice,  vyvolaných jinými subjekty nebo spolupráce na vyvolání těchto jednání. 

Na všech těchto jednáních a při všech setkáních s osobami a institucemi, které mohou mít na 

rozhodování v této věci vliv, je nutno argumentovat ve prospěch varianty směrování 

východním směrem na Tábor. 

Tento projekt je zaměřen na příslušná jednání ve prospěch věci. Realizace stavby je  

záležitostí státu. 

  

Kdy 

Trvale, do rozhodnutí o stavbě   

 

Garant 

předseda Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

podnikatelské a dopravní firmy, subjekty  z oblasti cestovního ruchu, Krajský úřad SČK, 

Ředitelství silnic a dálnic, poslanci. 

 

Charakter 

Neinvestiční 

 

Náklady 

Nulové 

 

 

 

P11 : Program obnovy místních komunikací  
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Obsah 

Stav místních komunikací je častým a oprávněným terčem kritiky místních občanů. Uvedení 

veškeré sítě do dobrého stavu je ovšem záležitosti značně nákladnou a dlouhodobou. Proto je 

třeba zpracovat komplexní program oprav a údržby, z něhož by vyplynuly časové priority 

jednotlivých akcí, a prostřednictvím kterého by byly racionálně organizovány výdaje 

z místních rozpočtů v této oblasti – včetně využití dotačních možností. Pro výběr priorit musí 

být přitom určující jednak míra dopravního zatížení jednotlivých úseků komunikací, míra 

jejich investiční zanedbanosti a jejich aktuální i perspektivní význam v sídelní struktuře 

regionu. Na této koordinaci by se měly podílet minimálně ty obce, které s investicemi do 

komunikací na svém území již počítají (Jesenice, Kamýk, Kňovice, Krásná Hora, Milešov, 

Nalžovice, Nechvalice, Počepice, Sv. Jan, Štětkovice, Petrovice, Vysoký Chlumec).  

 

Kdy 

2008   

 

Garant 

kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

Obce Sedlčanska 

 

Charakter 

Neinvestiční (následná realizace investiční) 

 

Náklady 

300 tis. Kč 

 

 

 

 

P12 : projekt koordinace výstavby kanalizace a ČOV v obcích Sedlčanska 

(dřívější d3) 

 

Obsah 

Nedostatečné vybavení velké částí obcí regionu (Kamýk, Kosova Hora, Krásná Hora, 

Křepenice, Milešov, Nechvalice, Osečany, Počepice, Prosenická Lhota, Příčovy, Radíč, Sv. 
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Jan, Petrovice, Solenice) veřejnou kanalizací a ČOV představuje významnou rozvojovou 

bariéru jak z hlediska podnikatelských aktivit, tak z hlediska atraktivity pro trvalý pobyt. 

Řešení této slabiny je ovšem investičně mimořádně náročné, vynakládání příslušných 

prostředků je proto žádoucí koordinovat z hlediska jejich rentability a významu jako reálných 

rozvojových impulsů. Projekt je o stanovení priorit a celkové koordinaci budoucí realizace 

staveb v jednotlivých obcí. 

 

Kdy 

počínaje r. 2008 

 

Garant 

kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

obce Sedlčanska  

 

Charakter 

Neinvestiční (následná realizace investiční) 

 

Náklady 

cca 100 tis. Kč ročně 

 

 

 

 

P13 : projekt koordinace výstavby vodovodů a úpraven vody v obcích 

Sedlčanska 

 

Obsah 

Nedostatečné zajištění dodávek pitné vody pro velkou část obcí regionu (Kamýk, Kňovice, 

Krásná Hora, Nalžovice, Nechvalice, Osečany, Petrovice, Pros. Lhota, Příčovy, Radíč, 

Sedlčany, Sv. Jan, Vysoký Chlumec) představuje významnou rozvojovou bariéru jak z 

hlediska podnikatelských aktivit, tak z hlediska atraktivity pro trvalý pobyt. Řešení této 

slabiny je ovšem investičně mimořádně náročné, vynakládání příslušných prostředků je proto 

žádoucí koordinovat z hlediska jejich rentability a významu jako reálných rozvojových 

impulsů. Projekt je o stanovení priorit a celkové koordinaci budoucí realizace staveb v 

jednotlivých obcí. 
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Kdy 

počínaje r. 2008 

 

Garant 

kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

obce Sedlčanska  

 

Charakter 

Neinvestiční (následná realizace investiční) 

 

Náklady 

cca 100 tis. Kč ročně 

 

 

 

P14 Rozšíření a modernizace skládek v obcích regionu 

 

Obsah 

Obsahem projektu je výstavba překládacího dvoru na skládce TKO v Sedlčanech, výstavba 

sběrného dvora v Krásné Hoře a v Petrovicích. Tyto akce by měly zajistit ekologicky šetrnější 

a ekonomicky hospodárnější zacházení s TKO v regionu Sedlčanska.  

 

Kdy 

2009 - 2011 

 

Garant 

Město Sedlčany, obce Krásná Hora a Petrovice 

 

Spolupráce 

-  

 

Charakter 

Investiční  
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Náklady 

cca 32 mil. Kč úhrnem 

 

 

 

P15: Kompostárna Petrovice 

 

Obsah 

Obsahem projektu je výstavba nové kompostárny v Petrovicích – jako součást celkového 

konceptu racionalizace zacházení s odpadem v regionu Sedlčansko.  

 

Kdy 

2008 

 

Garant 

obec Petrovice 

 

Spolupráce 

-  

 

Charakter 

Investiční  

 

Náklady 

7,4 mil. Kč  

 

 

 

 

P16 : Společná výstavba nájemních bytů v obcích Sedlčanska 

 

Obsah 

Smyslem projektu je výstavba nových nájemních bytů, majících zejména charakter bytů 

startovních, a to jako nástroj stabilizace současných mladých obyvatel regionu i jako nástroj 

získávání nových kvalifikovaných pracovních sil pro podniky činné na Sedlčansku. Projekt je 
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chápán jako společný pro zainteresované obce regionu (Sedlčany, Dublovice, Počepice, 

Jesenice, Petrovice  a další), i ve smyslu společné realizace se zainteresovanými podniky 

Sedlčanska. Při realizaci projektu bude v maximální míře využita podpora z veřejných zdrojů 

ČR.    

 

Kdy 

2009 - 2013 

 

Garant 

Obce Sedlčanska 

 

Spolupráce 

Podniky činné na Sedlčansku 

 

Charakter 

Investiční  

 

Náklady 

cca 100 mil. Kč úhrnem 

 

 

 

 

Z1 :  Projekt podpory pěstování energetických zemědělských surovin 

(dříve p3) 

 

Obsah  

Projekt by měl řešit jak využití stávajících přebytků energetických surovin (obilná sláma,  

dřevní odpad,  odpad ze zeleně atd.), tak speciálně pro tento účel pěstovaných  plodin, a to v 

těchto krocích : 

                   - surovinová bilance 

                   - ekonomická rozvaha  

                   - zhodnocení včetně posouzení  perspektivy možnosti získání dotací 

                   - posouzení možnosti realizace obcemi nebo nabídka podnikatelským subjektům 

                   - návrh technického řešení, projekt                    

                   - realizace pilotního projektu vytápění jedné obce  

                   - celková realizace investice 
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Kdy 

analýza - 2008, realizace - 2009 až 2012 

 

Garant 

Okresní Agrární komora 

 

Spolupráce  

Obce regionu, organizace zemědělské prvovýroby, potenciální realizátoři 

 

Charakter 

Investiční 

 

Náklady 

cca 5 mil. Kč 

 

 

 

 

Z2 :  Výstavba bioplynových stanic  

 

Obsah  

Projekt reaguje na značný objem zemědělské produkce a odpadu v regionu využitelného jako 

energetický zdroj. S realizací bioplynových stanic jsou již v regionu pozitivní zkušenosti (ZD 

Krásná Hora), na které je možné navázat, ať již jde o organizaci využití odpadního tepla ze 

zemědělské výroby či výstavbu jednotek přímo určených k vytápění obytných a veřejných 

budov. O lokalizaci bioplynových stanic má zájem řada obcí Sedlčanska.  

 

Kdy 

2008 až 2012 

 

Garant 

Obce regionu, organizace zemědělské prvovýroby 

 

Spolupráce  

- 
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Charakter 

Investiční 

 

Náklady 

cca 80 mil. Kč úhrnem 

 

 

 

 

Z3 :  Výstavba dojírny, teletníku a dalších produkčních zařízení  

 

Obsah  

Projekt řeší zkvalitnění a ekologickou udržitelnost živočišné výroby v ZD Krásná Hora. 

Obsahem projektu je m.j. přístavba teletníku, novostavba dojírny, rekonstrukce skladovacích 

hal, novostavba stáje pro krávy a rekonstrukce bramborárny.  

 

Kdy 

2008 až 2013 

 

Garant 

ZD Krásná Hora  

 

Spolupráce  

Obce Krásná Hora a Petrovice 

 

Charakter 

Investiční 

 

Náklady 

cca 27 mil. Kč 

 

 

 

 

Z4 :  Zvýšení welfare skotu a bezpečné skládkování zemědělského odpadu  



 34 

 

Obsah  

Projekt řeší zkvalitnění a ekologickou udržitelnost živočišné výroby v zemědělské firmě J. 

Doubrava Obděnice. Obsahem projektu je přestavba stájí a výstavba ekologicky bezpečné 

skládky sekundárních produktů dojeného skotu.  

 

Kdy 

2008 až 2010 

 

Garant 

J. Doubrava Obděnice 

 

Spolupráce  

- 

 

Charakter 

Investiční 

 

Náklady 

16,5 mil. Kč 

 

 

 

 

K1 :  Příprava pozemků pro výstavbu nových bytů v rodinných domech 

(dřívější b1)        

 

Obsah 

Smyslem projektu je zabezpečit lokálně připravené plochy pro výstavbu rodinných domů, 

popřípadě rozsáhlejší výstavby se smíšeným typem staveb pro bydlení (řadové RD, bytové 

domy, satelitní městečka). Postup : 

- vytipování lokalit (územní plány obcí) 

- stanovení podílu obcí na zasíťování určených ploch 

- vlastní realizace. 

 

Kdy 

přípravné kroky do r. 2008. Vlastní splnění úkolu 2009 - 2013 
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Garant 

kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

Obce Sedlčanska, MMR ČR, správci sítí infrastruktury, stavební společnosti 

 

Charakter 

investiční. 

 

Náklady  

25-30 mil. Kč, konkrétní částka samozřejmě závisí na vzdálenosti přípojného bodu k síti. 

Možnost použití státní finanční podpory. Náklady na zasíťování lokalit je možno přenést do 

ceny pozemků. 

 

 

 

K2 : projekt asanace kontaminované půdy v Sedlčanech 

(dřívější ž1) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je dořešit problém ekologické zátěže v podobě průmyslově kontaminované 

půdy v jihovýchodním sektoru města Sedlčany a odstranit tak trvalou hrozbu ekologické 

havárie regionálního dosahu. Proces probíhá již v současnosti, naráží však na nezájem 

některých průmyslových podniků - původců znečištění. Na krytí nákladů projektu lze z části 

využít státní prostředky. Obsahem projektu je v prvé fázi zmapování problému a stanovení 

priorit řešení, dále vytvoření realizačního výboru ze zainteresovaných podniků a institucí 

veřejné správy a konečně vlastní technická realizace. 

 

Kdy 

počínaje rokem 2008 

 

Garant 

kancelář Sdružení obcí, zainteresované podniky 

 

Spolupráce 
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Městský úřad Sedlčany, SFŽP 

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady 

cca 30 mil Kč 

 

 

 

 

K3 : Likvidace černých skládek  

 

Obsah 

Existence „černých skládek“ (zejména tuhého komunálního odpadu) významně snižuje 

atraktivitu obytného prostředí řady obcí Sedlčanska a představuje vážné riziko pro 

kontaminaci životního prostředí a snižuje pohodu návštěvnického pobytu v regionu. Přitom je 

skládkování v regionu v relativně dlouhém časovém horizontu uspokojivě zajištěno jak po 

technické, tak po ekonomické stránce (viz projekt P14). Smyslem projektu je s využitím tzv. 

veřejně prospěšných prací odstranit v současnosti existující černé skládky a následně pomocí 

propagace, prevence a důsledné kontroly nepřipustit vznik skládek nových. 

 

Kdy 

2009 a dále trvale 

 

Garant 

Obce Sedlčanska 

 

Spolupráce 

Úřad práce, občanské organizace, správci řízených skládek, majitelé pozemků 

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

500 tis Kč jednorázově, následně 150 tis Kč ročně 
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K4 : Ekocentrum Petrovice 

 

Obsah 

Smyslem ekocentra v Petrovicích (Obděnicích) je zajištění kapacit pro výchovu a vzdělávání 

mladých ekologů a myslivců v rámci regionu.  

 

Kdy 

2009 - 2011 

 

Garant 

Myslivecké sdružení Petrovice 

 

Spolupráce 

Obec Petrovice 

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady 

5,5 mil. Kč  

 

 

 

 

K5 : Zateplení budov MŠ v Sedlčanech a Petrovicích, budovy ZŠ v Kamýku 

a Krásné Hoře a budovy MŠ a ZŠ v Jesenici  

 

Obsah 

Smyslem projektu je snížení energetické náročnosti provozu mateřských škol v Sedlčanech a 

Petrovicích a základní školy v Kamýku a Krásné Hoře a budovy mateřské a základní školy v 

Jesenici, a tedy i snížení ekologické zátěže prostředí z vytápění. Obsahem projektu je úprava 

topného systému a zateplení příslušných budov.  
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Kdy 

2009 - 2010 

 

Garant 

Město Sedlčany, obec Petrovice a Krásná Hora 

 

Spolupráce 

- 

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady 

25 a 10 mil. Kč  

 

 

 

K6 : Kulturní dům J. Suka v Sedlčanech - úspora energií  

 

Obsah 

Smyslem projektu je snížení energetické náročnosti provozu Kulturního domu J. Suka 

v Sedlčanech, a tedy i snížení ekologické zátěže prostředí z vytápění. Obsahem projektu je 

úprava topného systému a zateplení příslušných budov.  

 

Kdy 

2010 - 2011 

 

Garant 

Město Sedlčany 

 

Spolupráce 

- 

 

Charakter 

investiční 
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Náklady 

20 mil. Kč  

 

 

 

K7: Podpora výstavby penziónů pro starší občany 

(dřívější s1) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je specifické využití příjemného prostředí Sedlčanska a jeho blízkosti u 

Prahy. Stávající státní zařízení sociální péče svým fungováním dokládají výhodnost této 

orientace, v nabídce zařízení však chybí zařízení nadstandardní. To by měl řešit právě projekt 

chráněného bydlení v Krásné Hoře. 

 

Kdy 

2009 - 2013 

 

Garant 

Obec Krásná Hora 

 

Spolupráce 

- 

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady 

35 mil. Kč 

 

 

 

K8: Rekonstrukce polikliniky Sedlčany 

 

Obsah 

Smyslem projektu je zajištění kvalitního prostředí pro rozvoj zdravotnických služeb na 

Sedlčansku, a to prostřednictvím rekonstrukce stávající polikliniky.  
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Kdy 

2009 - 2010 

 

Garant 

Město Sedlčany 

 

Spolupráce 

- 

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady 

35 mil. Kč 

 

 

 

K9: Výstavba zdravotnického zařízení Krásná Hora 

 

Obsah 

Smyslem projektu je zajištění kvalitního prostředí pro rozvoj zdravotnických služeb na 

Sedlčansku, a to prostřednictvím výstavby nového zdravotnického zařízení v Krásné Hoře.  

 

Kdy 

2009 - 2013 

 

Garant 

Obec Krásná Hora  

 

Spolupráce 

- 

 

Charakter 

investiční 
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Náklady 

25 mil. Kč 

 

 

 

K10:  Zlepšení využití školních zařízení (ZŠ) pro veřejnost 

(dřívější s7) 

Obsah 

Zpracování katalogu nabídek zájmových oblastí pro veřejnost, které by byly realizovány v 

prostorách jednotlivých ZŠ. 

- sportovní vyžití 

- umělecká tvorba 

- mimoškolní výuka 

Organizační zajištění prostřednictvím správce budov (popř. hřišť). 

 

Kdy 

od r. 2009 trvale 

 

Garant 

Ředitelé škol 

    

Spolupráce 

Obce Sedlčanska, sportovní organizace, společenské organizace  

 

Charakter a náklady 

Projekt investiční - rekonstrukce hřišť, vybavení tělocvičen, odměny provozovatelů - náklad 

cca 1 mil. Kč, možný zisk cca 200 tis. Kč - celkem náklad 800 tis.Kč. 

 

 

 

 

K11 : Přístavba ZUŠ  Sedlčany 

Obsah 

Smyslem projektu je rozšíření kapacit sedlčanské ZUŠ prostřednictvím přístavby ke stávající 

budově, a tím vytvoření podmínek pro rozvoj aktivit školy.  
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Kdy 

2009  

 

Garant 

Město Sedlčany 

    

Spolupráce 

- 

 

Charakter  

Investiční 

 

Náklady 

20 mil. Kč 

 

 

 

 

K12 : Rekonstrukce kulturních domů v obcích Sedlčanska 

Obsah 

V obcích Sedlčanska se vyskytují (např. Kamýk, Petrovice) starší kulturní domy, které již 

svou dispozicí ani stavebním stavem neodpovídají současným kulturním a společenským 

potřebám obcí, a které jsou i z provozního hlediska neúměrně nákladné. Smyslem projektu je 

realizovat koordinovanou obnovu a modernizaci těchto staveb (případně přestavbu či 

přístavbu), tak aby se zvýšila efektivnost jejich využití pro občany obcí i pro potřeby 

cestovního ruchu.  

 

Kdy 

2009 - 2013 

 

Garant 

Obce Sedlčanska  

    

Spolupráce 

Místní občanské organizace 
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Charakter  

Investiční 

 

Náklady 

30 mil. Kč 

 

 

 

K13 : Výstavba plaveckého bazénu Sedlčany (sportovně – rehabilitační 

centrum) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je dovybavit Sedlčansko komplexním sportovně – rehabilitačním centrem, 

který by obyvatelům regionu rozšířil a zkvalitnil možnosti aktivního odpočinku a trávení 

volného času. Projekt reaguje na stávající absenci moderního plaveckého bazénu (areálu) 

v regionu.  

 

Kdy 

2009 - 2011 

 

Garant 

Město Sedlčany  

    

Spolupráce 

Místní sportovní organizace, podniky působící na Sedlčansku 

 

Charakter  

Investiční 

 

Náklady 

60 mil. Kč 
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K14 : Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů LAS – Taverny 

 

Obsah 

Smyslem projektu je zkvalitnit podmínky pro sportovní vyžití mládeže i dalších obyvatel 

regionu – akce je realizována v Sedlčanech  

 

Kdy 

2010 - 2011 

 

Garant 

Město Sedlčany  

    

Spolupráce 

Místní sportovní organizace 

 

Charakter  

Investiční 

 

Náklady 

30 mil. Kč 

 

K15 : Podpora organizací a zařízení zaměřených na děti a mládež, 

rekonstrukce a modernizace sportovišť, sport. hřišť atd. 

(dřívější s8) 

 

Obsah 

Smyslem projektů je podporovat rozvoj zařízení a organizací zaměřených na práci s mládeží 

ve volném čase, zřizování sportovišť a sportovních hřišť, jejich rekonstrukce a modernizace. 

Je to prostor především pro sportovní oddíly. Ve všech těchto činnostech je důležitý dostatek 

zapálených a zodpovědných lidí, vztah a kontakt s rodiči zapojených dětí, učiteli, zastupiteli a 

veřejností.  

 

Kdy 

počínaje rokem 2008 
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Garant  

Město Sedlčany, Sdružení obcí Sedlčanska, obce 

Spolupráce 

Město Sedlčany, Obce Sedlčanska, školy, svazek obcí, vzdělávací instituce včetně škol a 

svazků sousedních regionů 

 

Charakter 

Investiční a Neinvestiční 

 

Náklady 

cca 10 až 15 mil. Kč – projekty na více let 

 

K16 : Výstavba požární zbrojnice v Krásné Hoře 

 

Obsah 

Smyslem projektu je zlepšit protipožární ochranu obce a zkvalitnit podmínky práce místních 

požárníků. Obsahem projektu je vybudování nové budovy požární zbrojnice a její následné 

vybavení nezbytným inventářem.   

  

Kdy 

2010 

 

Garant  

Obec Krásná Hora 

 

Spolupráce 

Požární sbor 

 

Charakter 

Investiční 

 

Náklady 

6 mil. Kč 
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C1 :  Účinná propagace regionu v cestovním ruchu 

(dřívější c1) 

 

Obsah 

Cílem tohoto projektu je navázat na současné pozitivní zkušenosti z propagace Sedlčanska a 

dále přiblížit regionu potencionálním návštěvníkům. Prvním krokem je vytvořit vhodný 

propagační materiál. Je možno uvažovat od jednoduchých  drobných propagačních předmětů 

až po nákladné a příležitostné publikace. Pochopitelně účinnou propagací jsou zároveň 

aktivity význačných sportovců, uměleckých skupin, podnikatelů. Veškeré propagační 

materiály nutno směrovat v prvopočátku do Prahy a do dalších navštěvovaných míst a center 

bližšího okolí včetně hotelů, směnáren, hraničních přechodů, restauračních zařízení, čerpacích 

stanic a podobně. Postupně podle finančních možností tento okruh rozšiřovat. 

 

Kdy 

2008 

 

Garant 

Kancelář Sdružení obcí  

 

Spolupráce 

vlastníci výše uvedených zařízení a objektů včetně cestovních kanceláří působících v regionu 

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

ročně cca 200 tis. Kč 

 

 

C2 : Výstavba nových cyklistických naučných stezek 

(dřívější c2) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je vytvořit další návrhy na trasy nových cyklistických naučných stezek. 

Vhodná oblast je oblast mezi Sedlčany a Vltavou a oblast Petrovicka, kde se nabízejí četné 

přírodně a kulturně zajímavé lokality (např. naučná stezka po Brzině, naučná stezka po 
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stopách dolování apod.). Po vytvoření návrhu se může přistoupit k realizaci. Vítaná bude 

finanční spoluúčast sponzorů. 

 

Kdy 

Počínaje rokem 2008 

 

Garant 

Kancelář Sdružení obcí,  Český svaz turistů 

 

Spolupráce 

Obce Sedlčanska, sponzoři 

 

Charakter 

Smíšený 

 

Náklady 

Investice - cca 200 tis. Kč /rok. Údržba - cca 20 tis. Kč /rok 

 

 

 

 

C3 :  Rozvoj a údržba turistických stezek 

(dřívější c3) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je vytvořit nové trasy nových pěších naučných stezek. Vhodná oblast je 

oblast mezi Sedlčany a Vltavou a oblast Petrovicka, kde se nabízejí četné přírodně a kulturně 

zajímavé lokality. Po vytvoření návrhu se může přistoupit k realizaci. Vítaná bude finanční 

spoluúčast sponzorů. 

 

Kdy 

Počínaje rokem 2008 

 

Garant 

Kancelář Sdružení obcí,  Český svaz turistů 
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Spolupráce 

Obce Sedlčanska, sponzoři 

 

Charakter 

Smíšený 

 

Náklady 

Investice - cca 200 tis. Kč /rok. Údržba - cca 20 tis. Kč /rok 

 

 

 

C4 :   Orientační a informační systém pro návštěvníky regionu 

(dřívější c4) 

 

Obsah 

Zpracovat plán orientačního značení v regionu včetně jednotlivých obcí. Ve spolupráci s 

podnikatelskou sférou umístit jejich reklamní ukazatele společně s  orientačním značením.  

Zhotovení a zabudování systému dle plánu: 

     - velké orientační mapy 

     - rozcestníky (reklamy soukromých podniků) 

     - značené cyklostezky a turistické stezky 

     - označení významných budov a památek v regionu. 

 

Kdy 

Počínaje 2008 

 

Garant 

Kancelář Sdružení obcí    

 

Spolupráce 

Obce Sedlčanska, místní podnikatelé, Policie ČR, reklamní agentury 

 

Charakter 

investiční  
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Náklady 

500 tis.Kč 

 

 

C5  :  Obnova rybníků v obcích Sedlčanska 

(dřívější c5) 

 

Obsah 

Obsahem projektu je dopracování projektové dokumentace a realizace odbahnění rybníků, 

oprava hrází, vybudování technického zázemí. Projekt je třeba koordinovat v rámci celého 

regionu, včetně stanovení priorit (Klučenice, Štětkovice, Vysoký Chlumec). 

 

Kdy 

do r. 2009 

 

Garant 

vlastníci rybníků, Mzem ČR 

  

Spolupráce 

cestovní kanceláře, sportovní a rybářské organizace (budoucí uživatelé) 

 

Charakter 

Investiční  

 

Náklady 

na všechny rybníky cca 15 mil.Kč 

 

 

 

C6 : Rozšíření nabídky veřejně přístupných kulturních akcí 

(dřívější c6) 

 

Obsah 

Projekt má zajistit společenskou a kulturní atraktivitu regionu nejen pro místní občany, ale i 

pro návštěvníky a turisty. Zvláště vítanou příležitostí jsou zde akce pořádané během letní 

turistické sezóny pod širým nebem V Sedlčanech a dalších obcích, např. hudební festivaly, 
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historické trhy na náměstí, ekojarmarky, městské slavnosti, ohňostroje, akce spojené s Dnem 

země, zahájení a ukončení turistické sezóny apod. Stejně nezbytnou součástí daného projektu 

je umožnění (alespoň příležitostného) přístupu do hlavních stavebních památek regionu. 

Všechny tyto příležitosti je třeba propagovat v podobě jednotného kalendáře akcí. 

 

Kdy 

Každoročně počínaje rokem 2008 

 

Garant 

Kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

Cestovní a kulturní agentury, reklamní agentury, soukromí vlastníci památkových objektů, 

sponzoři. 

 

Charakter 

Neinvestiční 

 

Náklady 

cca 300 tis. Kč ročně 

 

 

C7 : Podpora agroturistiky   

(dřívější c7) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je zařadit agroturistiku jako perspektivní oblast turistiky a rekreace mezi 

jiné lákavé podnikatelské aktivity. Možnosti jsou dány existencí větších i menších 

podnikatelských subjektů zaměřených na zemědělskou výrobu rostlinou i živočišnou. Projekt 

by měl spojit dohromady  cestovní kanceláře a firmy se zaměřením na rostlinnou výrobu k 

vypracování konkrétních námětů na sezónní spolupráci. Firmy se zaměřením na živočišnou 

výrobu a chovatelství koní mohou být aktivní po větší část roku. Realizace projektu 

předpokládá uzavření příslušných dohod,  vypracování smluv a reklamní kampaň. 

 

Kdy 

2009 a dále 
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Garant 

Aktivní cestovní kancelář nebo podnikatelský subjekt 

 

Spolupráce 

obce Sedlčanska, cestovní kanceláře, zemědělské firmy, právnická kancelář, reklamní 

kancelář 

 

Charakter 

Neinvestiční 

 

Náklady 

100 tis. Kč na sepsání smluv a reklamu 

 

 

 

 

C8 : Podpora výstavby kvalitních kempů a vodáckého tábořiště v Povltaví    

(dřívější c8) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je zkvalitnění materiálně - technické základny cestovního ruchu v jeho 

nejatraktivnějším rajónu na Sedlčansku. Obsahem je jak modernizace stávajících kempů 

v režii jejich vlastníků (obce Dublovice, Klučenice, Milešov, Nalžovice), tak vytvoření a 

realizace vhodných pobídek pro potenciální investory do nových zařízení (pomoc při 

zainvestování pozemků, společná propagace, pomoc při jednání s úřady apod.) 

 

Kdy 

2008 - 2012   

 

Garant 

Kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

obce při vltavském břehu 

 

Charakter 
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Investiční 

 

Náklady 

cca 8 mil Kč. ročně 

 

 

 

C9 : Zavedení průvodcovské služby v regionu 

(dřívější c10) 

 

Obsah 

RIS bude nabízet a zajišťovat pro zájemce průvodcovskou činnost po městě a okolí (seznam 

průvodců  se specializací na různé jazyky, na Sedlčany, na další obce). 

- propagace této činnosti 

- vytvoření průvodcovských okruhů a tras 

- vytvoření databáze personálního zajištění této činnosti 

- využití průvodcovských tras ve školní výuce 

 

Kdy 

2008 

 

Garant 

RIS 

 

Spolupráce 

Obce Sedlčanska 

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

vstupní náklady cca 100 tis Kč, dále samofinancovatelné 
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C10: Podpora nadregionálních kulturních akcí 

(dřívější s6) 

 

Obsah 

Účelem projektu je přilákat do regionu cizí návštěvníky, nabídnout občanům regionu 

zajímavou zábavu, „zviditelnit“ region. Vytipování z již probíhajících akcí ty nejvhodnější 

(např. hudební festival Sukovy Sedlčany), popřípadě jejich doplnění o další akce, které se 

stanou tradicí. Zvažovat možnost podpory i nadregionálních sportovních akcí. 

 

Kdy 

od roku 2008 

 

Garant 

Obce Sedlčanska 

 

Spolupráce 

kancelář Sdružení obcí, ZŠ, základní umělecká škola, společenské a sportovní organizace, 

podniky činné na Sedlčansku  

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady  

Finanční příspěvek obcí na realizaci akcí (sponzorství) - cca 1mil. Kč ročně 

 

 

 

C11 : Podpora výstavby nových veřejných ubytovacích zařízení 

 

Obsah 

Sedlčansko citelně postrádá veřejná ubytovací zařízení v dostatečné kapacitě i kvalitě. Přitom 

řada obcí resp. firem působících v regionu má ve vlastnictví objekty, které jsou po technické 

stránce schopny rekonstrukce na malé pensiony. Jde např. o Petrovice, Krásnou Horu, Vysoký 

Chlumec aj. V těchto případech jsou objekty umístěny v turisticky velmi atraktivní poloze a 

lze očekávat, že investičně méně nákladná rekonstrukce na méně náročný typ ubytování by 

byla rychle návratná. Obsahem projektu je jednak realizace daných investic a nalezení 
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vhodného soukromého nájemce, jednak propagace regionu jako atraktivního místa pro 

soukromé investory.  

 

Kdy 

od roku 2008 trvale 

 

Garant 

Obce Sedlčanska 

 

Spolupráce 

kancelář Sdružení obcí, podniky činné na Sedlčansku  

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady  

Náklady obcí cca 10 mil. Kč úhrnem 

 

 

 

C12 : Obnova vesnických sakrálních staveb 

 

Obsah 

V obcích regionu i v okolní krajině existují početné sakrální stavby (kostely počínaje a 

památníky konče), které vtiskují Sedlčansku neopakovatelný ráz a které si zaslouží obnovu – i 

ve spolupráci s jejich církevními uživateli (viz projekt Ř4). Aktuální jsou tyto akce např. 

v Počepicích. Krásné Hoře, Vysokém Chlumci, ale i v jiných sídlech Sedlčanska. Smyslem 

projektu je tyto akce v rámci regionu koordinovat a zprostředkovat finanční podporu.  

 

Kdy 

2008 - 2013 

 

Garant 

Obce Sedlčanska 
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Spolupráce 

kancelář Sdružení obcí, církve  

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady  

Náklady obcí cca 20 mil. Kč úhrnem 

 

 

 

 

C13 : Obnova návsí a náměstí 

 

Obsah 

Atraktivitu trvalého i přechodného (turistického) pobytu v regionu snižuje často neúpravný 

vzhled obcí resp. jejich částí. Na této neúpravnosti se přitom z větší části „podepisují“ nikoli 

(pouze velmi dlouhodobě řešitelné) urbanistické či kompoziční danosti, ale především 

zanedbaná údržba a čistota veřejných prostranství a objektů. Náprava je plně k kompetenci 

jednotlivých obcí regionu, včetně volby nástrojů a postupů (zpracování harmonogramu akcí, 

organizace dobrovolných brigád, opravy dodavatelským způsobem, propagace údržby 

vzhledu obce mezi jejími obyvateli, spolupráce s občanskými spolky atd.). Projekt má 

napomoci účelné realizaci těchto dílčích opatření jejich koordinací a organizací každoroční 

soutěže mezi obcemi o nejlepší dosažené výsledky. Soutěž sama může napomoci větší 

soudržnosti obcí regionu.  

Pokud jde o rozsáhlejší investiční zásahy do podoby návsí v obcích regionu resp. náměstí 

v případě Sedlčan je účelem projektu jejich koordinace a pomoc při zajištění vnější finanční 

pomoci. Aktuálně jsou tyto větší akce uvažovány v obcích Kamýk, Klučenice, Kosova Hora, 

Krásná Hora, Nalžovice, Počepice, Sv. Jan a Vysoký Chlumec) a ve městě Sedlčany.  

 

Kdy 

od roku 2008 trvale 

 

Garant 

Obce Sedlčanska 
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Spolupráce 

kancelář Sdružení obcí  

 

Charakter 

Investiční (výstavba) i neinvestiční (soutěž) 

 

Náklady  

Investiční cca 2mil. Kč ročně úhrnem 

 

 

 

C14 : Zřízení a provoz Židovského muzea Kosova Hora 

 

Obsah 

Účelem projektu je vytvořit novou atraktivitu pro cizí návštěvníky, ale také nabídnout 

občanům regionu zajímavé informace o minulosti Sedlčanska. Obsahem projektu je zajištění 

vybudování a následného provozu Židovského muzea v Kosově Hoře.  

 

Kdy 

2008 - 2010 

 

Garant 

Obec Kosova Hora 

 

Spolupráce 

kancelář Sdružení obcí, Židovské muzeum Praha  

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady  

Investiční cca 4mil. Kč  
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C15 : Podpora výstavby sportovně vzdělávacího centra v Počepicích  

 

Obsah 

Účelem projektu je podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu, a to prostřednictvím 

výstavby nového sportovně vzdělávacího centra. Jeho realizátorem má být soukromý investor 

a lokalizováno má být v Počepicích. 

 

Kdy 

od roku 2008 - 2010 

 

Garant 

Jiří Žák (soukromý investor) 

 

Spolupráce 

Obec Počepice  

 

Charakter 

investiční 

 

Náklady  

Cca 90 mil. Kč 

 

 

 

 

C16 : Stabilizace zříceniny hradu Kamýk a její kulturní využití  

 

Obsah 

Obsahem projektu je sanace zbytků hradu Kamýk a vytvoření uceleného turistického 

produktu „Výlet do středověku“, využívajícího zříceniny hradu k zábavě i poučení 

návštěvníků.  

 

Kdy 

2008 - 2010 
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Garant 

Obec Kamýk n. Vlt.  

 

Spolupráce 

kancelář Sdružení obcí  

 

Charakter 

Investiční 

 

Náklady  

15 mil. Kč  

 

 

 

C17 : Rekonstrukce zámku a zámeckého areálu Petrovice 

 

Obsah 

Zámek a zámecký park v Petrovicích patří k významným památkám Sedlčanska. Obsahem 

projektu je rekonstrukce jak zámku, tak celého areálu.  

 

Kdy 

od roku 2009 - 2010 

 

Garant 

Obec Petrovice 

 

Spolupráce 

kancelář Sdružení obcí  

 

Charakter 

Investiční 

 

Náklady  

8 mil. Kč 
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C18 : podpora výstavby Středočeského skanzenu ve V. Chlumci 

(dřívější s5) 

 

Obsah 

Smyslem projektu je podpořit další rozšiřování Povltavského skanzenu ve V. Chlumci nejen z 

hlediska jeho investiční výstavby a i z hlediska jeho následného provozu (kulturní akce). 

Podpora by měla mít dílem charakter propagační, dílem při sběru možných exponátů, dílem 

při podpoře podnikatelského využití skanzenu pro služby cestovního ruchu. 

 

Kdy 

Trvale od roku 2008 

 

Garant 

Krajský úřad SČK 

 

Spolupráce 

obec V. Chlumec, Sdružení obcí, místní drobní podnikatelé 

 

Charakter 

investiční i neinvestiční 

 

Náklady 

vlastní podpůrná opatření cca 8 mil Kč 

 

 

 

   

C19 : Zřízení památníku Radeckého v Třebnici 

 

Obsah 

Maršál Radecký patří k významným a známým rodákům regionu. Zřízení jeho památníku 

v Třebnici by mělo napomoci jak prohloubení vztahu obyvatel Sedlčanska k rodnému 

regionu, tak k rozvoji cestovního ruchu.  

 

Kdy 

2012 
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Garant 

Město Sedlčany 

 

Spolupráce 

- 

 

Charakter 

investiční i neinvestiční 

 

Náklady 

vlastní investice cca 6 mil. Kč 

 

 

 

C20 : Vybudování přístaviště pro rekreační plavbu Kamýk, doplněné 

kempem a koupalištěm  

 

Obsah 

Smyslem projektu je zvýšit atraktivitu přívltavské zóny v okolí Kamýka pro cestovní ruch. 

Obsahem projektu je příprava a vlastní realizace výstavby přístaviště pro rekreační plavbu v 

Kamýku, doplněné kempem a koupalištěm.  

 

Kdy 

2009 - 2011 

 

Garant  

Obec Kamýk nad Vltavou  

 

Spolupráce 

Povodí Vltavy s.p., soukromí podnikatele v cestovním ruchu 

 

Charakter 

Investiční 
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Náklady 

25 mil. Kč 

 

 

 

Ř1 :  Zavedení katalogu sponzorských příležitostí 

(dřívější ř1) 

 

Obsah 

Projekt shromažďování projektů zájemců o sponzorskou podporu, zajištění jejich odborného 

posouzení a výběru zvlášť doporučovaných projektů (se zřetelem na jejich prospěšnost pro 

další rozvoj regionu - viz akce v oblasti výstavby, školství, kultury, sportu, zdravotnictví, 

oblasti sociální a společenského života) ke zveřejnění v každoročně vydávaném katalogu 

distribuovaném potenciálním sponzorům. Účelem projektu je podnítit sponzory k finanční 

podpoře různých akcí a umožnit jim zodpovědný výběr  

 

Kdy 

od r. 2008 

 

Garant 

Kancelář Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

Organizátoři veřejně prospěšných akcí ucházející se o sponzorskou podporu, občanské 

organizace v regionu, podnikatelské subjekty činné na Sedlčansku  

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

Neinvestiční, každoroční cca 100 000 Kč 
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Ř2 :  Zřízení ceny regionu za „zásluhy“ 

(dřívější ř2) 

 

Obsah 

Zveřejnění úspěšných občanů regionu, zvýšení hrdosti občanů na vlastní kraj. Ocenění občana 

úspěšného v jakékoliv oblasti. Postupem let lze stanovit konkrétní oblasti. Zveřejnění výzvy 

občanům ke spolupráci - podávání návrhů. Zhodnocení návrhů. Udělení titulu „Občan 

Sedlčanska roku ...“. 

 

Kdy 

od r. 2008, každým rokem 

 

Garant   

Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

široká veřejnost regionu 

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

cca do 10 tis. Kč (udělení 10 cen) ročně. 

 

 

 

 

Ř3 :  Posílení práce místních spolků a organizací 

(dřívější ř3) 

 

Obsah 

Vytvoření koordinačního výboru se zástupců všech spolků a organizací působících na území       

regionu k zlepšení informovanosti o činnosti v regionu a jejich koordinované účasti na 

jednotlivých akcích, včetně zlepšení vzájemné spolupráce. Napojení na činnosti Sdružení obcí 

resp. MAS Sedlčansko, poskytování vzájemného servisu v podávání informací o akcích v 

regionu. 
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Kdy 

od r. 2008 

 

Garant 

místní spolky  

 

Spolupráce 

Sdružení obcí, MAS Sedlčansko 

 

Charakter 

neinvestiční 

 

Náklady 

cca 300 tis Kč ročně 

 

 

 

Ř4  :   Prohloubení spolupráce s církvemi 

(dřívější ř4) 

 

Obsah 

Vypracování okruhů oblastí spolupráce s církví (př. v péči o památky, o rizikové skupiny 

obyvatelstva) a součinnost v nich. 

 

Kdy 

od r. 2008 trvale 

 

Garant 

Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

církve 

 

Charakter 

neinvestiční (v péči o památky investiční) 
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Náklady 

cca 200 tis. Kč ročně 

 

 

 

 

Ř5 : Fórum podnikatelů 

 

Obsah 

Záměrem projektu vytvořit podmínky pro realizaci pravidelných setkání podnikatelů 

Sedlčanska, v rámci kterých by místní podnikatelé mohli sdělit své názory a požadavky, jak 

směrem k sobě navzájem, tak vůči Sdružení obcí. Podnikatelská fóra by měla mít podobu 

půlročně se opakujících akcí, kterých by se účastnili podnikatelé, zástupci města Sedlčany a 

dalších obcí Sedlčanska a významných institucí, utvářející místní podnikatelské prostředí. 

Zároveň by byly prezentovány a vyhodnoceny konkrétní výsledky součinnosti podnikatelů a 

města za uplynulé období (realizované zakázky, sponzorství, společné akce, soutěž 

podnikatelských nápadů apod.). Organizátorem podnikatelských fór bude v prvé fázi Sdružení 

obcí, v dalším období by se Fórum mělo institucionalizovat. Cílem tohoto projektového 

záměru je zlepšit komunikaci mezi podnikateli navzájem i vůči místní veřejné správě, tedy 

propojení činností a zájmů soukromého a veřejného sektoru. 

 

Kdy 

od r. 2008 trvale 

 

Garant 

Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

Podnikatelé činní na Sedlčansku 

 

Charakter 

neinvestiční  

Náklady 

cca 10 tis. Kč ročně 
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Ř5 : Pořízení Komunitního plánu sociálních služeb pro Sedlčany a region 

Sedlčanska  

 

Obsah 

Cílem projektu je plánovat a řídit rozvoj sociálních služeb tak, aby odpovídaly skutečným 

potřebám jednotlivých občanů města resp. regionu. Komunitní plánování zapojuje všechny 

účastníky systému sociálních služeb, tedy uživatele, poskytovatele i zadavatele a podporuje 

dialog mezi nimi, který pak vede k lepším řešením pro podporované cílové skupiny.  

Obsahem projektu je:  

- vytvořit základní tým pracovníků, tedy triádu:  zadavatel – poskytovatel – uživatel  

- vypracovat první základní verzi plánu  

- dotazníková akce o potřebách sociálních služeb  

- seznámit s komunitním plánováním veřejnost 

- seznámit s výsledky Radu města a Zastupitelstvo města a následně orgány SOS  

- zkvalitnit vlarní poskytování sociálních služeb ve městě i regionu    

 

Kdy 

2009 

 

Garant 

Město Sedlčany, Sdružení obcí 

 

Spolupráce 

Poskytovatelé sociálních služeb 

 

Charakter 

neinvestiční  

 

Náklady 

cca 300 tis. Kč  
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PŘÍLOHA  č. 1 

 

Celkové náklady realizace Projektů obsažených v Katalogu projektů a opatření (pro období 

2008 – 2013) : 

 

Typ projektu počet 

projektů 

náklady 

investice 

náklady 

provozní 

Náklady 

celkem 

Region moderního průmyslu (P) 16 243,4* 12,8 256,2 

Region produktivního zemědělství (Z) 4 128,5 5,5 134,0 

Region příjemný pro život (K) 16 331,5 25,1 356,6 

Přívětivý region pro návštěvníky (C) 20 295,5 24,6 320,1 

Komunikující a dobře spravovaný r.(Ř) 6 - 3,9 3,9 

Celkem 62 998,9 71,9 1070,8 

* - nezahrnuje investiční náklady na vlastní realizaci investic navazujících na projekty P11 – 

P13 (místní komunikace, kanalizace a ČOV, vodovody)   

 

 

Typ projektu Náklady 

SOS a obcí  

Náklady kryté 

ze 

soukromých 

zdrojů  

Náklady 

kryté 

z vnějších 

zdrojů 

Region moderního průmyslu (P) 52,3 72,0 131,9 

Region produkt. zemědělství (Z) 4,0 79,0 51,0 

Region příjemný pro život (K) 86,0 41,6 229,0 

Přívětivý region pro návštěvníky (C) 74,9 77,1 168,1 

Komunikující dobře spravov. r. (Ř) 3,9 - - 

Celkem 221,1 269,7 580,0 
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PŘÍLOHA č. 2 

 

 

PROVĚRKA  PODPOŘITELNOSTI   

PROJEKTŮ PSER Z VNĚJŠÍCH ZDROJŮ 

 

Jednotlivé projekty z Katalogu projektů aktualizovaného PSER mají diferencovaný potenciál 

spolufinancování z dalších (vnějších) zdrojů mimo rozpočty obcí SOS resp. Sdružení SOS. Ze 

62 uvažovaných projektů jich celkem 45 přichází v úvahu na dotační podporu ze SF EU (resp. 

EAFRD) a 1 z národních podpůrných programů (obojí vztaženo k současné představě o 

obsahu projektu, resp. k takovým potenciálním úpravám tohoto obsahu, které lépe 

vycházejí vstříc v současnosti známým podmínkám Operačních programů, aniž by se 

ovšem měnil smysl daného projektu). Naopak krytí nákladů u 17 navržených projektů je 

plně v kompetenci místní veřejné správy, resp. soukromých realizátorů daných záměrů. 

 

Konkrétní přehled podává dále uvedená tabulka:    

Projekt Název projektu  Zdroj podpory 

p1  

P1    
Vytvoření systému podpory drobného a středního podnikání Operační program podnikání a 

inovace – Oblast podpory 6.1  

p2 

P2  
Projekt podpory tradičních místních průmyslových výrob Operační program podnikání a 

inovace – Oblast podpory 5.3 
 

p7  

P3 
Soutěž podnikatelských nápadů drobných a středních 

podnikatelů 

- 

P4 Podpora výstavby výrobního areálu v Petrovicích Operační program podnikání a 
inovace – Oblast podpory 5.3 
 

p11 

P5   
Zvýšení všestranné flexibility a pružnosti sítě učňovských 

zařízení v regionu 

Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost – 
Oblast podpory 1.1  

p12  

P6  
Rekvalifikační a doškolovací kurzy pro dospělé  Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost – 
Oblast podpory 1.1  

d2 

P7 
Zpracování analýzy kvality a kvantity dopravní obslužnosti 

regionu 

- 

P8 Zřízení kyvadlové dopravy pro zaměstnance místních firem 

 

- 

P9 Rekonstrukce autobusového nádraží Sedlčany ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 1.2.  

d1 

P10 
Jednání na podporu východní varianty dálnice D3 Praha -    

Č.Budějovice 

- 

P11 Program obnovy místních komunikací  

 

PRV – Podopatření III.2.1.1. 
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d3 

P12 
Projekt koordinace výstavby kanalizace a ČOV v obcích 

Sedlčanska   

PRV – Podopatření III.2.1.1. 

P13 Výstavba vodovodů a úpraven vody v obcích Sedlčanska  Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 1.2 

PRV – Podopatření III.2.1.1. 

P14 Rozšíření a modernizace skládek v obcích Sedlčanska  Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 4.1 

P15 Kompostárna Petrovice Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 4.1 

P16 Společná výstavba nájemních bytů  SFRB 

   

p3 

Z1    
Projekt podpory pěstování energetických zemědělských 

surovin  

PRV – Opatření I.1.1. 

Z2 Výstavba bioplynových stanic  PRV – Podopatření III.2.1.1. 

Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 3.1 

Z3 Výstavba dojírny a teletníku apod. Petrovice PRV – Opatření I.1.1. 

Z4 Zvýšení welfare skotu a bezpečné skládkování   PRV – Opatření I.1.1. 

   

b1 

K1    
Příprava pozemků pro výstavbu nových bytů (RD) PRV – Podopatření III.2.1.1. 

 

ž1  

K2 
Projekt asanace kontaminované půdy v Sedlčanech Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 4.2 

K3 Likvidace černých skládek  - 

K4 Ekocentrum Petrovice Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 7.1 

K5 Zateplení budov MŠ a ZŠ v obcích Sedlčanska Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 3.2 

K6 Kulturní dům J. Suka v Sedlčanech – úspora energií Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 3.2 

s1  

K7 
Podpora výstavby komerčních penziónů pro starší občany  - 

K8 Rekonstrukce polikliniky Sedlčany ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 3.2.  

K9 Výstavba zdravotnického zařízení Kr. Hora PRV – Podopatření III.2.1.1. 

ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 3.3 

s7 

K10 
Zlepšení využití školních zařízení (ZŠ) pro veřejnost - 

 

K11 Přístavba ZUŠ Sedlčany ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 3.2. 

K12 Rekonstrukce kulturních domů   PRV – Podopatření III.2.1.1. 

ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 3.3 

K13 Výstavba plaveckého bazénu Sedlčany (sportovně 

rehabilitační centrum) 

ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 3.2. 
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K14 Rekonstrukce atletické dráhy a sektorů LAS – Taverny 

v Sedlčanech 

ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 3.2. 

s8  

K15 
Podpora organizací zaměřených na děti a mládež, rekonstrukce 

a modernizace sportovišť a sportovních hřišť atd. 

-dotace MMR, MŠMT, EU 

K16 Výstavba požární zbrojnice v Krásné Hoře ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 3.3. 

   

c1 

C1    
Účinná propagace regionu v cestovním ruchu  - 

c2  

C2 
Výstavba nových cyklistických naučných stezek  ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 

c3  

C3   
Rozvoj a údržba turistických (naučných) stezek  ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 

c4  

C4    
Orientační a informační systém pro návštěvníky regionu ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.3 

c5  

C5   
Obnova rybníků  Ooerační program Životní 

prostředí – oblast podpory 6.4. 

c6  

C6 
Rozšíření nabídky veřejně přístupných kulturních akcí 

 

- 

c7  

C7 
Podpora agroturistiky   PRV – Opatření III.1.3. 

 

c8  

C8 
Podpora výstavby kvalitních kempů a vodáckého tábořiště 

v Povltaví    

PRV – Opatření III.1.3. 

 

c10 

C9 
Zavedení průvodcovské služby v regionu - 

s6 

C10 
Podpora nadregionálních kulturních akcí (Letní hudební 

festival apod.) 

ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 

C11 Podpora výstavby nových veřejných ubytovacích zařízení  PRV – Opatření III.1.3. 

 

C12 Obnova drobných sakrálních staveb   PRV – Opatření III.2.2. 

 

C13 Obnova návsí a náměstí  PRV – Opatření III.2.1. 

 

C14 Zřízení a provoz Židovského muzea Kos. Hora ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 

C15 Sportovně vzdělávací centrum Počepice PRV – Opatření III.1.3. 

 

C16 Stabilizace zříceniny Kamýk (Výlet do středověku)  ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 

C17 Rekonstrukce zámku a zámeckého areálu Petrovice ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 

s5  

C18 
Podpora výstavby Středočeského skanzenu ve V. Chlumci ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 

C19 Zřízení památníku Radeckého v Třebnicích ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 



 70 

C20 Vybudování přístaviště pro rekreační plavbu Kamýk, doplněné 

kempem a koupalištěm 

ROP Střední Čechy – Oblast 

podpory 2.2. 

    

ř1   

Ř1 
Zavedení katalogu sponzorských příležitostí - 

ř2  

Ř2  
Zřízení ceny regionu za „zásluhy“ - 

ř3  

Ř3  
Posílení práce místních spolků a organizací - 

ř4  

Ř4   
Prohloubení spolupráce s církvemi - 

Ř5 Fórum podnikatelů  -  

R6 Pořízení Komunitního plánu sociálních služeb pro Sedlčany a 

region Sedlčanska 

Středočeský kraj 

 

 

PŘÍLOHA  č. 3 

 

SEZNAM  ČLENŮ  ŘÍDÍCÍ  SKUPINY  

Ing. Jiří Burian  předseda svazku Sdružení obcí Sedlčanska 

    starosta města Sedlčan 

Ing. Ladislav Filip  ředitel společnosti STROS – Sedlčanské  

strojírny a.s. 

Ing. Jaroslava Hanušová ředitelka Finančního úřadu v Sedlčanech 

Ing. Jiří Havel  ředitel závodu AQ SOUTH s.r.o. závod  

Sedlčany 

Ing. Jiří Zelenka  předseda ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. 

Ing. Kubát   Povltavské mlékárny a.s. 

Ing. Vladimír Vaněk předseda Zemědělské společnosti Kosova Hora a.s. 

DiS. Jana Křepelová ředitelka pobočky České spořitelny a.s. Sedlčany 

Jiří Páv   Městské muzeum Sedlčany 

Jana Pšeničková  starostka obce Nalžovice 

Petr Štěpánek  starosta obce Petrovice 

Pavel Spilka   starosta obce Krásná Hora nad Vltavou 

Štěpánka Barešová tajemník svazku Sdružení obcí Sedlčanska 

 


