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Úvod

Obec Hvozdec
Adresa: Hvozdec 45, 373 72 Lišov
Okres: České Budějovice
ORP: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Lišov
IČ: 00581399
DIČ: 077-00581399 – Obec není plátce DPH
Telefon: 774 359 790
Mobil: 774 359 790
www: www.obechvozdec.cz
E-mail: ou@obechvozdec.cz
ID DS: 5sv63U
Bankovní spojení: 32621231/0100 Komerční banka a.s.
Starosta: František Svátek
Místostarosta: Václav Hořejší
Historický vývoj obce
První písemná zmínka o vsi (Hwozdecz), tehdy v držení vladyky Viléma ze Slavkova, pochází z
roku 1362. K roku 1379 se Hvozdec již uvádí v Rožmberském urbáři jako součást třeboňského
panství, kterou pak zůstal celá následující staletí. Po zrušení poddanství býval Hvozdec
střídavě součástí obce Zvíkov (1850 až 1922, 1943 až 1945, 1960 až 1976) či samostatnou
obcí (1922 až 1943, 1945 až 1960 a nejnověji od 24. listopadu 1990), v letech 1976 až 1990
spadal pod obec Lišov. V roce 1936 zde vznikl spolek dobrovolných hasičů a v roce 1949 JZD.
Počet obyvatel: 124 k 1.1.2017
V posledních letech dochází k nárůstu počtu obyvatel, a to především z důvodu výstavby
rodinných domů díky schválenému územnímu plánu a následnému přistěhování mladých
rodin. Pozitivní přírůstek je dán počtem narozených dětí. Větší počet mladistvých tvoří v obci
nízký věkový průměr všech obyvatel.
132 k 1.1.2016
123 k 1.1.2015
119 k 1.1.2014
119 k 1.1.2013
104 k 1.1.2012
104 k 1.1.2011
99 k 1.1.2010
Počet místních částí: 1
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Katastrální území: Hvozdec u Lišova
Technické vybavení obce:
-

Objekt obecního úřadu, kulturního zázemí a hasičské zbrojnice
Sklad
Dětské hřiště
2 rybníky
Požární nádrž
Splaškový a dešťový vodoteč
Rozvod užitkové vody
Místní komunikace
Hasičská zbrojnice

Společenské a vlastní rozvojové akce:
-

Vánoční besídka pro děti
Dětský den
Výlov rybníka
Sraz veteránů
Dětský kroužek (tematicky zaměřené)
Obecní údržba zeleně a objektů
Hasičské závody a údržba hasičského vybavení

Členství:
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko
Dobrovolný svazek obcí Lišovsko
Podpora s POV
V roce 2017 byly realizovány a proplaceny z POV Jihočeského kraje na rok 2017 dvě akce.
„Modernizace a vybavení dětského hřiště včetně zázemí“ a také ,,Rekonstrukce obecního
vodoteče a vtokových vpustí“
V roce 2016 byly realizovány a proplaceny z POV Jihočeského kraje na rok 2016 dvě akce.
Investiční akce „Modernizace dětského hřiště“ a také investiční „Rekonstrukce prostoru
zdroje vody“
V roce 2015 byly realizovány a proplaceny z POV Jihočeského kraje na rok 2015 dvě akce.
Neinvestiční akce „Rekonstrukce obecních stok“ a investiční Úprava veřejného prostranství.
V předchozích letech nebyla dotace čerpána.
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Vlastní program na dané období
2.1 Modernizace obecního kulturního domu
a) Současný stav
Kulturní dům v obci Hvozdec byl vystaven v roce 1982 a od té doby je využíván pro
kulturně společenský život v obci. Objekt byl zhotoven z tehdejší dostupných materiálů,
které již svojí technickou kvalitou nejsou dlouhodobě udržitelné pro provoz. Objekt nese
známky opotřebení, což do budoucna není vhodné. Současně kulturní prostor slouží pro
propagaci života v obci a aktivity sboru dobrovolných hasičů.
Předmětem stavebních prací bude odstranění stávajících částí podlah PVC a dřevěného
obložení stěn, části omítek a stropů a světel. Bude modernizován podklad pro novou
finální vrstvu podlahy, nové dřevěné obložení stěn, elektroinstalace včetně instalace
světel, nové omítky včetně maleb. Budou pořízeny nové stoly, židle skříně a vitríny.
b) Předpokládaný termín realizace
01 – 11/2018
c) Přibližné náklady akce
375 000,- vč. DPH
d) Předpokládané zdroje financování
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Grantový program Jihočeského kraje
Dotace z MAS Hlubocko Lišovsko
Vlastní zdroje obce

2.2 Výsadba aleje
a) Současný stav
Obec Hvozdec a Štěpánovice v roce 2017 provedly obnovu staré křížové cesty mezi
obcemi, kterou začali ihned občané využívat.
Předmětem záměru by byla alejová liniová výsadba stromů, která by přímo navazovala na
začátek cesty U křížku, zde je ještě pozůstatek starých lip. Byly by tak vysázeny vzrostlejší
stromy lip a starých odrůd ovocných stromů, aby stromy současně mohly sloužit pro
snižování prašnosti z polí. Současně budou vybrány dřeviny vhodné do prostředí a odolné
volnému prostředí.
b) Předpokládaný termín realizace
03 – 10/2018
c) Přibližné náklady akce
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150 000,- vč. DPH
d) Předpokládané zdroje financování
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Dotace z MAS Hlubocko Lišovsko
Vlastní zdroje obce včetně možného vícezdrojového financování
Sponzorské dary Lesy ČR, E.on, ČEZ, apod.

2.3 Pořízení techniky pro obhospodařování obecních pozemků
a) Současný stav
Obec Hvozdec se rozkládá na 2,36 km2, mezi kterými jsou plochy veřejné zeleně a stoky.
Jejich současná údržba je náročná z důvodu využívání pouze ruční manuální práce
místních občanů, což je vysoce hodinově náročné s velkou mírou neefektivity, zároveň
údržba zeleně je také na loajalitě místních občanů. Především údržba větších stok,
rozlehlejších zelených ploch a zeleně vedle cest je pro obec náročná a nepřispívá
k možnému rozvoji obce.
Předmětem investice by bylo pořízení výkonného křovinořezu, benzínového postřikovače
a motorové pily. S těmito zařízeními je možné vhodně a efektivně vysekat stoky, zarovnat
keře či stromy aby nezasahovali do komunikací a cest, ve velmi krátkém čase posekat vetší
rozměry ploch či obsekat hůře dostupná místa, připravit plochy pro rozvojové záměry,
apod.
b) Předpokládaný termín realizace
01 – 06/2018
c) Přibližné náklady akce
50 000,- vč. DPH
d) Předpokládané zdroje financování
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Program rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020
Dotace z MAS Hlubocko Lišovsko
Vlastní zdroje obce včetně možného vícezdrojového financování

2.4 Modernizace silnic
a) Současný stav
Obec Hvozdec rekonstruovala v roce 2014 silniční síť, kterou má ve vlastnictví.
Zamýšleným projektem je rekonstrukce dalších částí vozovek a to především opravami
výtluků a narušených krajů. Obcí projíždí zemědělská technika, která stav vozovek
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zhoršuje. Druhou částí je instalace asfaltového povrchu k nově vystavěným rodinným
domům a tam kde jsou nezpevněné cesty k jednotlivým obydlím.
Předmětem investice bylo odstranění technicky nevyhovujících částí komunikací a
nahrazení novým asfaltovým povrchem. Tam, kde na vozovkách není asfalt, by došlo
k odtěžení části terénu, navožení a zhutnění různých frakcí štěrku a položení asfaltové
vrstvy.
b) Předpokládaný termín realizace
01 – 06/2018
c) Přibližné náklady akce
650 000,- vč. DPH
d) Předpokládané zdroje financování
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Dotace z MAS Hlubocko Lišovsko
Vlastní zdroje obce včetně možného vícezdrojového financování

2.5 Zalesňování lesnických pozemků
a) Současný stav
Obec Hvozdec má více jak 18 ha lesa ve vlastnictví, o které se musí udržitelným způsobem
starat jedním z důležitých záměrů výsadba nových porostů včetně všech nezbytných
činností pro správný růst a obnovu lesa.
b) Předpokládaný termín realizace
04 – 06/2018
c) Přibližné náklady akce
100 000,- vč. DPH
d) Předpokládané zdroje financování
Program rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020
Dotace z MAS Hlubocko Lišovsko
Vlastní zdroje obce včetně možného vícezdrojového financování
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2.6 Výstavba místní silnice
a) Současný stav
V minulých letech došlo k zahájení výstavby nových rodinných domů, které po dokončení
a kolaudaci nebudou mít vhodný příjezd po asfaltové místní komunikaci. Obec v současné
době zajištuje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Stavební práce by spočívala v odtěžení stávajícího povrchu, navození frakcí štěrků a
recyklátů a jejich zhutnění. Položení asfaltového finálního povrchu, instalaci obrubníků a
obecního osvětlení.
b) Předpokládaný termín realizace
04 – 11/2018
c) Přibližné náklady akce
500 000,- vč. DPH
d) Předpokládané zdroje financování
Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Grantový program Jihočeského kraje
Vlastní zdroje obce
Nadace Jihočeské cyklostezky
Lesy ČR
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Závěr
I když je obec Hvozdec malým sídelním útvarem, je snahou všech jejích obyvatel, aby
se mohla i nadále rozvíjet a poskytovat občanům i návštěvníkům možnosti vysoké kvality života
i trávení volného času.
Dokument byl zpracován za účelem sumarizace větších investičních akcí pro obnovu vesnice
a i jako podpůrný zdroj pro možnosti získání příspěvku na jejich realizace z Programu obnovy
venkova poskytovaných Jihočeským krajem. I přes chválení dokumentu zastupitelstvem obce,
budou neustále vyhodnocovány další možné rozvojové záměry a může být tak tento dokument
doplněn či aktualizován.
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