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1 ÚVOD
Program rozvoje obce Bečice (dále také Program rozvoje) představuje důležitý dokument, který pomáhá
nasměrovat budoucí rozvoj obce. Zahrnuje v sobě jak cíle rozvoje obce, tak i konkrétní opatření a z nich
vycházející projekty, jejichž realizace přispěje k naplnění cílů. Program rozvoje je rovněž významným
podkladem při přípravě projektů s předpokládanou podporou evropských fondů v tomto a příštím
programovém období.
Program rozvoje se zaměřuje přibližně na období 2022 – 2029 a vychází z provedených analytických
prací (tj. Charakteristika současného stavu) a dotazníku zpracovaného starostou obce.
Struktura dokumentu vychází z metodik Ministerstva pro místní rozvoj – tj. METODIKA TVORBY
PROGRAMU ROZVOJE OBCE z roku 2012, jejímž autorem jsou společnosti GaREP, spol. s r. o.
a eRozvoj.cz, s.r.o. a přizpůsobuje se potřebám obce a její velikosti. Struktura dokumentu je následující:
•
•

•

•

Úvod
Analytická část
o Charakteristika současného stavu
o Zhodnocení rozvojového potenciálu obce
o SWOT analýzy
Návrhová část
o Vize rozvoje obce
o Prioritní oblasti
o Programové cíle
o Podporovaná opatření a projekty
Realizační část

Analytická část popisuje současný stav obce Bečice, je zakončena SWOT analýzou a představuje vstup
pro návrhovou část. Ze schválené SWOT analýzy vychází návrh rozvojové vize obce a nastavení cílů, pro
jejichž naplnění jsou nastavena opatření. U jejich popisu jsou taktéž uvedeny příklady konkrétních
projektů.

Program rozvoje obce Bečice byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 11.3.2022
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ANALYTICKÁ ČÁST
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2 ANALYTICKÁ ČÁST – CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU
2.1

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE

Bečice se nacházejí v Jihočeském kraji na pravém břehu řeky Lužnice přibližně 10 km jihozápadně od
okresního města Tábora a 3 km od Malšic. Geomorfologicky jsou součástí Táborské pahorkatiny,
nadmořská výška obce je 432 m.n.m. Od roku 1990 je obec samostatná.
Bečice mají charakter obsluhované obce. Veškerá spádovost je orientována na Malšice a Tábor. Poloha
obce a její založení - bydlení v čistém prostředí v blízkosti lesů a řeky mimo hlavní dopravní tahy ji
předurčuje především k plnění obytné a rekreační funkce.
Zdravotní středisko, lékárna, pošta, nákupní středisko, základní škola a mateřská školka je v obci Malšice
ve vzdálenosti 3 km. Na území obce žije 76 obyvatel.
Tabulka 1 Základní informace o obci Bečice - I
Souhrnné informace
Status:

Obec

Typ sídla:

Ostatní obce

ZUJ (kód obce):

563366

NUTS5:

CZ0317563366

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0317 - Tábor

NUTS3:

CZ031 - Jihočeský kraj

NUTS2:

CZ03 - Jihozápad

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Tábor

Obec s rozšířenou působností:

Tábor

Katastrální plocha (ha):

324

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2021:

76

Nadmořská výška (m n.m.):

432

První písemná zpráva (rok):

1 283

PSČ:

39175

Zdroj: www.risy.cz
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Obrázek 1 Obec Bečice – širší vztahy

Zdroj: www.mapy.cz
Obrázek 2 Obec Bečice – vymezení katastru obce

Zdroj: www.mapy.cz
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2.2

HISTORIE OBCE

První písemná zpráva o obci pochází z r. 1283. Roku 1457 prodal Jan z Rožmberka platy v Bečicích
Ondřejovi Načerackému a roku 1488 jeho bratr Vok zastavil Bečice Elišce z Poříčí. Roku 1499 byly
Bečice zastaveny Janovi Kapounovi ze Svojkova. Od roku 1509 byly Bečice zastaveny Mikuláši
Španovskému z Losin a na Želči. Roku 1550 poručníci Viléma z Rožmberka koupili panství zpět včetně
Želče, kam byla přenesena správa panství. Roku 1596 bylo celé želečské panství prodáno Adamovi ze
Šternberka a na Sedlci. Roku 1677 prodal hrabě Jan Norbert ze Šternberka Bečice a okolí Ferdinandovi
z Lobkovic. V držení tohoto rodu zůstaly Bečice až do 19. století, kdy sňatkem přešlo celé želečské
panství rodu Harrachovskému.
V souvislosti s rušením vrchnostenských úřadů a zaváděním nové státní správy v roce 1848 vznikl
i politický okres Tábor, kam připadly i Bečice. K r. 1850 žilo v obci 193 lidí ve 24 domech. V letech 18691884 byly Bečice vedeny jako osada obce Dobřejice.
Roku 1884 se staly poprvé ve své historii samostatnou obcí. V r. 1890 byl postaven kanál pod kovárnou,
v r. 1897 kaplička, byly zalesněny obecní stráně kolem obce a u řeky Lužnice. Došlo také k vybudování
soukromého vodovodu pro část obce. V r. 1911 byla vybudovaná prašná silnice do Malšic.
V první světové válce padlo 13 občanů obce a v r. 1923 jim byl postaven pomník.
V letech 1959 -1990 byla obec vedena jako část obce Malšice, od roku 1990 je obec opět samostatná.
(Zdroj: www.becice.cz )
Obrázek 3 Obec Bečice na mapě stabilního katastru (1824 – 1843)

Zdroj: https://archivnimapy.cuzk.cz
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Obrázek 4 Obec Bečice na mapě z 2. vojenského mapování (II. vojenské mapování, 1836-1852)

Zdroj: www.mapy.cz
Obrázek 5 Obec Bečice na mapě z 3. vojenského mapování (III. vojenské mapování, 1876 až 1880)

Zdroj: Třetí vojenské mapování http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Obrázek 6 Obec Bečice v současnosti

Zdroj: www.mapy.cz

2.3

OBYVATELSTVO

Počet obyvatel v obci se pohybuje v rozmezí 70-80. K 1.1. 2021 zde žilo 76 obyvatel, z toho výrazně
převažovali muži, kterých bylo 47 oproti 29 ženám. Muži převažují ve všech věkových kategoriích
s výjimkou věku nad 65 let.
Průměrný věk obyvatel obce je 43,8 let, co je výrazně výše než průměr ČR (42 let). Dá se předpokládat,
že stejně jako na většině území ČR se bude průměrný věk zvyšovat.
Tabulka 2 Základní údaje o počtu obyvatel
Počet obyvatel ve věku

Počet bydlících obyvatel
1.1.2021

Průměrný věk

0-14 let

15-59 let

65 a více let

Celkem

76

13

45

18

43,8

Muži

46

8

29

10

43,8

Ženy

29

5

16

8

43,8

Zdroj: www.czso.cz
Tabulka 3 Dynamika obyvatel – narození/zemřelí a saldo migrace – v roce 2020
Přírůstek obyvatelstva

Saldo migrace
Přírůstek/úbytek

Živě
narození

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Celkem

0

3

-3

0

0

0

-3

Muži

0

2

-2

0

0

0

-2

Ženy

0

1

-1

0

0

0

-1

Přistěhovalí Vystěhovalí

Saldo
migrace

Zdroj: www.risy.cz
Obec podporuje rodiny s dětmi, a to např. finančním příspěvkem (darem novorozenci) ve výši 5000,-Kč.
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2.3.1

Vzdělání

Mateřská ani základní škola se v obci Bečice nenachází. Nachází se však v blízké obci Malšice, a to ZŠ
a MŠ Malšice, Malšice 232, 391 75. Základní škola v Malšicích je devítiletá.
Střední školy jsou dostupné v Táboře.
2.3.2

Byty a bydlení

V obci se nachází 24 bytů ve 21 rodinných domech, přičemž zde není žádný bytový dům. Většina, tj. více
než ¾ bytů byla postavena před rokem 1990. Intenzita bytové výstavby je nízká. V období od roku 2001
do roku 2013 byly dokončeny 3 byty, v posledním období od roku 2016 do roku 2020 není evidován
žádný nový byt.
Tabulka 4 Statistiky bytového fondu
Podíl neobydlených
bytů (%)

Počet trvale
obydlených domů

Počet trvale
obydlených bytů

47,8

21

24

Podíl bytů
v rodinných
domech (%)
100

Podíl bytů
postavených do
roku 1990 (%)
76,2

Zdroj: ÚAP – RURÚ, 2016, ČSÚ 2020
V územním plánu je vymezena nová plocha pro bydlení B1 a plocha smíšená obytná venkovská SV1.

2.4

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Do obce vede silnice III. třídy, která zde končí. Intenzita dopravy je proto velmi nízká. Na silnici III. třídy
navazují místní komunikace. Územní plán počítá s komunikací propojující silnici III. třídy a umožňující
příjezd do rekreační oblasti mimo obytnou část obce, návrhem komunikace zpřístupňující stávající
a navrženou rekreační zónu (plocha rekreace RI1 - účelová komunikace DS1) a návrhem obnovy
původních cest mezi polnostmi. Odstavování a parkování osobních vozidel je převážně na vlastním
pozemku.
Stav místních komunikací se liší – některé místní komunikace jsou v dobrém stavu, některé ve špatném
a je zájmem obce je opravit. Nevyhovující je nepřehledná úzká zatáčka v obci, kdy je v plánu zajištění
zrcadla pro zvýšení bezpečnosti.
V obci je zastávka autobusové dopravy Bečice, kam cca 4krát denně zajíždí autobus dopravce COMETT
PLUS, spol. s r.o.
Obcí rovněž prochází pěší červená turistická trasa podél Lužnice.
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2.5

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Obec nemá obecní vodovod. Část obce bude i nadále zásobena vodou z vodovodu, jehož
provozovatelem je sdružení místních občanů. Zbytek obyvatel je a bude zásoben z domovních studní
v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje.
Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 50 % obyvatel. Kanalizace,
která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 300 – DN 600 a má celkovou délku 0,23
km. Jedná se o dvě větve, zaústěné do bezejmenného přítoku Lužnice. 90% splaškových vod je
zachycováno v bezodtokových jímkách a následně likvidováno na 3 km vzdálené ČOV Malšice.
Odpadní vody budou dle územního plánu i nadále čištěny v domovních či blokových ČOV, případně
bezodtokových jímkách (převážně u objektů, které nejsou určeny k trvalému bydlení). Dešťové vody
budou i nadále odváděny vybudovanou kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků.
Odtok srážkových vod z extravilánu probíhá přirozenou cestou do vodotečí a do řeky Lužnice. Rybník
zajišťuje základní retenci srážkových vod a zadržení vody v krajině.
Podél Lužnice je vymezeno záplavové území. Stav vodních toků zůstane ponechán beze změn. Obec
počítá s rekonstrukcí dešťové kanalizace a plánuje vytvoření obecní dotace pro podporu domácích ČOV.
Plynovod není v obci zaveden. K vytápění je nejvíce využíváno dřevo, uhlí a elektřina.
V blízkosti hranice Bečic na jezu na levém břehu Lužnice je postavena malá vodní elektrárna.

2.6

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Největší podíl výměry obce tvoří lesní porosty (44 %), podobně velkou rozlohu má orná půda (43 %). 7 %
plochy obce tvoří trvalé travní porosty. Lesní porosty se nacházejí v jižní části území obce a podél toku
Lužnice. Orná půda převažuje ve střední a východní části katastru obce.
Tabulka 5 Výměra jednotlivých druhů pozemků (K 31.12. 2020)
Celková
výměra
324,36

Orná půda

Zahrada

138,02

2,76

Trvalý travní
porost
23,5

Lesní
pozemek
142,12

Zdroj: ČSÚ, 2022
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Vodní
plocha
0,14

Zastavěná plocha a
nádvoří
3,04

Ostatní
plocha
14,78
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Obrázek 7 Výměra jednotlivých druhů pozemků (K 31.12. 2020)

Zdroj: ČSÚ, 2022
Přírodní dominantou území je tok a údolí řeky Lužnice, která tvoří přibližně západní až severní hranici
obce. Podél ní jsou umístěny některé rekreační aktivity, jak jsou rekreační středisko Stavorek, veřejné
tábořiště Saloon, půjčovna lodí - Dušan Jakubec a jez Bejšovcův mlýn. Do Lužnice se zprava vlévají dvě
drobné vodoteče – Malšický potok a bezejmenný přítok protékající přímo Bečicemi, na kterém je nad
zástavbou malá vodní nádrž a níže Bečický vodopád. Jeho výška je přes dva metry, horní třetinu tvoří
pevně zaklíněný balvan. Přístup k vodopádu je poměrně náročný a vodopád nemá příliš vody. (dle
http://www.vodopady.info/ ).
Obrázek 8 Bečický vodopád

Zdroj: http://www.vodopady.info/
Lužnice a její okolí je rovněž chráněno jako přírodní památka Lužnice. Ta zasahuje do okresů České
Budějovice a Tábor. Chráněné území s rozlohou 432,24 ha bylo vyhlášeno 2. ledna 2014 a tvoří ho
koryto řeky Lužnice od města Veselí nad Lužnicí až k soutoku s Vltavou. Ve Veselí nad Lužnicí zahrnuje
také krátký úsek řeky Nežárky. Důvodem jeho zřízení je ochrana vzácných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů a jejich biotopů. Vyskytuje se zde např. velevrub tupý, piskoř pruhovaný nebo vydra říční.
Tato lokalita je jako evropsky významná lokalita Lužnice a Nežárka zařazena rovněž do evropské
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soustavy Natura 2000. Pro velevruba tupého jde o jednu z nejvýznamnějších populací v ČR a jednu
z nejrozsáhlejších lokalit v ČR. Populace je životaschopná, nacházejí se zde i mladší jedinci, což svědčí
o rozmnožování. Populace je rozptýlená po toku, nikde nebyly zjištěny lokální vysoké koncentrace. Stav
populace se spíše zlepšuje. Pro vydru říční se na daném území nachází jádro populace v ČR, druh zde
prosperuje a dochází zde k pravidelnému rozmnožování. Je vysoce důležitým koridorem pro migraci
daného druhu a jeho dalšího rozšiřování. (Dle www.natura2000.cz ).
Obrázek 9 Lužnice u kempu Stavorek

Zdroj: www.mapy.cz , Autor: Bohumil Roškot
Významnou přírodní hodnotou obce je hodnotný krajinný ráz, přírodně cenné prostory – lesy, niva řeky
Lužnice, maloplošné skupiny zeleně vymezené jako prvky ÚSES (regionální biokoridor, lokální biocentra
a biokoridory, interakční prvky) − a méně významné vodní toky.
Plochy biocenter a biokoridorů jsou vymezeny územním systémem ekologické stability. Vymezené prvky
- biocentra, biokoridory, interakční prvky tvoří základní stav ÚSES a funkčnost jednotlivých prvků,
vyjádřena v územním plánu barevným rozlišením, upozorňuje na biotické dotvoření příslušných prvků
v budoucnosti. Biocentra a biokoridory jsou v územním plánu vymezeny jako funkční.
Splachy z polí při extrémních srážkách lokálně existují, jsou však zásadně závislé na konkrétním typu
plodiny. Problémové plochy se nacházejí v jihovýchodní části obce pod polními lány.
V řešeném území se nenachází žádné plochy se starou ekologickou zátěží. Zemědělský a výrobní areál
v severozápadní části obce není funkční. V územním plánu však je ponechána možnost ho znovu
obnovit, proto tyto pozemky nebyly navrženy k přestavbě.
Nejsou překračovány imisní limity
Kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) jsou umístěny v ploše technické infrastruktury –
sběrném dvoře. Nacházejí se zde sběrné nádoby na sklo, plasty, kovy a elektroodpad. V obci funguje
sběrný dvůr. V plánu je jeho rekonstrukce. Není sbírán kartonový papír. Bioodpad je převážně likvidován
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individuálními domácími kompostéry, obec zvažovala v minulosti komunitní kompostárnu. Poplatek za
komunální odpad je 250 Kč/rok.
Z hlediska zeleně jsou problémem dominantní lípy, které se musí průběžně přizpůsobovat vedení EON
a je nutno je proto pravidelně řezat. Obec plánuje výsadby zeleně na obecních prostranstvích i mimo
zástavbu obce v krajině. Potenciál je např. u výsadeb u silnice na Staré Lány, u některých místních
komunikací, případně u nových úseků místních komunikací.

CESTOVNÍ RUCH A REKREACE

2.7

Středovou linii území tvoří řeka Lužnice, která je vodáky jednou z nejvyhledávanějších českých řek.
Jeden z posledních vodáckých rájů s četnými jezy, o němž existují zprávy již z roku 1366. Spolu s dalšími
vodními toky, pískovcovými jezery, rybníky a rovinatou krajinou blat s překrásnými lesy vytváří příznivé
podmínky pro vodáky, pěší turisty i cykloturisty, rybáře i milovníky agroturistiky. Do budoucna skýtá
významný potenciál rozvoje oblasti, postaveném právě na cestovním ruchu a celkovému šetrnému
přístupu k trvale udržitelnému rozvoji oblasti.
Významným prvkem podporující cestovní ruch by proto do budoucna mohli být i aktivity místních
podnikatelů v blízkosti řeky Lužnice, ty však zatím nejsou, především z nedostatku financí, malé
informovanosti o dostupnosti veřejných podpor a nedostatečné spolupráce s obcemi, většinou
realizovány.
Dalším významným prvkem cestovního ruchu jsou chataři a chalupáři, kteří jsou koncentrováni
především v okolí řeky Lužnice. Turistický navigační systém zatím v obcích chybí, pokud by se
v budoucnu realizoval, bylo by vhodné jeho realizaci propojit se systémy okolních mikroregionů. Toto
uvedené se týká širšího okolí obce bečice (Zdroj: na základě Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Lužnice).
Turistickou tepnou je řeka Lužnice. Ta slouží k vodáckým účelům. Podél řeky po pravém břehu vede
červená pěší turistická trasa.
U Lužnice se nachází mimo jiné:
•
•
•
•
•
•

Rekreační středisko Stavorek - rekreační středisko s možností ubytování ve vlastních stanech
a karavanech. K dispozici jsou i čtyřlůžkové chatky. Součástí je také restaurace.
Veřejné tábořiště Saloon – severněji při Lužnici včetně možnosti stanování, včetně bufetu
(Pozn. Na hranici katastru obce)
Půjčovna lodí Dušan Jakubec – nástupní místo Bečice
Jiří Ráb – restaurace a pohostinství
Vodácký jez Bejšovcův mlýn – atraktivita pro vodáky
Chaty – podél Lužnice se nachází také několik chat či chatových lokalit.
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Obrázek 10 Občerstvení Saloon u Lužnice

Zdroj: www.mapy.cz
Obrázek 11 Jez Bejšovcův mlýn

Zdroj: www.mapy.cz , Autor: Jiří Mašek
Obcí naopak neprochází žádná cyklostezka a není ani žádná výhledově v plánu.
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2.8

PODNIKÁNÍ

V obci se nachází opuštěný zemědělský areál, který je v rámci územního plánu vymezen jako plocha
výroby zemědělské (VZ). Cílem je zajistit využití objektů v areálu. Při využití areálu pro výrobu je
nezbytné řešit dle předpokládané dopravní zátěže příjezd do areálu.
Menší dílny a provozovny mohou vznikat i v plochách smíšených obytných a podmíněně v plochách
bydlení, pokud nebudou negativními vlivy zasahovat mimo vlastní pozemky.
Na území obce zemědělsky hospodaří pan Smažík Jindřich v oblasti živočišné výroby.
Řemeslníci vyrábějící místní produkty v obci nejsou.
Většina obyvatel dojíždí do zaměstnání do Tábora, Malšic, případně dalších obcí a měst v okolí.

2.9
2.9.1

VYBAVENOST A SPRÁVA OBCE
Kulturní hodnoty

Kulturní hodnoty jsou definovány v územním plánu obce. Je nutno respektovat urbanistické založení
obce. Hodnotné jsou jednotlivé statky a zemědělské usedlosti s charakteristickými obdélníkovými
půdorysy staveb a sedlovými střechami. Při povolování staveb je nutno dbát, aby nebyly pohledově
zastíněny nemovité kulturní památky, tj. zídka ohraničující předzahrádku domu č.p. 11 a kovárna
s navazujícím chlévem, č.p. 16. Další architektonické hodnoty a dominanty obce jsou výklenková
kaplička, pomník padlých, Bejšovcův mlýn a venkovská stavení v centrální části obce. Hodnotné jsou
rovněž kříže a boží muka u komunikací.
Obec je rovněž územím se zvýšeným výskytem archeologických nálezů.
Obrázek 12 Kaplička z roku 1897

Zdroj: Webové stránky obce Bečice – www.becice.cz
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Obrázek 13 Boží muka u Bejšovcova mlýna

Zdroj: www.mapy.cz
2.9.2

Vybavenost obce a kulturní život

S ohledem na velikost obce je vybavenost službami zajišťována v sousedních Malšicích, případně
Táboře. Zdravotní středisko, lékárna, pošta, nákupní středisko, základní škola a mateřská školka je v obci
Malšice ve vzdálenosti 3 km.
V obci funguje pohostinství a je zde kulturní dům.
Zdravotní a sociální služby jsou dostupné v Malšicích, obec jejich zajištění neplánuje.
V předchozích letech se podařilo vybudovat hřiště, dětské hřiště a komunitní pergola u obecného úřadu.
V roce 2012 proběhla rovněž rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Obec má zájem na rozšíření dětského hřiště, revitalizaci rybníka, rekonstrukci sběrného dvora,
postupnou opravu místních komunikací (např. komunikace ke Stavorku) a rekonstrukci kanalizace.
Tabulka 6 Plánované rozvojové záměry
Termín
Výhledově
Výhledově
2023
2025
Výhledově

Odhad nákladů
1500 000
1500 000
1000 000
4 000 000 (?)
?

Výsadby veřejné zeleně v intravilánu a extravilánu

Průběžně

?

Podpora realizace domovních ČOV – zřízení finanční podpory ze
strany obce
Obnova vybavení společenské místnosti

Výhledově

?

2023

250000

Projekt
Revitalizace obecního rybníka
Rekonstrukce sběrného dvora
Oprava místní komunikace „ke Stavorku“
Řešení odpadních vod – rekonstrukce kanalizace
Rozšíření dětského hřiště

Zdroj: Vedení obce
Při rozvoji obci je nutno zohledňovat uchování původního vzhledu obce v souladu s územním plánem,
zvýšit atraktivitu pro nové rodiny a podporovat místní komunitní dění.
V obci je aktivní Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). V průběhu roku jsou pořádány tradiční
akce, jejichž přehled je uveden v tabulce.
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Tabulka 7 Společenské akce v obci v průběhu roku
Druh akce
Pálení čarodějnic
Pravidelné pečení prasete
Dětský den
Rozsvěcení vánočního stromku
Výroční zasedání obce s posezením

Datum nebo měsíc konání
duben
červen
červen
prosinec
prosinec

Pořadatel
Obec Bečice
Obec Bečice
Obec Bečice
Obec Bečice
Obec Bečice

prosinec

Obec Bečice

Silvestr

Zdroj: Dotazník pro vedení obce

2.9.3

Správa obce

Úřad obce Bečice se nachází v budově na adrese Bečice č.p. 5. Případné schůzky je potřeba domlouvat
v předstihu.
Obec má pětičlenné zastupitelstvo, starostou je pan Michal Pacalaj, místostarostkou paní Olga Kuklová
(stav k roku 2022).
Obec má aktuální územní plán z roku 2017.
Obec je součástí svazku obcí Svazku obcí TDO Lužnice a Místní akční skupiny (MAS) Lužnice. MAS
Lužnice byla založena 30. 9. 2004 na základě úspěšné spolupráce obcí a dalších subjektů v mikroregionu
Lužnice, na který činnost MAS navazuje. Během let 2013 a 2014 MAS Lužnice výrazně rozšířila své
území působnosti.
Základní kontaktní údaje jsou uvedeny níže.
Tabulka 8 Kontaktní údaje obce Bečice (k březnu 2022)
Poštovní adresa

Bečice 5, 391 75 Malšice

Telefon: Kancelář obecního úřadu

381 277 627

Telefon: Starosta

724 734 595

Adresa internetové stránky

www.becice.cz

Bankovní spojení:

účet: 0701408359/0800

Identifikační číslo organizace (IČO)

00512524

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00512524 - obec není plátcem DPH

Zdroj: Webové stránky obce Bečice – www.becice.cz , vedení obce
Celkové příjmy obce jsou cca 2,5 mil. Kč ročně (platí pro rok 2022). Plánované výdaje v roce 2022 jsou
4,9 mil. Kč, dle rozpočtového výhledu jsou výdaje na roky 2023, 2024 a 2025 na úrovni 1,7-2,1 mil. Kč.
Prostředky využitelné na investice či jiné rozvojové záměry (tj. nad rámec běžných provozních výdajů)
jsou dle sdělení obce cca 300 tis. Kč.
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3 SOUHRN A ROZVOJOVÝ POTENCIÁL OBCE
Bečice jsou velmi malou obcí, která svým obyvatelům nabízí příjemné a především klidné místo pro
bydlení v malebné krajině u řeky Lužnice. Většina služeb a vybavenosti v obci není přítomna, je však
dostupná v sousedních Malšicích. Zbývající část služeb - jako jsou např. střední školy, úřady, kino,
nákupní centra apod. - je k dispozici v nedalekém centru oblasti ve městě Tábor.
Obec řeší problémy odpovídající její velikosti, charakteru a počtu obyvatel, tj. zajištění základního
fungování, vybavenosti, technické infrastruktury, místních komunikací, zeleně, komunitního života
a podpory rekreace ve vazbě na řeku Lužnici.
Z provedených analýz vyplývá, že v příštím období je vhodné se zaměřit na několik oblastí, jako jsou:
•

Životní prostředí
o Revitalizace obecního rybníka
o Obnova a výsadby zeleně v intravilánu a v krajině podél komunikací
o Péče o lesní porosty
o Ochrana půdy před erozí

•

Technická infrastruktura
o Rekonstrukce sběrného dvora
o Postupné zlepšování systému nakládání s odpady
o Nakládání s dešťovými vodami – rekonstrukce kanalizace
o Zlepšování čištění odpadních vod – podpora domácích ČOV

•

Doprava
o Zlepšení dopravního napojení do rekreační oblasti u Lužnice
o Obnova místních komunikací/polních cest v krajině
o Zajištění dobrého stavu místních komunikací
o Řešení dopravních závad
o Zachování základní dopravní obslužnosti veřejnou dopravou

•

Zlepšování podmínek pro místní obyvatele
o Rozšíření dětského hřiště
o Podpora komunitních společenských akcí
o Podpora JSDH
o Odpovědná správa vlastního majetku
o Podpora rodin, zajištění ploch pro bydlení

•

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a rekreace
o Aktivity ve vazbě na řeku Lužnici, tj. vodáctví a rybářství
o Spolupráce v rámci MAS Lužnice a s okolními obcemi

Tento potenciál předurčuje zaměření návrhové části, respektive budoucí směřování obce. Současně však
platí, že obec se bude ucházet o jakékoliv dotace, pokud budou pro obec výhodné a budou vycházet
z požadavků a potřeb občanů.
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3.1

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang:
Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats) spojené s danou obcí
(městem, regionem). Jedná se o metodu užívanou při tvorbě rozvojových dokumentů a je nástrojem
strategického (dlouhodobého) plánování rozvoje obce.
Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše
uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči
příležitostem a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a
hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.
SWOT analýza byla sestavena na základě výše uvedených skutečností a analýz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SILNÉ STRÁNKY
Malebná krajina s vysokou koncentrací přírodních
hodnot podél toku Lužnice
Vysoký podíl lesů, částečně v majetku obce
Fungující systém odpadového hospodářství
Zajímavé kulturní hodnoty v obci
Dobrý stav obecních financí
Dobrá dostupnost základních služeb v nedaleké
obci Malšice
Rekonstruovaná budova obecního úřadu
Nově vybudované dětské hřiště
Nový územmí plán
Krajina atraktivní z hlediska rekreace
Součást MAS Lužnice
PŘÍLEŽITOSTI
Realizace rozvojových ploch dle územního plánu
Výstavba dopravních komunikací dle územního
plánu
Dotační fondy z EU nebo národní
Aktivity MAS Lužnice
Šetrný rozvoj cestovního ruchu

•
•
•
•
•
•

SLABÉ STRÁNKY
Špatný stav některých místních komunikací
Obec není napojena na plynovod a vodovod
Nedostatečné čištění odpadních vod, nutnost
rekonstrukce dešťové kanalizace
Problémy s erozí při přívalových srážkách
Málo autobusových spojů
Vysoký průměrný věk obyvatel, stárnutí, nízká
atraktivita pro mladé rodiny

HROZBY
•
•
•
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Další stárnutí obyvatel a odchod mladých
Zhoršení ekonomické situace v regionu
Povodně a eroze z přívalových srážek
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STRATEGICKÁ
(NÁVRHOVÁ) ČÁST
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4 STRATEGICKÁ – NÁVRHOVÁ ČÁST
4.1

VIZE ROZVOJE OBCE

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce. Vize je „směrovkou“ rozvoje. Časový horizont vize je v rozmezí 10–20 let
a její naplnění by mělo být dosaženo realizací programu rozvoje.
Rozvojová vize definuje stav, ve kterém by se obec měla v daném časovém období nacházet a k němuž
by měla směřovat. Vize je dlouhodobější než časové působení programu rozvoje a pomáhá zajistit směry
rozvoje obce i pro nadcházející období.
Pro naplňování vize jsou stanoveny dílčí priority, v rámci kterých jsou stanoveny cíle na období do cca r.
2030. Způsob dosažení cílů je následně podrobněji rozepsán včetně uvedení příkladů konkrétních
opatření, aktivit nebo projektů, které vedou k naplňování těchto cílů a které má obec zájem v příštím
období uskutečnit.
Vize rozvoje obce Bečice vychází z provedených analytických šetření, reflektuje současný stav a je
základním východiskem pro směřování obce v příštím období:

Bečice jsou dobře udržovanou obcí, která zajišťuje
příjemné místo pro život svých obyvatel v atraktivním a
zachovalém prostředí.
Uvedená stručná vize je podrobněji interpretována:
• Dobře udržovaná obec – s ohledem na velikost obce je velká část služeb zajišťována v okolních
obcích a městech. Zájmem obce je co nejlépe a efektivně spravovat vlastní majetek a zajišťovat
možnosti jeho využívání pro obyvatele obce. Současně je respektována zachovalá urbanistická
struktura v obci a kulturní hodnoty.
• Příjemné místo pro život svých obyvatel – program rozvoje je zaměřen především na
obyvatele obce, pouze částečně na návštěvníky obce. Příjemný život spočívající v dobrých
vzájemných vztazích a komunitním životě.
• Atraktivní a zachovalé prostředí – obec má zájem o dobrý stav životního prostředí a současně
podporuje atraktivitu území podél řeky Lužnice i pro návštěvníky.
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HLAVNÍ PRIORITY A CÍLE

4.2

Na základě výše provedených analýz a v souladu s rozvojovou vizí území byly stanoveny tyto dílčí priority
pro zaměření programu rozvoje:
•

Priorita 1: Životní prostředí

•

Priorita 2: Život v obci

•

Priorita 3: Doprava

K jednotlivým prioritám jsou dále stanoveny cíle. Ty jsou uvedeny níže na schématu znázorňující strom
cílů. K jednotlivým cílům jsou následně uvedeny příklady podporovaných opatření a projektů – viz dále.
Současně jsou pro potřeby budoucího vyhodnocování plnění programu rozvoje navrženy také možné
indikátory pro hodnocení konkrétních výsledků.
Cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizací programu rozvoje. Časově se váží k platnosti
programu rozvoje, tj. cca do roku 2030. Jsou stanoveny na základě definovaných problémů a vyjadřují
žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo. Cíle jsou v souladu s vizí a vzájemně se doplňují.
Bečice jsou dobře udržovanou obcí,
která zajišťuje příjemné místo pro
život svých obyvatel v atraktivním a
zachovalém prostředí.

Priorita 1 – Životní prostředí
Cíl 1 – Ochrana a zlepšování
životního prostředí

Priorita 2 – Život v obci
Cíl 2 – Dobré podmínky pro
život
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Priorita 3 - Doprava
Cíl 3 – Dobrá dopravní
dostupnost a obslužnost
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4.2.1

Priorita 1 – Životní prostředí

Silnou stránkou a hodnotou obce je zachovalé životní a přírodní prostředí. Bečice jsou klidnou obcí
nezatíženou dopravou a hlukem, více než 40 % území tvoří lesy a přírodní a krajinářskou dominantou je
zachovalé údolí řeky Lužnice. Tyto hodnoty má smysl chránit a rozvíjet.
Cíl 1 – Ochrana a zlepšování životního prostředí
Nad obcí se nachází rybníček, který pomáhá zadržovat vodu v krajině a dotváří místní prostředí. Nutná je
jeho průběžná údržba a případná revitalizace. S ohledem na předpokládaný vývoj klimatu a riziko
suchých období může být do budoucna žádoucí vytvořit další menší vodní plochy v lesích na
Vnučském nebo Malšickém potoce.
Obec má zájem na zlepšování stavu zeleně v krajině. Možnosti jsou zejména v obnově alejí podél
silnice na Malšice a případně podél polních cest, které jsou v územním plánu vymezeny k obnově.
Krajinná zeleň může přispět také k ochraně před erozí.
V centru obce u pomníku jsou se ve střetu dva vysazené stromy s vedením elektrického napětí. Je proto
do budoucna žádoucí tento střet vyřešit a s ohledem na technické a ekonomické možnosti upravit způsob
vedení elektrické energie v tomto místě.
Zeleň bude udržována a případně doplňována i na dalších vhodných obecních plochách. Při výsadbách
zeleně je vhodné využívat stanovištně vhodných dřevin.
Obec rovněž zajišťuje péči o lesy v majetku obce, která spočívá např. ve výsadbách lesních dřevin,
nátěrech a péči o dřeviny. V tomto bude obec i nadále pokračovat, pomocí může být pořízení další
techniky pro péči o dřeviny.
Důležité je zlepšení čištění odpadních vod. Obec má v plánu rekonstrukci stávající kanalizace a chce
podpořit čištění vod v domácnostech pomocí domácích čistíren odpadních vod.
V plánu je také postupné zlepšování systému nakládání s odpady. V plánu je rekonstrukce sběrného
dvora, případně zavedení sběru kartonového papíru.
Rovněž se předpokládá průběžná údržba a zefektivňování veřejného osvětlení.
Příklady podporovaných opatření a projektů:
•
•
•
•
•

Revitalizace obecního rybníka
Obnova a výsadby zeleně v intravilánu a v krajině podél komunikací
Rekonstrukce sběrného dvora
Rekonstrukce kanalizace
Podpora domácích ČOV

Návrh možných indikátorů pro hodnocení výsledků:
•
•
•

Počet vysázených stromů
Množství obyvatel s napojením na domácí ČOV
Množství vytříděného odpadu
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4.2.2

Priorita 2 – Život v obci

Vybavenost obce odpovídá její velikosti. V obci funguje obecní úřad, který byl v roce 2012
zrekonstruován. U řeky Lužnice, která je oblastí vodácké turistiky, je provozováno pohostinství.
V předchozích letech bylo vybudováno dětské hřiště.
Cíl 2 – Dobré podmínky pro život
Obec bude zajišťovat údržbu a obnovu veřejného majetku v obci.
V obci je pořádáno v průběhu roku několik místních společenských akcí. Pro jejich přípravu bude
zachována podpora ze strany obce a spolupráce s místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Možné je
doplňkové techniky a vybavení pro pořádání společenských akcí.
Obec má zájem také o mladé rodiny. V územním plánu jsou vymezeny nové rozvojové plochy pro
bydlení, bylo postaveno dětské hřiště, které může být rozšířeno, obec podporuje rodiny i finančně při
narození dětí.
S ohledem na nárůst počtu seniorů lze výhledově doporučit zajištění terénní pečovatelské služby ve
spolupráci s některou z neziskových organizací v regionu, které tyto služby poskytují.
Cestovní ruch ve vazbě na Lužnici a vodáckou turistiku je organizován převážně na soukromé bázi.
Zájmem obce je udržitelný cestovní ruch a rekreace a šetrné využívání krajiny v údolí řeky Lužnice.
Obec se rovněž bude zapojovat do vhodných projektů v oblasti meziobecní spolupráce v rámci MAS
Lužnice.
Příklady podporovaných opatření a projektů:
•
•
•

Rozšíření dětského hřiště
Podpora komunitních společenských akcí
Využití ploch pro bydlení dle územního plánu

Návrh možných indikátorů pro hodnocení výsledků:
•
•
•

Počet obyvatel obce (cíl zachování současného stavu až mírný nárůst)
Průměrný věk obyvatel
Počet společenských akcí v průběhu roku
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4.2.3

Priorita 3 – Doprava

Dopravní situace je stabilizována, výhodou obce je velmi nízká intenzita automobilové dopravy oproti
jiným obcím. Rozvoj dopravy je řešen v územním plánu. Veřejná doprava je zajišťována autobusy.
Cíl 3 – Dobrá dopravní dostupnost a obslužnost
Stav místních komunikací se liší – některé místní komunikace jsou v dobrém stavu, některé ve špatném.
Obec proto plánuje především průběžné rekonstrukce dílčích úseků místních komunikací, které jsou
v majetku obce.
Z hlediska bezpečnosti jsou možná drobnější opatření na místních komunikacích, jako jsou bezpečnostní
zrcadla apod.
Územní plán počítá s komunikací propojující silnici III. třídy a umožňující příjezd do rekreační oblasti
mimo obytnou část obce (účelová komunikace DS1). Dále jsou zde navrženy obnovy původních cest
mezi polnostmi. Ty je v případě jejich realizace žádoucí doplnit i o liniovou zeleň.
Ze strany obce bude nadále podporována alespoň základní veřejná autobusová doprava s cílem zajistit
zachování dopravního napojení.
Rozvoj cyklistické dopravy aktuálně plánován není. O pěší turistickou trasu podél Lužnice pečuje Klub
českých turistů.
Příklady podporovaných opatření a projektů:
•
•
•
•

Účelová komunikace (dle ÚP) DS1
Obnova místních komunikací v krajině
Výsadby zeleně podél cest
Rekonstrukce místních komunikací

Návrh možných indikátorů pro hodnocení výsledků:
•
•
•

Délka rekonstruovaných komunikací (m)
Délka obnovených polních cest
Počet spojů veřejnou dopravou
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5 VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY V ÚZEMÍ
Obec Bečice má některé základní dokumenty, ze kterých bylo vycházeno, a které jsou zohledněny.
Především se jedná o územní plán a rozpočet obce. Územní plán je platný z roku 2017. Program rozvoje
musí být s územním plánem ve vzájemném souladu.
Program rozvoje obce Bečice by měl být v souladu především s nadřazeným krajským dokumentem,
kterým je Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027, a dále s hlavními dokumenty na úrovni ČR
a kraje, v oblasti územního plánování zejména Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Přehled
hlavních aktuálních rozvojových dokumentů/strategií je uveden níže. Nejedná se o vyčerpávající přehled,
pouze o ty nejzásadnější.

HLAVNÍ STRATEGICKÉ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

5.1

Rozvojové strategie
Jihočeský kraj
•

Program rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027

Česká republika
•
•
•
•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030
Dohoda o partnerství pro programové období 2021 – 2027
Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
•
•
•

Územní plán Bečice
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Územně analytické podklady SO ORP Tábor, 2020

5.1.1

Popis hlavních vazeb na nadřazené dokumenty

Základním koncepčním dokumentem ČR v oblasti regionální politiky je Strategie regionálního rozvoje
České republiky 2021+ (SRR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 775 ze dne 4. 11. 2019.
Strategie je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na
regionální rozvoj. Strategie má propojovat odvětvová hlediska a přístupy s územními aspekty vyváženého
regionálního rozvoje a územní soudržnosti, obsahuje formulace problémových okruhů, priorit a
souhrnných cílů, které bude třeba v příštím období sledovat.
Tabulka 9 Vazby prioritních oblastí Programu rozvoje obce Bečice na prioritní oblasti Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+
Prioritní oblasti Strategie
regionálního rozvoje ČR
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
ekonomické základny regionálních center a jejich venkovského
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
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Priority programu rozvoje
Priorita 1 –
Priorita 2 –
Priorita 3 Životní prostředí
Život v obci
Doprava
x
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Prioritní oblasti Strategie
regionálního rozvoje ČR
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů.
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních
centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci
Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci
venkovského zázemí regionálních center

Priority programu rozvoje
Priorita 1 –
Priorita 2 –
Priorita 3 Životní prostředí
Život v obci
Doprava
x
x

x
0

Základním dokumentem na úrovni Jihočeského kraje, se kterým by měl být v souladu Program rozvoje
obce Bečice, je Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027. Zde je tedy zobrazena
vzájemná vazba na úrovni priorit a cílů. Vzájemnou vazbu zachycuje následující tabulka.
Tabulka 10 Vazby prioritních oblastí Programu rozvoje obce Bečice na prioritní osy Programu
rozvoje Jihočeského kraje 2021 - 2027
Prioritní oblasti Programu rozvoje JČK

Priority programu rozvoje
Priorita 1 –
Priorita 2 – Život v
Životní prostředí
obci

1. Smart region a konkurenceschopná regionální
ekonomika
2. Rozvoj dopravní a technické infrastruktury;
3. Rozvoj služeb a infrastruktury v sociální oblasti;
4. Rozvoj služeb a infrastruktury ve zdravotnictví;
5. Rozvoj vzdělávání a podpora aktivního trávení času;
6. Environmentální udržitelnost a ochrana životního
prostředí;
7. Využití přírodního a kulturního dědictví kraje k rozvoji
cestovního ruchu.

x
x
-

x

x
x
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6 REALIZAČNÍ ČÁST
Hlavní odpovědnost za naplňování cílů programu rozvoje a realizaci opatření v něm uvedených má
vedení obce (starosta a místostarosta obce), přičemž rozhodovací odpovědnost má zastupitelstvo.
Předmětem práce je zajišťovat realizaci projektů po organizační stránce, podporovat spolupracující osoby
a organizace při realizaci, řešit finanční a administrativní záležitosti apod.
Celkově by měl být program rozvoje živým dokumentem, který je podle potřeby doplňován a upravován.
Jedním z kroků při zajištění tohoto požadavku může být tzv. Zpráva o naplňování programu rozvoje
a Zásobník projektů.
Zpráva o naplňování programu rozvoje by měla sloužit k pravidelnému monitoringu programu rozvoje
a je optimální ji v podmínkách obce dané velikosti zpracovat ve velmi stručném rozsahu přibližně
jedenkrát za 3 roky. Jejím účelem je získat informace o věcném plnění programu rozvoje a dosažených
výstupech a výsledcích. V této zprávě by měly být uvedeny informace o aktuálním stavu realizace dílčích
projektů, aktivit a opatření v daném časovém období. Kromě stavu realizace jednotlivých projektů je zde
vhodné uvést také dosaženou změnu odpovídajících ukazatelů (indikátorů) vyplývajících z realizace
projektů. Současně se jedná o informační zdroj pro občany obce. Monitorovací data u dokončených
projektů (indikátory výstupu) jsou sbírána po ukončení projektu.
Zpráva o naplňování programu rozvoje by měla mít stručnou základní strukturu členěnou dle jednotlivých
priorit a opatření. Zhodnotí výsledky, kterých bylo dosaženo za dané. Zpráva bude pro jednotlivé priority
a opatření obsahovat alespoň tyto základní údaje:
•
•
•
•

Priorita a cíl
Realizované a připravované projekty, aktivity a činnosti a jejich stručný popis a úspěšnost
Vyhodnocení monitorovacích indikátorů u ukončených projektů
Náklady projektů – skutečné a plánované

Zpráva o naplňování programu rozvoje může sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu rozpočtu
a rozpočtového výhledu obce.
Současně se zprávou je vhodné mít k dispozici zásobník projektů. Zásobník projektů (plánů,
investičních akcí apod.) by měl být zpracován takovým způsobem, aby umožňoval průběžně aktualizovat,
popř. rozšiřovat záznamy o chystaných projektech a požadavcích. Měl by obsahovat přehled
aktivit/projektů/činností plánovaných k realizaci na období platnosti programu rozvoje. Vhodnou formou je
např. tabulka ve formátu xls, doc nebo pdf.
Je třeba zdůraznit, že se nepředpokládá realizace všech uvedených projektových záměrů v daném
období, a to s ohledem na finanční, majetkové, kapacitní a další možnosti obce a vnější omezení.
Jedná se o otevřený pracovní dokument, který by měl být dle potřeb obce průběžně aktualizován,
zpřesňován, doplňován a upravován a je optimální jej nastavit tak, aby především vyhovoval potřebám
obce a stávajícímu systému evidence plánovaných akcí a projektů.
Program rozvoje by měl být živým dokumentem, který reaguje na aktuální dění a potřeby obce, proto je
možná jeho aktualizace. Mezi nejčastěji aktualizované výstupy programu rozvoje lze zařadit Zásobník
projektových záměrů, který je nejdynamičtěji se měnící částí programu. Vhodné je vyhodnocení po
ukončení stávajícího a před zahájením dalšího programovacího období. Na základě vyhodnocení může
být provedena aktualizace.
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7 LITERATURA A PŘEHLED POUŽITÝCH ZDROJŮ
•
•
•

MMR (2012): Metodika tvorby programu rozvoje obce
MÚ Tábor (2017): Územní plán Bečice
MÚ Tábor (2020): Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností tábor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://oldmaps.geolab.cz
http://kontaminace.cenia.cz
www.becice.cz
www.chmi.cz
www.czso.cz
www.idos.cz
www.kr-jihocesky.cz
www.mapy.cz
www.masluznice.bechynsko.cz/
www.nature.cz
www.natura2000.cz
www.rsd.cz
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