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Krajský investiční fond
(KIF)

• Statut fondu byl schválen usnesením č. 27/2020/ZK-3 Zastupitelstva
Jihočeského kraje ze dne 17. 12. 2020.

• Cílem fondu je pomoci jihočeským obcím a městům při financování jejich
významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče,
základní infrastruktury a kultury.

• Smyslem je finanční pomoc při vícezdrojovém financování jednotlivých akcí
(např. v poměru třetinových podílů ze strany obce, státu a kraje).

• Podpořeno bylo téměř 30 projektů za zhruba 200 mil. Kč.

• Tato prezentace obsahuje výběr z těchto podpořených projektů.



obec Včelná

-

rekonstrukce kulturního 

(komunitního) domu 

KIF 6 000 000 Kč

Rekonstrukce 
stávajícího KD 

a zajištění 
bezbariérového 
přístupu - nová 

oddělitelná přístavba 
pro menší skupinu osob 

max. 30 účastníků, 
která se bude moci 

spojit s velkým sálem 
o kapacitě až 190 

návštěvníků.



město Trhové Sviny

-

rekonstrukce kuchyně a jídelny 

ZŠ

KIF 9 000 000 Kč

Přístavba a celková 
rekonstrukce budovy 

školní kuchyně s 
jídelnou, která plní 
svou funkci od roku 

1963 - stávající 
kapacita 650 jídel za 

den bude navýšena na 
800 jídel denně, bude 

možné nabídnout 
stravování 

i ekonomicky 
a sociálně slabším 

občanům (například 
důchodcům aj.)



městys Katovice

-

výstavba nové mateřské školy

KIF 15 000 000 Kč 

Jedná se o spádovou MŠ, 
kterou navštěvují žáci 
celkem ze sedmi obcí. 

Funkční MŠ je nezbytnou 
podmínkou pro 

fungování přilehlé ZŠ. 
Výstavba bude mít silný 
pozitivní vliv na udržení 

mladých rodin na 
venkově.



městys Strunkovice nad Blanicí

-

nákup budovy 

zdravotního střediska

KIF 2 000 000 Kč

Odkup budovy od 
dědiců lékaře, který 
zde měl ordinaci -

budova bude 
zachována pro 
stávající účel. 

Realizace projektu 
umožní zachovat 

dostupnost lékařské 
péče v obci, v jejích 

místních částech 
i v blízkém okolí.



město Milevsko

-

rozšíření Domova pro seniory

KIF 10 000 000 Kč

Navýšení kapacity 
o 34 lůžek 

a vytvoření 15 
nových pracovních 

míst. Rozšíření 
domova pro seniory 
napomůže k řešení 
nepříznivé sociální 

situace starších 
občanů na území 

ORP Milevsko. 



městys Nadějkov

-

polyfunkční komunitní centrum

KIF 1 900 000 Kč

Výstavba polyfunkčního 
komunitního centra, a to 
komplexní rekonstrukcí 
stávající obecní budovy 
v centrální části obce 

(náměstí) vedle budovy 
obecního úřadu 

- prostřednictvím služeb 
bude poskytována pomoc 

a podpora fyzickým osobám 
v nepříznivé sociální situaci 

za účelem sociálního 
začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení - zázemí 
pro volnočasové aktivity, 

kulturní/vzdělávací služby, 
knihovna.



město Třeboň

-

rozšíření lázeňské 
infrastruktury v Třeboni 

1. etapa 

KIF 10 000 000 Kč

Rozšíření centra Aqua 
Viva o venkovní část 

s kondičním bazénem 
a relaxačně-

rehabilitačními 
bazény s vyhřívanou 
vodou. Bazény budou 

nově využívány 
i školami v rámci 
hodin TV a dále 
seniory v rámci 

nových speciálních 
lekcí.



obec Žimutice (Krakovčice)

-

Obecní dům Krakovčice

KIF 3 500 000 Kč

Výstavba nového 
obecního domu 

vč. obecního bytu 
v podkroví –

v současné době 
se veškeré 

společenské kulturní 
akce (setkání rodáků, 
výročí SDH, ….) konají 

na venkovním hřišti 
pod stany.



město Protivín

-

rekonstrukce budovy 

ZŠ 

KIF 4 000 000 Kč

Výměna oken stejných 
rozměrů, úprava 

a zateplení přístavku 
nad kabinety, zateplení 

obvodových stěn 
přístavku na dvoře 
– kabinetů a šaten, 
venkovní úpravy –

nová kamenná dlažba
s drobnou zelení.



městys Radomyšl 
-

rekonstrukce a přístavba
sokolovny

KIF 5 000 000 Kč

Radomyšl se 
dynamicky vyvíjí, 

zvyšuje 
se individuální bytová 

výstavba a stává 
se přirozeným 

kulturním spádovým 
centrem. Budova 

pochází z roku 1930 
a její stav odpovídá 

stáří - budova 
vyžaduje okamžitou 

rekonstrukci. 



městys Besednice

-

modernizace sociálního zařízení 

v ZŠ a MŠ

KIF 2 000 000 Kč

Kompletní přestavba 
hygienického zázemí, 
které již neodpovídalo 

potřebám žáků a učitelů 
a hygienickým 

požadavkům na prostory 
a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí 

a mladistvých.



obec Vacov

-

revitalizace náměstí 

ve Vacově II. etapa

KIF 10 000 000 Kč

Vybudování zázemí 
pro turisty 

a prostor s mnohostranným 
využitím: spolky z oblasti 
sportu a volnočasových 
aktivit (hasiči, myslivci, 
sportovci), přednášky 

realizované místní ZŠ či 
externími subjekty, sociální 

služby, soukromé akce. 
Na objekt bude navazovat 

zpevněná plocha, 
jež najde využití při konání 

venkovních akcí (pouť, 
slavnost, kulturní akce). 



Předmětem projektu je výstavba 
mateřské školy v obci Vlastiboř. 

Projekt je současně spolufinancován z 
IROP (EU). 

obec Vlastiboř
-

výstavba mateřské školy 

KIF 4 000 000 Kč



obec Volenice 

-

novostavba víceúčelové 

požární zbrojnice

KIF 5 000 000 Kč

Požární zbrojnice 
nevyhovovala 

z hlediska normy ČSN 
735710, nedisponovala 

sociálním zařízením, 
dostatečnou plochou 

pro možnost 
rekonstrukce - nová 

požární zbrojnice bude 
sloužit jako zázemí pro 

jednotku PO JPO III 
Volenice.



městys Chlum u Třeboně

-

nákup objektu zdravotního 
střediska

KIF 3 500 000 Kč

Odkup budovy 
zdravotního 

střediska od lékařky 
odcházející do penze 
- zachování lékařské 

péče pro městys 
Chlum u Třeboně 

včetně místních částí 
a okolních 

samostatných obcí.



obec Němětice 

-

revitalizace bývalého 

zemědělského objektu

KIF 9 200 000 Kč

Objekt v centru obce 
v havarijním stavu 

- v objektu se plánuje 
obecní úřad, klubovna, 

kulturní, koncertní 
a taneční sál. 

V současnému stavu 
může ohrožovat zdraví 
obyvatel. Objekt není 

vytápěn a chátrá. 
Bez pomoci 

z KIF by nebylo možné 
projekt realizovat.



město Bechyně

-

rekonstrukce a modernizace 

školních hřišť dvou ZŠ v Bechyni 

KIF 1 600 000 Kč

Nová hřiště se sportovním povrchem 
- umělým trávníkem 

s křemičitanovým vsypem - stavební akce je dělena 
na stavební objekty, u obou škol se bude budovat 

několik sportovišť.



město Tábor
-

Centrum pro seniory v Táboře

KIF 20 000 000 Kč

Severní budova je navržena 
jako Dům 

s pečovatelskou službou 
a administrativním křídlem 
(DPS), zatímco jižní budova 
bude mít status Domova pro 

seniory (DS - domov 
se zvláštním režimem); mezi 

domy se bude rozkládat 
piazzeta se zpevněným 

povrchem přístupná všem 
uživatelům domova včetně 

veřejnosti. 



město Jindřichův Hradec

-

rekonstrukce základní školy 
Jindřichův Hradec III., Vajgar 692

KIF 10 000 000 Kč

Rekonstrukce 
elektroinstalace ve všech 

pavilonech 5. základní 
školy, a to jak 

silnoproudu, tak 
slaboproudu - výměna 

stávajících montovaných 
vnitřních příček 

a provedení souvisejících 
úprav zařizovacích 

předmětů, rozvodů vody 
a kanalizace.



obec Včelná

-

rekonstrukce kulturního 

(komunitního) domu 

Rekonstrukce stávajícího KD 
a zajištění bezbariérového přístupu -
nová oddělitelná přístavba pro menší 

skupinu osob max. 30 účastníků, která 
se bude moci spojit s velkým sálem 

o kapacitě až 190 návštěvníků.

KIF 6 000 000 Kč



město Trhové Sviny

-

rekonstrukce kuchyně a jídelny

ZŠ

KIF 9 000 000 Kč

Přístavba a celková rekonstrukce 
budovy školní kuchyně s jídelnou, 

která plní svou funkci od roku 1963 
- stávající kapacita 650 jídel za den 
bude navýšena na 800 jídel denně, 
bude možné nabídnout stravování 
i ekonomicky a sociálně slabším 

občanům (například důchodcům aj.)



městys Katovice

-

výstavba nové mateřské školy

KIF 15 000 000 Kč 

Jedná se o spádovou MŠ, kterou 
navštěvují žáci celkem ze sedmi 
obcí. Funkční MŠ je nezbytnou 

podmínkou pro fungování přilehlé 
ZŠ. Silný pozitivní vliv na udržení 

mladých rodin na venkově.



městys Strunkovice nad Blanicí

-

nákup budovy 

zdravotního střediska

KIF 2 000 000 Kč

Odkup budovy od dědiců lékaře, 
který zde měl ordinaci - budova 

bude zachována pro stávající účel. 
Realizace projektu umožní 

zachovat dostupnost lékařské 
péče v obci, v jejích místních 

částech i v blízkém okolí.



město Milevsko

-

rozšíření Domova pro seniory

KIF 10 000 000 Kč

Navýšení kapacity o 34 lůžek 
a vytvoření 15 nových pracovních 

míst. Rozšíření domova pro seniory 
napomůže k řešení nepříznivé 

sociální situace starších občanů 
na území ORP Milevsko. 



městys Nadějkov

-

polyfunkční komunitní centrum

KIF 1 900 000 Kč

Výstavba polyfunkčního komunitního centra, a to 
komplexní rekonstrukcí stávající obecní budovy 
v centrální části obce (náměstí) vedle budovy 
obecního úřadu - prostřednictvím služeb bude 

poskytována pomoc a podpora fyzickým osobám 
v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního 
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení -

zázemí pro volnočasové aktivity, 
kulturní/vzdělávací služby, knihovna.



město Třeboň

-

rozšíření lázeňské infrastruktury  

1. etapa 

KIF 10 000 000 Kč

Rozšíření centra Aqua Viva o venkovní 
část s kondičním bazénem 

a relaxačně-rehabilitačními bazény 
s vyhřívanou vodou. Bazény budou 
nově využívány i školami v rámci 
hodin TV a dále seniory v rámci 

nových speciálních lekcí.



obec Žimutice (Krakovčice)

-

Obecní dům Krakovčice

Výstavba nového obecního domu 
vč. obecního bytu v podkroví –

v současné době se veškeré 
společenské kulturní akce 

(setkání rodáků, výročí SDH, ….) 
konají na venkovním hřišti 

pod stany.

KIF 3 500 000 Kč



město Protivín

-

rekonstrukce budovy 

ZŠ 

Výměna oken stejných rozměrů, 
úprava a zateplení přístavku nad 
kabinety, zateplení obvodových 

stěn přístavku na dvoře –
kabinetů a šaten, venkovní 

úpravy - nová kamenná dlažba s 
drobnou zelení.

KIF 4 000 000 Kč



městys Radomyšl 

-

rekonstrukce a přístavba sokolovny 

KIF 5 000 000 Kč

Radomyšl se dynamicky vyvíjí, 
zvyšuje se individuální bytová 

výstavba a stává se přirozeným 
kulturním spádovým centrem. 

Budova pochází z roku 1930 a její 
stav odpovídá stáří - budova 

vyžaduje okamžitou rekonstrukci. 



městys Besednice

-

modernizace sociálního zařízení 

v ZŠ a MŠ

KIF 2 000 000 Kč

Kompletní přestavba hygienického 
zázemí, které již neodpovídalo 

potřebám žáků a učitelů 
a hygienickým požadavkům na 

prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých.



obec Vacov

-

revitalizace náměstí 

ve Vacově II. etapa

KIF 10 000 000 Kč

Vybudování zázemí pro turisty a prostor 
s mnohostranným využitím: 

spolky z oblasti sportu 
a volnočasových aktivit (hasiči, myslivci, 

sportovci), přednášky realizované místní ZŠ 
či externími subjekt, sociální služby, 

soukromé akce. 
Na objekt bude navazovat zpevněná plocha, jež 
najde využití při konání venkovních akcí (pouť, 

slavnost, kulturní akce). 



obec Vlastiboř
-

výstavba mateřské školy 

Předmětem projektu je výstavba 
mateřské školy v obci Vlastiboř. 

Projekt je současně 
spolufinancován z IROP (EU). 

KIF 4 000 000 Kč



obec Volenice 

-

novostavba víceúčelové 

požární zbrojnice

KIF 5 000 000 Kč

Požární zbrojnice nevyhovala 
z hlediska normy ČSN 735710, 

nedisponovala sociálním zařízením, 
dostatečnou plochou pro možnost 

rekonstrukce - nová požární zbrojnice 
bude sloužit jako zázemí pro jednotku 

PO JPO III Volenice.



městys Chlum u Třeboně

-

nákup objektu zdravotního střediska

KIF 3 500 000 Kč

Odkup budovy zdravotního střediska 
od lékařky odcházející do penze -

zachování lékařské péče pro městys 
Chlum u Třeboně včetně místních 

částí a okolních samostatných obcí.



obec Němětice 

-

revitalizace bývalého 

zemědělského objektu

KIF 9 200 000 Kč

Objekt v centru obce v havarijním 
stavu - v objektu se plánuje obecní 
úřad, klubovna, kulturní, koncertní 
a taneční sál. V současnému stavu 
může ohrožovat zdraví obyvatel. 

Objekt není vytápěn a chátrá. Bez 
pomoci z KIF by nebylo možné projekt 

realizovat.



město Bechyně

-

rekonstrukce a modernizace 

školních hřišť dvou ZŠ v Bechyni

Nová hřiště se sportovním 
povrchem - umělým trávníkem 

s křemičitanovým vsypem - stavební 
akce je dělena na stavební objekty, 

u obou škol se bude budovat několik 
sportovišť.

KIF 1 600 000 Kč



město Tábor
-

Centrum pro seniory v Táboře

KIF 20 000 000 Kč

Severní budova je navržena jako Dům 
s pečovatelskou službou 

a administrativním křídlem (DPS), zatímco 
jižní budova bude mít status Domova pro 

seniory (DS - domov se zvláštním režimem),  
mezi domy se bude rozkládat piazzeta se 

zpevněným povrchem přístupná všem 
uživatelům domova včetně veřejnosti. 



město Jindřichův Hradec

-

rekonstrukce základní školy 

Jindřichův Hradec III., Vajgar 692

Rekonstrukce elektroinstalace ve všech 
pavilonech 5. základní školy, a to jak 

silnoproudu, tak slaboproudu - výměna 
stávajících montovaných vnitřních 

příček a provedení souvisejících úprav 
zařizovacích předmětů, rozvodů vody 

a kanalizace.

KIF 10 000 000 Kč



Děkuji za pozornost. 

Ing. Tomáš Hajdušek
náměstek hejtmana Jihočeského kraje


