TÁBOR

Historie
1420 – založení města husity
 1437 – Tábor povýšen císařem
Zikmundem na královské město
 přelom 15. a 16. století – velký
stavební rozvoj – radnice, Jordán,
přestavba kostela


Obecné
informace
Rozloha města: 6 221 ha
• Počet obyvatel: 34 tis
• Nejvyšší nadmořská výška: Žižkovo
náměstí (historické centrum) 450 m
n. m.
• Poloha: severní okraj jižních Čech 90 km jižně od Prahy – nyní 1:10
hod. vlakem :), 60 km severně od
Českých Budějovic.
•

Partnerská města








Kostnice (Německo)
- 11. června 1984
Dole (Francie)
- 23. dubna 1997
Orinda (USA)
- 17. února 1999
Wels (Rakousko)
- 10. září 2005
Škofja Loka (Slovinsko)
- 16. září 2006
Nové Zámky (Slovensko)
- 10. září 2011

Ekonomické informace
Ekonomická struktura
Průmysl

41,4 %

Zemědělství

2,4 %

Služby

56,2 %



Současný Tábor je moderní město, které se zejména v posledních
letech dynamicky rozvíjí. Příkladem mohou být nově zrekonstruovaná
třída 9. května, obnova historického jádra, městských parků, dětských
hřišť i sportovních zařízení, značné investice byly věnovány také
rozvoji dopravy, obchodních zón, výrazný je rozvoj podnikání.



S rozvojem měst v regionu souvisí i rozvoj podnikání. I když jsou jižní
Čechy a Táborsko známy především jako oblast nezatížená
průmyslem, i tady jsou podniky, které už desítky let náleží
k uznávaným ve svém oboru. Rozvíjejí se rovněž firmy zaměřené
na potravinářský průmysl, na stavebnictví, zemědělství a další obory.

Rozpočet města 2019 – příjmy
Celkové příjmy

886 310 tis. Kč

Příjmy daňové

610 195 tis. Kč

Příjmy nedaňové

176 268 tis. Kč

Dotace neinvestiční

58 963 tis. Kč

Dotace investiční

34 424 tis. Kč

Kapitálové

6 460 tis. Kč
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kapitálové

Rozpočet města – výdaje
Celkové výdaje

883 163 tis. Kč

Výdaje běžné

681 023 tis. Kč

Výdaje kapitálové

202 140 tis. Kč
Pozemní komunikace a doprava
Ochrana životního prostředí
Vzdělávání

9%

15%

6%

19%

6%
6%

9%

3%

6%

12%

Kultura a cestovní ruch
Tělovýchova a zájmová činnost
Bytové a nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj

4%

Nakládání s odpady
Sociální služby

5%

Ochrana obyvatelstva
Správní výdaje
Ostatní

Rozpočet města - saldo
Výsledné saldo rozpočtu

+ 3 147 tis. Kč

Saldo je kryto kategorií
financování:

- 3 147 tis. Kč

Přijaté úvěry

50 000 tis. Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů
Splátky vnitřních půjček
Převody-Fond rezerv a rozvoje

- 19 621 tis. Kč
- 1 688 tis. Kč
- 31 838 tis. Kč

Samospráva, řízení města
• Zastupitelstvo má 27 členů, z toho 9 radních
• Výkon státní správy pro 80.000 obyvatel
• Starosta a 3 místostarostové uvolnění
• Městský úřad má 242 zaměstnanců
• Městská policie má 32 zaměstnanců
• 4 společnosti s r. o. (technické služby, správa bytů
a tepelné hospodářství, sportovní zařízení, lesy)

• Zřizované organizace (G-centrum, knihovna, základní
školy)

Bytový fond


Společnost BYTES Tábor s.r.o. obhospodařuje:
 188 městských domů v nichž je:
 2991 bytových jednotek
 173 nebytových jednotek
 350 bytů v domech ve společném vlastnictví (SVJ)

Vzdělávací instituce
Druh vzdělávací instituce

Počet

Vysoká škola /univerzita

2

Vyšší odborná škola

2

Střední škola

9

Internát

4

Základní umělecká škola

1

Základní škola

11

Mateřská škola

18

Koncepce památkové ochrany MPR






Roku 1961 zpracována první koncepce komplexní regenerace
a záchrany historického jádra NKP Tábor.
Roku 1976 zpracována druhá koncepce jako Program regenerace
MPR Tábor.
Další koncepce regenerace zpracovány pro období let 1983-1990,
1992-1998, 1999-2002, 2003-2006, 2007-2010.
Poslední aktuální Program regenerace MPR Tábor a okolí
vypracován pro roky 2011-2014.
Od roku 1992 probíhá každoroční aktualizace v rámci dotačního
titulu MK ČR - Programu regenerace MPR a MPZ.

MPR a památková ochrana
Na území města Tábora je evidováno:


186 nemovitých kulturních památek,



89 movitých kulturních památek,



tj. 275 státem registrovaných památek.



Z celkového počtu 399 obytných domů v MPR je 156 objektů
kulturními památkami, tj. 39 %.

Památkově chráněné objekty

v soukromém vlastnictví
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Turismus

Turismus - nabídka
Co turisty z nabídky Tábora nejvíce láká?
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aj.)
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Festivaly
•

Táborský festival vína

•

Bohemia JazzFest – mezinárodní jazzový festival

•

Mighty Sounds – hudební festival zaměřený na
punk, ska, hardcore, reggae, rock´n´roll a další

•

Komedianti v ulicích – festival pouličního divadla

•

Naše chutě – festival lokální gastronomie

•

Táborská setkání – mezinárodní historický
festival

•

Mezinárodní festival outdoorových filmů

•

Tabook – mezinárodní festival malých
nakladatelů

•

Festival čokolády – největší festival čokolády
svého druhu

•

Hračkárna – festival stylových hraček

Muzea a kulturní instituce









Husitské muzeum
v Táboře a podzemní
chodby
Bechyňská brána a věž
Kotnov – expozice
o životě ve středověké
společnosti
Muzeum čokolády
a marcipánu
Muzeum Lega
Strašidelné podzemí







Skřítkov - poetická
expozice pro nejmenší děti
Muzeum pivovarnictví
Filmová zbrojnice na
Housově mlýně
Muzeum fotografie Šechtl
& Voseček
Vyhlídková věž
děkanského kostela

Atraktivity v okolí
Muzea a technické památky
•

Stádlecký most – řetězový most přes
řeku Lužnici

•

Špejchar Želeč - Muzeum
zemědělských strojů a obrazárna

•

Bechyňský most zvaný Bechyňská
duha – železobetonový obloukový
most přes řeku Lužnici

•

Elektrická dráha Františka Křižíka
z Tábora do Bechyně - první
elektrifikovaná trať v tehdejším
Rakousku-Uhersku

•

Památník a vila Dr. E. Beneše –
Sezimovo Ústí – nahlédnutí do života
československého prezidenta

•

Rožmberský dům – Soběslav –
příroda Táborska jako na dlani

•

Muzeum loutek a kovárna – v Záluží
– tradiční selské stavení s černou
kuchyní

Toulava – kardiozážitek
pro každého
Toulavský kraj najdete na půli
cesty mezi Prahou a Šumavou.
 Rozprostírá se od Sedlčanska
po Bechyňsko, od Mladovožicka
po Milevsko a v širokém okolí
města Tábor.
 Hrdě leží mezi zelenými vrchy
střídajícími údolí řek a
svažujícími se až k blatským
mokřinám, mezi městečky
a malebnými vískami.


Nikde jinde nenajdete
krajinu tak typicky českou
jako v Toulavě.
 Zelené kopce se příjemně
vlní mezi políčky a
pastvinami, hluboké lesy
slibují množstvím plodů a
hub, cesty se vinou kolem
božích muk. Toulavská
příroda voní domovem.
 Cesty lemují kamenné kříže
z dávných dob, ve skrytu leží
keltské menhiry a v loukách
překvapí mohutné balvany,
které tu snad zapomněli
dávní obři.


Zdravým městem
jsme od roku 2008.
Od roku 2009
realizujeme MA21,
nyní v kategorii C.

Organizační zajištění projektu
Zdravého města Tábora
Politik Zdravého města a MA21 – Mgr. Václav Klecanda
•

zodpovídá za celkové směřování města v oblasti Zdravého města a MA21

•

reprezentuje municipalitu vzhledem ke všem aktivitám projektu

Koordinátor Zdravého města a MA21 – Ing. Jana Lorencová
•

samostatné funkční místo v přímé gesci politika Zdravého města a MA21

•

koordinuje, zajišťuje, prezentuje a medializuje celý proces realizace projektu

Komise Zdravého města a MA21
•

poradním orgán rady města

•

odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravé město a MA21

V čem jsme dobří?
Smart city
 Využití alternativních pohonů vozidel
 Chytré technologie v dopravě
 Energetika
 Přívětivý úřad, Zlatý erb apod.
 CAF, benchmarking, MA 21
 Nové věci zavádíme mezi prvními
 Strategie, cíle, procesy


Významné sportovní akce

TÁBOR
Děkujeme za pozornost

