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15.7.2019 

Vyjádření klubu krajských zastupitelů ODS k záměru investice do chaty Mládí-Zadov 

Klub krajských zastupitelů za ODS vyjadřuje zásadní nesouhlas s postupem krajské koalice při 
přípravě rekonstrukce a přestavby chaty Mládí-Zadov. Požadujeme, aby došlo k zastavení přípravy 
tohoto projektu, celý záměr byl projednán v zastupitelstvu Jihočeského kraje a zastupitelé měli 
možnost se k tomuto záměru vyjádřit a rozhodnout o dalším postupu. 

Jedná se o plánovanou rekonstrukci chaty Mládí ve Stachách na Zadově, kterou plánuje krajská 
koalice. Tato chata byla historicky v majetku Jihočeského kraje a společně s druhým takovýmto 
objektem, kterým je chata v Blatnici u Mladé Vožice byla spravována v krajské příspěvkové 
organizaci “ Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám”. 
Chata Mládí – Zadov byla ale na návrh Rady Jihočeského kraje v únoru 2018 rozhodnutím krajského 
zastupitelstva převedena pod krajskou organizaci, která se jmenuje “Krajské školní hospodářství”. 
Argumenty, které byly uvedeny v důvodové zprávě pro zastupitelstvo byly následující: “Vlivem 
zvyšování atraktivity ostatních šumavských lokalit (Lipno, Kvilda) a zvýšenou dostupností lokalit v 
zahraničí došlo k úbytku některých tradičních (skupinových) klientů a tím se stala Chata Mládí 
ztrátová”. Z těchto důvodů byl navržen převod pod Krajské školní hospodářství, které se o chatu 
údajně dokáže postarat s menšími náklady. 

Od té doby však Rada Jihočeského kraje rozhodla o poměrně zásadní investici do tohoto objektu a 
v této chvíli už připravuje projektovou dokumentaci k tomuto záměru. Aniž by o tomto záměru 
Rada kraje jakkoli informovala krajské zastupitele. Z materiálů ze zasedání Rady kraje z 20.6.2019 
jasně vyplývá, že radní schválili výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na 
celkovou rekonstrukci a pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení nejen pro 
rekonstrukci, ale i pro přístavbu nové části objektu. Podle záměru popsaném ve schválení veřejné 
zakázky na projektovou dokumentaci je zjevné, že má dojít k zásadní rekonstrukci a přestavbě, kdy 
má vzniknout penzion s nově vybudovanými bezbariérovými byty, apartmány, a navíc je plánováno 
rozšíření o další část objektu, kde má vzniknout saunový svět. Zpracování projektové dokumentace 
bylo Radou kraje schváleno na tomto zasedání za cenu 3,85 mil. Kč. bez DPH.  V materiálu je 
uvedena i předpokládaná cena investice 76 mil. Kč bez DPH. 

Za klub ODS považujeme takový postup za nesmyslný a nehospodárný. Už cena projektové 
dokumentace v hodnotě téměř 4 mil. korun není zanedbatelná, zvláště když radní neinformovali 
zastupitele, co má tato investice kraji přinést. Považujeme tak rozsáhlou investici v desítkách 
milionů korun do takového typu objektu z veřejných peněz za nesmyslnou. Penzion se saunovým 
světem v této lokalitě považujeme za projekt, který nemá stavět krajský úřad, ale soukromý 
investor a provozovatel. 
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