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Úvod
Obec má 170 obyvatel, k.ú. obce Zhoř u Tábora je 461 ha,
první zmínka o obci je z roku 1390.
Obec Zhoř u Tábora je členem MAS Lužnicko, SMOT, SMO ČR
Plánovaný rozpočet pro rok 2018 byl vyrovnaný 2.786.000,-Kč
V obci je činný SDH Zhoř u Tábora od roku 1910, má zásahovou jednotku obce.
Kolektiv mladých hasičů SDH Zhoř u Tábora se umisťuje na předních místech hry Plamen
v okresním a několikrát i v krajských kolech této soutěže.
Obec má zpracovaný územní plán vydaný 22.11.2011, s nabytím účinnosti
7.11.2011. Změna č.1 ÚP Zhoř u Tábora, která byla vydána zastupitelstvem obce dne
23.9.2014, nabyla účinnosti 9.10.2014.
V minulých letech se obec úspěšně ucházela o dotace z Programu obnovy venkova.
Za zmínku stojí pravidelné každoroční čerpání dotace na opravu a výstavbu místních
komunikací,

Shrnutí výsledků dosavadní realizace POV
2014 Vybudování komunikace na východní straně obce VI. etapa
- celkové náklady 3.000.000,-Kč (investice od roku 2012)- 400 tis ročně.
- investiční akce
- dotace POV
2014 - Vybudován chodník od ulice ve vilách k nové zástavbě na východní straně obce
- celkové náklady 204 000,- investiční akce
-dotace POV
2014 Oprava veřejného osvětlení
- celkové náklady 310 000,-(platba na 3 splátky: 103 400,-/2014, 103 300,-/2015, 103 300,-/2016 )
- neinvestiční akce
2014 - Oprava požární nádrže
- celkové náklady 340 000,- neinvestiční akce
-dotace Jihočeský kraj
2015 Vybudováno veřejné osvětlení k nové zástavbě na východní straně
- celkové náklady 100 000,- investiční akce

2015 Výměna oken na OÚ I. etapa
- celkové náklady 110 000,- Kč
- neinvestiční akce
2015 Vybudování komunikace na východní straně obce VII. a VIII. etapa
- celkové náklady 3.000.000,-Kč (investice od roku 2012)- 400 tis ročně.
- investiční akce
- dotace POV
2016 Výměna oken na OÚ II. etapa
- celkové náklady 150 000,- Kč
- neinvestiční akce
2016 Vybudování komunikace na východní straně obce IX. a X. etapa
- celkové náklady 3.000.000,-Kč (investice od roku 2012)- 400 tis ročně.
- investiční akce
- dotace POV
2017 Oprava komunikace Okružní I. etapa, část A
- celkové náklady 667,498,- neinvestiční akce
- dotace POV
2018 Oprava komunikace Okružní I. etapa, část B
- celkové náklady 929 301,- neinvestiční akce
2018 Doplnění dětského hřiště o herní prvky
- celkové náklady 303 226,-investiční akce
2018 Vybudována kanalizace v "Nové ulici " na severní straně obce
- celkové náklady 422 913,- investiční akce
- dotace POV

Plán rozvoje obce Zhoř u Tábora na období 2019 - 2023
Program obnovy venkova
Vybudování komunikace "Nová ulice" v severní části obce (rozděleno do více etap)
- termín realizace:
2019-2023
- náklady akce:
cca 1 000 000,- předpokládaný zdroj financování:
část POV
část vlastní zdroje
Vybudování odvodnění komunikace ul. "Paďousy"
- termín realizace:
2019-2023
- náklady akce:
cca 750 000,- předpokládaný zdroj financování:
část POV
část vlastní zdroje
Oprava komunikace ul. "Paďousy"
- termín realizace:
- náklady akce:
- předpokládaný zdroj financování:
Oprava hasičské zbrojnice
- termín realizace:
- náklady akce:
- předpokládaný zdroj financování:

2019-2023
cca 1 500 000,část POV
část vlastní zdroje
2019-2023
cca 400 000,část dotace Jihočeský Kraj
část vlastní zdroje

Vybudování stezky pro pěší a cyklisty na hřiště (rozděleno do více etap)
- termín realizace:
2019-2023
- náklady akce:
cca 1 300 000,- předpokládaný zdroj financování:
část POV
část vlastní zdroje
Oprava budovy hasičské klubovny a sálu (rozděleno do více etap)
- termín realizace:
2019-2023
- náklady akce:
cca 700 000,- předpokládaný zdroj financování:
část MMR ČR
část vlastní zdroje
Oprava komunikace ul. "Okružní" II. etapa
- termín realizace:
- náklady akce:
- předpokládaný zdroj financování:

2019-2023
cca 800 000,část dotace Jihočeský Kraj
část vlastní zdroje

Řešení vytápění obecního úřadu a klubovny mladých hasičů
- termín realizace:
2019-2023
- náklady akce:
cca 120 000,- předpokládaný zdroj financování
vlastní zdroje
Oprava zpevněných ploch na návsi
- termín realizace:
- náklady akce:
- předpokládaný zdroj financování

2019-2023
cca 1 000 000,část POV
část vlastní zdroje

