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R A D N I C E  I N F O R M U J E
RADA MĚSTA v souvislosti s nevyčerpanou
dotací z ministerstva financí na loňskou re-
konstrukci chladicího zařízení zimního sta-
diónu ve výši 17,5 mil. Kč uložila starostovi
JUDr. Františku Mikešovi provést do 21. února
personální změny ve vedení úřadu.

NA REKONSTRUKCI DOBRKOVICKÝCH
inženýrských sítí a komunikace požádá město
ministerstvo financí o poskytnutí dotace ve
výši 17,5 mil. korun. Po mnoha letech prob-
lémů s chybějící splaškovou kanalizací a ply-
novým rozvodem, zastaralým vodovodním
rozvodem z roku 1959 i nedostatečným ve-
řejným osvětlením se rýsuje zkvalitnění života
jejich občanů. Rekonstrukce bude stát kolem
23 miliónů korun.

ZAHRADNÍ ULICE. Město Č. Krumlov bude
vybírat firmu, která v letošním pololetí zre-
konstruuje komunikaci a inženýrské sítě v
Zahradní ulici. V rámci poptávkového řízení
osloví pět společností s nabídkou zhotovení
nové větve veřejného vodovodního řadu včet-
ně přípojek k rodinným a bytovým domům,
opravy kanalizace a nahrazením prašného po-
vrchu asfaltovým od místa napojení na ulici
Na Svahu.

OPRAVA CYKLOSTEZKY FIALKOVÁ bude
stát 1,1 mil. Kč. O 552 tisíc korun chce město
Český Krumlov žádat ministerstvo pro místní
rozvoj. To je 50 procent nákladů, které si
vyžádá odstranění současného povrchu, vy-
rovnání obrubníků, odvodnění a položení no-
vého asfaltového povrchu. Státní prostředky
na rekonstrukci Fialkové ulice vedoucí od Te-
nis centra kolem bazénu, gymnázia a zimního
stadiónu by měly být vyčleněny z Regionál-
ního programu podpory rozvoje hospodářsky
slabých a strukturálně postižených regionů, z
dotačního titulu Podpora investic do cestov-
ního ruchu.

PŘÍSPĚVEK MATURANTŮM tří místních
středních škol na pořádání maturitních plesů
poskytlo město Č. Krumlov i letos. Celkem
30 000 Kč představuje příspěvek na pronájem
sálu Zámecké jízdárny.

NA PRAHU SEZÓNY. Setkání zástupců rad-
nice a Jihočeského kraje s podnikateli v ces-
tovním ruchu a kultuře se uskuteční 23. břez-
na, kdy budou prezentovány statistiky ná-
vštěvnosti města a regionu za rok 2004, pri-
ority podpory cestovního ruchu kraje, přehled
letošních kulturních akcí a činnosti destinač-
ního managementu. Bližší informace na rad-
nici na nám. Svornosti u Soni Markové na
tel. 380 766 320, 724 054 755.

Představitelé města zažili příjemné okamžiky při návštěvě prvního letošního českokrumlovského občánka Michálka Dvořáčka, narozeného 10. ledna. Minulý
pátek mu předali starosta JUDr. František Mikeš a místostarosta Miloš Michálek zlatý řetízek se znamením kozoroha, pamětní knížku k zaznamenávání vývoje
dítěte, pamětní list a bílého plyšového medvěda. Oba Míšové přislíbili brzkou návštěvu radnice. Foto Jana Zuziaková

Letošní priority pro činnost
města Český Krumlov
Rada města bude v roce 2005 sledovat,
podporovat a hodnotit tyto činnosti jednotlivých
odborů města nad rámec jejich běžné činnosti.

Kancelář starosty
1. Vytvoření koncepce podpory kulturních ak-
tivit a jejich koordinaci v průběhu roku 2005
2. Stanovení způsobu rozdělování prostředků
na podporu kultury ve městě (např. založení
Fondu kultury nebo stanovení grantových
schémat)
3. Dokončení marketingové strategie cestov-
ního ruchu, její schválení a postup podle
schválené strategie v oblasti rozvoje cestovní-
ho ruchu na území města

Kancelář tajemníka
1. Zajistit funkční systém elektronické po-
datelny vč. elektronického podpisu
2. Zajistit efektivní využívání dopravních pro-
středků úřadu a zamezení jejich zneužívání k
soukromým účelům
3. Zajistit možnost ověřování podpisů v ob-
jektu MÚ Kaplická a na náměstí Svornosti

Odbor financí
1. Předkládat RM na jejím prvním jednání po
uplynutí 14. dne každého měsíce přehled o
hospodaření města za uplynulý měsíc
2. Organizačně zajistit 1x za dva měsíce jed-
nání finančního výboru zastupitelstva. Za tím
účelem si vedoucí OF vyžádá pevné termíny
pro tato jednání od předsedy tohoto výboru.
3. Navrhnout systémová opatření pro získání
dodatečných zdrojů pro splácení stávajících a
eventuálních nových úvěrů
4. Sledovat využívání dotací u o. p. s. zřizova-
ných městem a vázat jejich využívání na zís-
kávání dodatečných prostředků z vlastní in-
iciativy tak, že o. p. s. bude povoleno čerpat
přiznané dotace ve výši 80 % do doby, kdy
bude prověřena oprávněnost rozpočtovaných
prostředků
5. Zpracovat systém práce s rozpočtem města
takto:
a) pravidla pro sestavování rozpočtu

b) navrhování a schvalování rozpočtových
změn
c) průběžné vyhodnocování rozpočtu v pří-
slušném rozpočtovém roce
d) vymezení odpovědnosti za návrh, čerpání
a kontrolu využívání rozpočtových prostředků
e) navržení způsobu motivace k dosažení co
nejefektivnějšího využívání prostředků, které
město má nebo může mít k dispozici pro kon-
krétní období
6. Ve spolupráci s odborem rozvoje a investic
a kanceláří starosty zpracovat kontrolní systém
investičního procesu od projektu ke kolaudaci
s odpovědností za úspornost konečného díla,
za uplatňování vad v záruční lhůtě a včasné
uplatnění reklamací v případě zjištění závad
7. Podle Strategického plánu města stanovit
střednědobý rozpočtový výhled na období
2006 − 2008, kde bude vyjádřen nutný přeby-
tek běžného rozpočtu, dluhová služba, finan-
cování apod.

Odbor správy majetku
1. Příprava a zahájení prodeje bytů na sídlišti
Mír
2. Vytvoření podmínek náhradního bydlení
pro neplatiče
3. Dokončení fyzické inventarizace pozemků
pro narovnání právních vztahů, aby nebyly
pozemky města využívány jinými vlastníky
bez právního titulu
4. Zlepšit stav některých nemovitostí v majetku
města (např. autobusové nádraží, objekty č.
p. 262 a 302 v ulici 5. května apod.)

Odbor územního rozvoje, investic
a památkové péče

1. Dokončení nového územního plánu města
a zahájení prací na regulačních plánech v lo-
kalitě Rybářská, Vyšný, Staré Dobrkovice
2. Udržovat aktuální přehled o vypisovaných
dotacích a včas předkládat návrhy na jejich
využívání ve prospěch města (likvidace po-
vodňových škod, rekonstrukce inženýrských
sítí a komunikace Dobrkovice apod.)
3. Navrhnout účinný způsob prezentace ne-

využitých či zanedbaných lokalit města pro
investiční příležitosti
4. Rekonstrukce ulice Tovární
5. Podpora pozitivních změn v označování
provozoven v historickém centru měst

Odbor dopravy
1. Stanovit a administrativně a věcně zajistit
vystupování a nastupování pasažérů zájezdo-
vých autobusů na Chvalšinské silnici
2. Dokončit projekt parkování v pěší zóně
3. Připravit podklady pro rozšíření parkovacích
míst v okrajových částech města zejména na
sídlištích
4. Zpracovat pasport komunikací včetně náro-
ků na financování jejich oprav a předložit ná-
vrh na opravu komunikací na sídlištích vč.
způsobu financování (podporu z existujících
fondů, dodavatelské úvěry apod.)
5. Organizačně zajistit provoz v Tovární ulici
po dobu rekonstrukce

Odbor životního prostředí
1. Stanovení způsobu shromaž�ování, svozu
a ukládání komunálního odpadu na území
města vč. výstavby kompostárny
2. Zajištění údržby zelených ploch na území
města (např. regenerace porostů městského
parku)
3. Navržení způsobu protipovodňových opa-
tření včetně možného způsobu financování
4. Navržení nejlevnějšího způsobu provozo-
vání psího útulku
5. Vypracovat projektovou dokumentaci na
vytvoření a údržbu klidových zón (Rybářská,
klášter klarisek)

Odbor školství, sociálních věcí
a zdravotnictví

1. Zavedení funkčního systému a následné
provozování telekontaktní péče pro seniory
2. Zavedení funkce školních psychologů
3. Vytvoření péče a nutného zázemí pro bez-
domovce (např. spoluprací s charitativními or-
ganizacemi nebo občanskými spolky)
4. vytvořit zázemí pro volnočasové aktivity
romské menšiny (dokončení na straně 2)

Jednání zastupitelů
    Zasedání zastupitelstva města Č.
Krumlov se uskuteční ve čtvrtek 24.
února od 16 h v zasedací místnosti
městského úřadu v Kaplické ulici.
    V programu se kromě jiných objeví
tyto body:
➽  Projekt změny systému svozu od-
padu ve městě Český Krumlov
➽  Přidělení finančních prostředků z
rozpočtu města na významné kulturní
aktivity
➽  Odměňování členů orgánů města
➽  Rozpočtová opatření
➽  Prodej bytů na sídlišti Mír II - Do-
moradice

Jak získat příspěvky
a podporu místních
kulturních aktivit
    Zastupitelé odložili zřízení Kulturního fon-
du města Č. Krumlov na příští rok.
    Možnost ucházet se o příspěvek na podporu
místních kulturních aktivit mají pořadatelé
ode dneška do 14. března (uzavírka žádostí).
Žádosti je nutné předkládat na předepsaných
formulářích, které jsou k mání na internetové
adrese www.ckrumlov.cz (v dokumentech a
aktualitách) a na oddělení kultury na náměstí
Svornosti.


