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lečnosti VYKOS spol. s r.o. z Č. Budějovic.
Poslední úpravy týkající se označení provo-
zovny a udržovacích pracích proběhly v roce
2001. Nyní zde sídlí Česká spořitelna. 
 Markéta Tošovská, DiS.

Dražší plyn ovlivňuje cenu tepla
    Společnost Energo CK, s. r. o. , provozuje v
Českém Krumlově od 1. ledna 2005 lokální
energetická zařízení − plynové kotelny Špičák,
Plešivec, Kostelní a Linecká včetně připoje-
ných teplovodních soustav. Ve městě se dělí
o dodávku tepla občanům s firmou CENTRO-
POL CZ, a. s.
    Hovořili jsme s ředitelem společnosti Energo
CK Lubomírem Hemmerem.

Provedla vaše společnost nějaké úpravy
na tepelném zařízení během doby, kdy je
energetické hospodářství v Č. Krumlově
rozděleno mezi vaši firmu a Centropol CZ?

    Během roku 2005 došlo k rozdělení dispe-
činku, a tím i k operativnějšímu ovládání ko-
telen, zejména ke sladění provozu jednotli-
vých kotlů v závislosti na velikosti odběru
tepla a v zimním období na venkovní teplotě.
Operativní regulací teploty topné vody a pro-
vozu kotlů takto vylepšujeme účinnost provo-
zu jednotlivých tepelných soustav. Tím se zá-
roveň snížila výkonová potřeba a kotelny Špi-
čák a Plešivec I přešly z velkých zdrojů zne-
čiš?ování ovzduší do středních a autorizované
měření emisí se provádí jednou za tři roky
místo každoročně, což je to i z ekonomického
hlediska výhodnější.

Vyskytly se nějaké problémy?
    V loňském roce došlo k poruše teplovodního
potrubí vedoucího ke staré poliklinice Salvia
na Špičáku. Po skončení topného období při-
pravujeme přepojení této teplovodní přípojky.
Další větší poruchu jsme řešili na Plešivci u
č. p. 243. Opravářské práce byly prováděny
tak, aby co nejméně narušily dodávky tepla
odběratelům.

Kolik letos zaplatí občané za gigajoul tepla
dodaného vaší společností oproti loňské-

mu a předloňskému roku?
    V roce 2004 zaplatili občané na Špičáku,
Plešivci a v Kostelní ulici 429,53 Kč/GJ (bez
DPH), vloni se cena pohybovala, takže od led-
na do konce března 2005 to bylo 432,34 Kč/GJ,
do konce června 424,74 Kč/GJ, další čtvrtletí
437,93 Kč/GJ a poslední čtvrtrok 491,37 Kč/GJ
(bez DPH). Kalkulace letošní ceny je bez 5 %
DPH 532,78 Kč.

To je docela hodně. . . Čím je tato cena
ovlivněna?

    U cen tepla roku 2005 jsme vycházeli z
ceny přislíbené v roce 2004. Výkyv v ceně
tepla v roce 2005 byl způsoben pouze změnou
vstupních cen plynu. Nárůst ceny tepla IV.
čtvrtletí 2005 proti IV. čtvrtletí 2004 o 61,84
Kč/GJ byl způsoben výhradně zvýšením cen
zemního plynu. Totéž se týká roku 2006. Roz-
hoduje opět cena zemního plynu, který byl
na rok 2006 opět až nehorázně zdražen. S
tím souvisí i zvýšení ceny tepla. Do ceny tepla
Energo CK se v malé míře promítlo rovněž
zvýšení cen elektrické energie a vody. Ceny
tepelné energie jsou regulované. Po účetní
uzávěrce, v závislosti na počtu prodaných gi-
gajoulů, se provede přepočet ceny tepla a ja-
kýkoli přeplatek se musí vrátit odběratelům.

Bude možné "stlačit" ji dolů?
    Cenu tepla by mohlo rozhodujícím způso-
bem ovlivnit snížení cen zemního plynu, což
jde mimo nás. Dále je možné teplo zlevnit
zvýšením účinnosti výroby tepla, snížením
ztrát v rozvodech tepla, zvýšeným prodejem
tepla atd. Rádi bychom cenu snížili, proto na
výměnu páteřních rozvodů tepla akumuluje-
me finanční prostředky. Občany jistě potěší,
že dálkové teplo pravděpodobně zůstává i po
roce 2007 v pětiprocentní sazbě DPH.

Mezinárodní hudební festival potěší popatnácté
Studii ekonomických přínosů Mezinárodního hudebního festivalu v Č. Krumlově, dopady na místní podni-
katele a profil návštěvníka představil ředitel společnosti Auviex Jaromír Boháč a její zpracovatelé z
Jihočeské univerzity. Výsledky studie, která podle J. Boháče ještě nebyla v rámci ČR zpracována, vzešly z
dotazování 292 návštěvníků festivalu, z nich 25 přijelo ze zahraničí. Z šetření vyplývá, že MHF nejvíce
navštěvují české posluchačky mezi 40 a 50 lety, absolvují jeden až dva koncerty, pobývají ve městě až tři
dny a uvítaly by slevnění vstupného do dalších kulturních a historických objektů. Z dotázaných návštěvníků
uvedlo 68 %, že si nenechají ujít ani letošní festivalový ročník. Místní podnikatelé vnímají MHF z
hlediska jejich tržeb jako nejvýznamnější kulturně-společenskou akci ve městě. Podle studie přináší
MHF městu mezi 6,3 až 9,9 mil. Kč a celkový přínos je vyčíslen na 27,9 mil. Kč. Největší efekt přináší
festival státu, který se dosud k této akci choval macešsky. Podle prezidenta festivalu J. Boháče činí
příspěvky MHF od roku 2000 do 2005 od státu 190 000 Kč, z kraje 270 000 Kč a města Č. Krumlov
1,59 mil. Kč. Na druhé straně festival věnoval 400 000 Kč prostřednictvím města občanům Parkánu
postiženým povodněmi.
Letošní 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (21. 7. − 26. 8.) se tradičně vyznačuje atraktivním
programem s vystoupením umělců z celého světa. Pořadatelská společnost opět přichystala výhody pro
občany Českokrumlovska. V místním tisku budou opět vycházet 50procentní slevové kupóny, navíc začne
platit tzv. rodinné stupné, kdy 1. dítě do 15 let zhlédne koncert zdarma a 2. se slevou 50 %.
Na snímku vlevo 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje ing. arch. Robin Schinko, ve výřezu zastupitelé
města, kteří projevili zájem o prezentaci výsledků studie, již financovalo město prostřednictvím svým
dceřiných společností.  Foto Jana Zuziaková

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
    Na prvním letošním zasedání 26. ledna jednali členové zastupi-
telstva města Český Krumlov o těchto záležitostech:
❛   ZM s o u h l a s í  s uzavřením smlouvy s ČSAD AUTOBUSY
České Budějovice a. s.  o zajištění bezplatné přepravy občanů města
starších 70 let na lince 330 150 pro rok 2006
❛   1) ZM r e v o k u j e usnesení 173/11/2005 v odstavci 4)
2) ZM s c h v a l u j e nové znění usnesení 173/11/2005 v odst. 4)
ZM u k l á d á RM, aby do návrhu rozdělení hospodářského výsledku
města za rok 2005 zapracovala fin.  příspěvek Nadaci Sabarsky −
Sonnberger na dofinancování výtahu ve výši minimálně 1,5 mil. 
Kč.  Pokud výsledek hospodaření roku 2005 neumožní plné vykrytí
výdajové částky, navrhnout dofinancování formou půjčky Nadaci
Sabarsky − Sonnberger
3) ZM s c h v a l u j e
    a) Rozpočtové opatření č.  1 − navýšení kapitálových výdajů odboru
financí za účelem poskytnutí investiční půjčky Nadaci Sabarsky −
Sonnberger ve výši 1,5 mil.  Kč a navýšení rozpočtu příjmů ze splátky
této půjčky ve stejné výši
    b) Uzavření smlouvy o půjčce s Nadací Sabarsky − Sonnberger
dle předloženého návrhu
❛   ZM s c h v a l u j e vyhlášení grantového programu
a) Podpora projektů a aktivit v oblasti kultury pro rok 2006
b) Hudba a Český Krumlov
❛   ZM s c h v a l u j e
1) Pořízení nového regulačního plánu:
*RP Domoradice (lokalita Padělky + Za Matouškovic)
2) Pořízení změn platných regulačních plánů:
*Změna RP Vyšný
*Změna RP Ambit
3) Pokračování v pořizování RP Slupenec
❛   1) ZM b e r e  n a  v ě d o m í informaci RM o nabídkách na
odkup obchodního podílu ve Službách města Český Krumlov, s. r. o. ,
tak, jak byly získány od oslovených firem - k nahlédnutí jsou v
kanceláři tajemníka
2) ZM u k l á d á RM předložit podklady o ekonomickém a technickém
stavu společnosti Služby města Český Krumlov, s. r. o.  a zpracovat

podklady pro zadání VŘ včetně harmonogramu dalších kroků a
popisu finančních dopadů před tím, než bude materiál předložen k
projednání ZM
❛   ZM s c h v a l u j e prodej části p. p. č.  493/72 v k. ú.  Vyšný o
výměře cca 130 m2 do spoluvlastnictví manž. Jitky a Vlastislava
Smolkových, manž.  Jiřiny a Petra Vachtových, manž.  Heleny a
Jana Švandových a manž. Márii a Jaroslava Kratochvílových - všem
do SJM podílem 1/4 za kupní cenu 300 Kč/m2

❛   ZM s c h v a l u j e prodej části poz. parc. č.  1288/16 v k. ú.  Č. 
Krumlov o výměře cca 8 m2 pro přístavbu k rodinnému domu čp. 
189 na Plešivci za kupní cenu 500 Kč/m2 manželům Milošovi a
Ludmile Mazancovým
❛   ZM n e s c h v a l u j e prodej části p. p. č.  789/75 v k. ú.  Č. 
Krumlov manželů Perzlovým
❛   ZM s c h v a l u j e prodej následujících pozemků pod garážemi:
1) st. p. č.  1465/1 o výměře 45 m2 v k. ú.  Č.  Krumlov MUDr. 
Věroslavu a Haničce Pelzovým za kupní cenu 500 Kč/m2

2) st. p. č.  1465/2 o výměře 44 m2 v k. ú.  Č.  Krumlov manželům
MUDr.  Miladě a MUDr. Janu Filipovým za kupní cenu 500 Kč/m2

3) ZM z ř i z u j e věcné břemeno práva předkupního ve prospěch
města Český Krumlov k předmětným pozemkům a to za cenu kupní,
tj.  500 Kč/m2 pro případ předmětného výkupu
❛   ZM s c h v a l u j e prodej pozemku p. p. č.  490/9 v k. ú.  Český
Krumlov o výměře 434 m2 společnosti SYMA spol.  s r. o. za kupní
cenu 160 580 Kč (t.j. 370 Kč/m2). Spolu s kupní smlouvou bude
uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení věcných břemen uložení
sítí v prodávaném pozemku ve prospěch prodávajícího
❛   ZM s c h v a l u j e prodej pozemků části p. p. č.  1348/3 o
výměře cca 80 m2 a části p. p. č.  1103/19 o výměře cca 150 m2 v
k. ú.  Český Krumlov za kupní cenu 50 Kč/m2 SK Vltava Český Krum-
lov, a to po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým
bude povoleno užívání stavby na uvedených pozemcích
❛   a) ZM s c h v a l u j e Zásady činnosti kontrolního výboru zastu-
pitelstva města
b) ZM b e r e  n a  v ě d o m í plán činnosti kontrolního výboru na
rok 2006

To dřív nebylo. . . 
    Na nedávné schůzce voličů s předsedou
lidovců Miroslavem Kalouskem si jeden z pří-
tomných postěžoval, že když z nedaleké obce
přiveze dítě do školy na Špičáku, musí zaplatit
5 Kč do parkovacího automatu. Na to mu
bylo někým z místních "politiků" sděleno, že
to tady opravdu dřív nebylo.
    Když pomineme skutečnost, že do 8 hodin
takové krátkodobé stání nic nestojí, je daleko
podstatnější to, že v ulici T. G. Masaryka se
krátkodobě a za výhodné ceny parkovat dnes
konečně dá. V parkování totiž v Č. Krumlově
toho dřív nebylo víc. Nebyla čtyři kapacitní
parkoviště v komfortní docházkové vzdále-
nosti od centra města, nefungoval velmi pro-
pracovaný systém parkování, nebyl k dispo-
zici moderní terminál pro zájezdové autobusy
nebo třeba výhodný předplatný systém pro
parkování místních občanů. Na druhé straně
tady dřív parkovalo na náměstí 43 aut, turisté
a procházející občané se potkávali s daleko
větším počtem projíždějících aut a tam, kde
dřív stála auta, je dnes opravdu hezké a navíc
potřebné dětské hřiště nebo park s nádhernou
vyhlídkou.
    Věci se zkrátka mění a stále se zvyšujícímu
počtu aut se musí přizpůsobovat i organizace
a systém jejich provozu ve městě. To se netýká
jenom historické části města. Analýza parko-
vacích míst v sídlištích ukázala, co je třeba
udělat. Částečně budou informováni zastupi-
telé už na zasedání příští týden. 
 František Mikeš, starosta

www.mu.ckrumlov.cz
www.strategie.krumlov.cz

Dům spojený ze dvou v 19. století
    Budova číslo popisné 6 vznikla na konci
19. století spojením dvou gotických domů č.
5 a 6. Stavba pochází z let 1886 − 1887. Jeho
současná fasáda má neorenesanční průčelí.

Po stranách hlavního průčelí jsou dva histori-
zující sloupové portály. Svou hmotou příliš
nezapadá do fronty domů na náměstí. V té
době novostavby bank a záložen byly proje-
vem síly a ukazují mentalitu konce 19. století.

    Z archívní dokumentace je patrné, že ná-
rožní dům č. 5 měl tři podlaží a byl spojen v
Horní ulici prampouchem (spojovací krček) s
domem č. 4. Fasáda měla klasicistní vzhled a

volutový štít s ozdobami. Svým vzhledem se
podobal větším domům na druhé straně ná-
městí. Naopak dům čp. 6 měl podlaží pouze
dvě a jeho fasáda byla renesanční, štít byl
zdobený. V přízemí jsou patrné zbytky loubí.

Oba domy pocházely ze 14. století a prošly
různými přestavbami.
    K dílčím rekonstrukcím v budově došlo v
letech 1992, projekt zpracovala kancelář ing.
René Zána z Č. Budějovic. V roce 1993 byl
zpracován stavebně-historický průzkum spo-
lečností ARTECO − B.M. spol. s r.o. z Č. Krum-
lova. V roce 1996 došlo k dalším dílčím opra-
vám ve sklepích pod vedením projektantů spo-
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