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N E N E C H T E  S I  U J Í T
OBRAZY, GRAFIKA, ILUSTRACE Borise
Jirků budou vystaveny od zítřka 16 h do 27.
dubna v galerii Doxa na 1. zámeckém nádvoří.

SLAVNOSTNÍ VARHANNÍ VELIKONOČNÍ
koncert pořádá v neděli 27. března OS Fidelio.
V 16 h v kostele sv. Víta uslyšíte Mozartovo
Alleluja!, Schubertovu Ave Marii a skladby
Bacha a Zelenky. Za varhany usedne prof.
Josef Popelka z HAMU, flétnu oživí Dana Mim-
rová a zpívat bude sopranistka Helena Janeč-
ková z Národního divadla Praha.

3. POHÁDKOVÝ DEN se uskuteční v pátek
1. dubna v Č. Krumlově. Jde o setkání jiho-
českých pohádkových kanceláří, kdy prestižní
cenu Jihočeského pohádkového království Ja-
kub 2004 v kategoriích kultura, sport, akce
roku a skokan roku předá v 11 h v Prokyšově
sále pohádkový král Zdeněk Troška. Od 14.15
h začíná v Pohádkovém domě autogramiáda
režiséra trilogie Slunce, seno . . ., pohádek o
princezně ze mlejna a dalších.

JARNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL v Jezuitském
sále Hotelu Růže nabídne tři sobotní koncerty:
2. dubna v 19 h představí Václav Mácha Cho-
pina, Mozarta, Beethovena, 9. dubna od 19 h
ukrajinský klavírista Sergey Perepeliatnyk Čaj-
kovského, Bacha, Chopina, Beethovena a Vaň-
hala. Posledním protagonistou 3. ročníku fes-
tivalu bude 16. dubna v 18 h prof. Radoslav
Kvapil, jehož mnoho světových kritiků pova-
žuje za nejlepšího současného českého klaví-
ristu. Vloni obdržel řád za umění a literaturu
Francouzské republiky.

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
KOMISI PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU
zřídila rada města Č. Krumlov poté, co byl na
prosincovém jednání zastupitelů zrušen výbor
zastupitelstva města pro školství, mládež a
tělovýchovu. Tato změna zjednoduší admini-
strativu a financování sportovních klubů a
soutěží. Rada jmenovala členy komise Mgr.
Jana Vopata, Mgr. Jana Vobra, Martina Tomku
a Ing. Věru Koželuhovou, předsedou Mgr. Ja-
na Vopata.

ČLENŮM SPRÁVNÍ RADY obecně pro-
spěšné společnosti Pro-sport Mgr. Daliboru
Cardovi a Mgr. Janu Vopatovi skončilo funkč-
ní období, proto byla správní rada doplněna
o Ing. Karla Kotyzu a Ing. Jana Vondrouše.
Dalšími členy jsou nadále Jindřiška Smolíko-
vá, Zdeněk Klivanda, Miroslav Pártl a Zdeněk
Vašek. Na prvním jednání správní rady v tom-
to složení bude doplněna i dozorčí rada Pro-
sportu.

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR bylo 17. března
uděleno 35letému Michajlu Foldynovi z Ukra-
jiny, který žije v Mirkovicích.

RADY ŠKOL VŠECH ZŠ zřizuje od 1. dubna
Město Č. Krumlov tak, jak to vyžaduje nový
školský zákon z loňského října. Rada města
schválila zrušení 12členné rady školy na ZŠ
Linecká, která funguje od 1. září 2002. Rady
škol budou šestičlenné, přičemž třetinu členů
jmenuje zřizovatel (město Č. Krumlov), třeti-
nu volí rodiče žáků a třetinu pedagogové ško-
ly, a to na tři roky. Rada školy se vyjadřuje k
návrhům školních vzdělávacích programů,
schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpra-
cování koncepce rozvoje školy, projednává
návrh jejího rozpočtu a podobně.

REGENERACE STROMOŘADÍ KE KVÍTKOVU
Dvoru se nazývá projekt, jehož zařazení do
2. ročníku komunálního programu Pivovary
Staropramen městům schválili radní. V rámci
podpory rozvoje životního prostředí a městské
zeleně v ČR získá 10 projektů finanční pod-
poru do výše 250 000 Kč. Toto stromořadí,
vysazené pravděpodobně v polovině 18. sto-
letí a průběžně doplňované, bylo v roce 1990
vyhlášeno jako alej památných stromů. Za-
hrnuje 22 dřevin a podle projektu mají být
dosazeny další.

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST ve výši 136 420
Kč schválili radní na akce prospěšné městu
těmto organizacím:
1. ZS důchodců Svépomoc na podporu čin-
nosti seniorů 10 000 Kč
2. Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR na pořádání akcí v roce 2005 
 8 100 Kč
3. SVP při DDÚ Homole na víkendové a letní
integrované pobyty pro děti a mládež z Čes-
kokrumlovského regionu 15 000 Kč
4. Sdružení Spirála na činnost s dětmi a mlá-
deží ze sociálně nepodnětného prostředí 
 10 000 Kč
5. Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR na dopravu na letní a zimní
ozdravné pobyty pro dětis 21 500 Kč
6. Česká Maltézská pomoc, Č. Budějovice, na
zabezpečení dopravy dětí s postižením do spe-
ciálních škol a školských zařízení 20 000 Kč
7. PPP Č. Krumlov na projekt Nanečisto 
 35 000 Kč
8. Sbor dobrovolných hasičů na podporu čin-
nosti 16 820 Kč

PŘÍSPĚVKY NA DOTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO
ve výši 93 258 Kč schválila rada těmto žada-
telům:
1. Červený kříž, oblastní spolek Č. Krumlov 
 25 000 Kč
2. Červený kříž, oblastní spolek Č. Krumlov 
 6 000 Kč
3. OS Jóga v denním životě Č. Krumlov 
 12 076 Kč
4. Centrum pro zdravotně postižené Jihočes-
kého kraje, Č. Krumlov 10 000 Kč
5. Centrum pro zdravotně postižené Jihočes-
kého kraje, Č. Krumlov 4 080 Kč
6. Sbor Církve bratrské v Č. Budějovicích, Č.
Krumlov 15 000 Kč
7. SK Vltava 21 102 Kč

Oteplení a náhlé tání bohatých sněhových zásob zvedly koncem minulého týdne hladiny řek na Česko-
krumlovsku. V pátek odpoledne byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity na toku Polečnice. Povodňová
komise města učinila všechna nutná opatření k zabránění případných škod. Občané Dobrkovic byli o
situaci ihned vyrozuměni. Na žádost povodňové komise snížila správa Lipna odtok do Vltavy, aby voda z
mezipovodí mohla protéci městem beze škod. Protože toto opatření se projeví za několik hodin, na
některých místech byly preventivně připraveny či rozdány pytle s pískem, aby nedošlo ke škodám na
nemovitostech. Polečnice kulminovala kolem 22. h a následně mírně, ale vytrvale klesala. Během noci
oba toky ustoupily, nevznikly žádné materiální škody. Na snímku pohled na Parkán za Lazebnickým
mostem a písek u mostu připravený k pytlování. Foto Jana Zuziaková

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na zasedání 24. února 2005 jednali členové zastupitelstva města Č.
Krumlov o těchto záležitostech:
●  1) ZM b e r e     n a     v ě d o m í stávající stav systému svozu
odpadu ve městě Č. Krumlov
2) ZM u k l á d á RM zajistit pokračování na přípravě projektu,
dokončit veřejnou diskuzi ve věci svozu odpadů a předložit na ně-
kterém z dalších jednání ZM návrh projektu pro další výzvu operač-
ního programu infrastruktura
●  ZM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zajištění financování
základní dopravní obslužnosti a soustředění finančních prostředků
ve výši 305 451 Kč
●  ZM s c h v a l u j e přidělení finančních prostředků formou
mimořádné podpory (dle schválených Zásad a pravidel pro posky-
tování podpor z rozpočtu města Č. Krumlov) na významné kulturní
aktivity konané v Č. Krumlově takto:
1) Auviex, s.r.o., Praha 4 na Mezinárodní hudební festival Č. Krumlov
2005 ve výši 625 000 Kč
2) Nadační fond Festival komorní hudby Č. Krumlov na Mezinárodní
festival komorní hudby 2005 ve výši 210 000 Kč
3) Arteco−B.M., spol. s r.o., Č. Krumlov na Festival staré hudby v Č.
Krumlově 2005, Interpretační kursy staré hudby a Chrám duše −
festival duchovních umění ve výši 125 000  Kč
4) Umělecká beseda Č. Krumlov na Mezinárodní festival jazzové a
alternativní hudby Jazz na konci léta Č. Krumlov ve výši 100 000  Kč
5) občanské sdružení Srdce Vltavy, Horní Planá na Mezinárodní
hudební festival Vltava−Dunaj ve výši 30 000  Kč
6) Egon Schiele Art Centrum Č. Krumlov na projekt Estonská mo-
derna ve výši 250 000 Kč
7) Agentura českého keramického designu, Č. Krumlov na Interna-
tional Art Galerry − Č. Krumlov 2005 ve výši 80 000 Kč
8) International Art Studio, Č. Krumlov na Mezinárodní sochařské
sympózium − Č. Krumlov 2005 ve výši 80 000 Kč
9) Gymnázium Č. Krumlov na projekt Holokaust ve výši 100 000 Kč
Mimořádná podpora bude poskytnuta z kapitoly Kancelář starosty,
oddělení kultury městského rozpočtu pro rok 2005, č. org. 41.
●  ZM s c h v a l u j e měsíční odměny členům zastupitelstva města
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
− neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 600 Kč
− neuvolněným členům rady ve výši 1 800 Kč
− předsedům výborů a komisí ve výši 1 600 Kč
− neuvolněným členům výborů a komisí ve výši 900 Kč
s účinností od 1. ledna 2005
Neuvolnění zastupitelé obdrží měsíční odměnu podle funkce, za
kterou jim náleží nejvyšší odměna
●  ZM s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 9 − zapojení finančních prostředků od
Bytového družstva Dubina na dofinancování investiční akce 80 b.j.
Vyšný ve výši 12 311 tis. Kč
b) rozpočtové opatření č. 10 − přesun kapitálových výdajů z rezervy
na rekonstrukce majetku města na nákup pozemků OSM ve výši 60
tis. Kč
c) rozpočtové opatření č. 11 − přesun kapitálových výdajů ORI urče-
ných na financování podílu města na dotacích na pořízení studie
Vyšenský potok OŽP ve výši 37 tis. Kč
d) rozpočtové opatření č. 12 − přesun mzdových nákladů, výdajů na
školení a na cestovné od jednotlivých odborů MÚ pod odbor kancelář
tajemníka a ostatních věcných nákladů pod odbor vnitřních věcí
●  1) ZM b e r e     n a     v ě d o m í předloženou důvodovou
zprávu k prodeji bytů (sídliště Mír II)
2) ZM s c h v a l u j e vymezení bytových a nebytových jednotek a
společných částí domu prohlášením vlastníka v souladu se z. č.
72/1994 Sb. v k. ú. Přísečná−Domoradice v Č. Krumlově v těchto
budovách: Urbinská 180 − 187, Šeříková 188, 189, Jasmínová 190,
191
3) ZM s c h v a l u j e Pravidla pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví města Č. Krumlov v lokalitě Domoradice, sídliště Mír II.

●  ZM n e s c h v a l u j e odkoupení pozemků PK parcel 539 a
540/1 v k.ú. Č. Krumlov o celkové výměře 45 499 m2 od Jana Lusta,
bytem Dolní Třebonín 63
●  ZM s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. 434/10 v k.ú. Č.
Krumlov o výměře 19 m2 Milanu Hanzalíkovi, Č. Krumlov za kupní
cenu 11 609 Kč (t.j. 611 Kč/m2)
●  ZM s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. p.p.č. 328/1 v k.ú.
Přísečná−Domoradice o výměře 782 m2 manželům Janě a Jiřímu
Chlupáčovým, Domoradice 49, za kupní cenu 312 800 Kč (t.j. 400 Kč/
m2)
●  ZM n e s c h v a l u j e prodej bytové jednotky zvláštního určení
č. 147/25 o velikosti 1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v
přízemí domu čp. 147, 148 v k.ú. Přísečná−Domoradice, obci Č.
Krumlov, manželům Miroslavu a Kateřině Velkovým za kupní cenu
155 340 Kč
●  ZM s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 154/18 o velikosti
1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v 5. poschodí domu
čp. 154 v k.ú. Přísečná−Domoradice, obci Č. Krumlov, v tomto pořadí
za kupní cenu:
1) Renata a Michal Syslovi, Tavírna 110, Č. Krumlova za nabízenou
cenu  500 000 Kč
2) Michaela a Václav Pechovi, V Jámě, Č. Krumlov za nabízenou
cenu  375 000 Kč
3) David Steinocher, Plešivec 363, Č. Krumlov za nabízenou cenu 
 350 000 Kč
4) Jitka Netřebová, Plešivec 387, Č. Krumlov za nabízenou cenu 
 343 000 Kč
5) Lenka Řeháková, Vyšehrad 182, Č. Krumlov za nabízenou cenu 
 300 000 Kč
●  ZM s c h v a l u j e pronájem bytů na dobu určitou 1 roku s
možností prodlužování s nájemným dohodou ve výši 21,53 Kč/m2 a
následný odprodej (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní) za
kupní cenu v tomto pořadí:
▼  Lipová 159/1:
1. Šestáková Elena, Urbinská 141 400 000 Kč
2. Soběslavští Martin a Lenka, Kaplická 252 a tř. Míru 204 
 300 000 Kč
3. Kotlárová Vilma, Kostelní 169 283 000 Kč
4. Řeháková Lenka, Vyšehrad 182 281 880 Kč
▼  Lipová 159/2:
1. Pechovi Michaela a Václav, Latrán 106  355 000 Kč
2. Bajnoková Ivana, Vyšný 123 308 000 Kč
3. Kotlárová Vilma, Kostelní 169 255 000 Kč
4. Hálová Jaroslava, Lipová 159 250 000 Kč
5. Řeháková Lenka, Vyšehrad 182 241 200 Kč
▼  Lipová 159/13:
1. Netřebová Jitka, Plešivec 387 351 000 Kč
2.−3. Řeháková Lenka, Vyšehrad 182 300 000 Kč
2.−3. Soběslavští Martin a Lenka, Kaplická 252 a tř. Míru 204 
 300 000 Kč
4. Kotlárová Vilma, Kostelní 169 285 000 Kč
▼  Lipová 159/22:
1. Řeháková Lenka, Vyšehrad 182 300 000 Kč
2. Kotlárová Vilma, Kostelní 169 275 000 Kč
3.−4. Hálová Jaroslava, Lipová 159 270 000 Kč
3.−4. Soběslavští Martin a Lenka, Kaplická 252 a tř. Míru 204 
 270 000 Kč
5. Kunešová Jindřiška, Urbinská 182 261 000 Kč
●  ZM u k l á d á RM při výkonu působnosti jediného společníka
ČKRF, spol. s r.o., majitele pozemků bývalé seminární zahrady na-
proti hotelu Růže, podniknout kroky ke zrušení parkoviště pro osobní
automobily a obnovení zahrady pro využití prostoru jako veřejného
parku
●  ZM u k l á d á kontrolnímu výboru ZM prověřit financování akce
Rekonstrukce zimního stadiónu Č. Krumlov a projednat, zda na-
vržená opatření jsou dostačující

E K O K I N O
PROMÍTÁNÍ ZAJÍMAVÝCH FILMŮ z
minulých ročníků krumlovského meziná-
rodního festivalu Ekofilm nabízí znovu v
úterý 5. dubna v 18 h Ta jemná čajovna
na Parkánu. Za dobrovolné vstupné mů-
žete zhlédnout snímky Marihuana jako
strategie záchrany lesa, Romeo a Julie v
lese, Boží soud.


