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K N I H Y  A U T O R Ů  Z  K R U M L O V A
MAGICKÉ ZRCADLO PĚTILISTÉ RŮŽE
se jmenuje v červnu vydaná kniha Jana Koč-
nara, poodkrývající esoterické a tajemné sou-
vislosti v Č. Krumlově. Upozorňuje na zají-
mavé domy, lokality, osobnosti, obsahuje bo-
hytý obrazový materiál.

EVA DAVIDOVÁ - FOTOGRAFIE je nový
titul o českokrumlovské etnografce zaměřené
na romské etnikum PhDr. Evě Davidové, CSc.
Ve 2. vydání jí vyšla proslulá kniha Cesty
Romů - Romano Drom 1945 - 1990. V někte-
rém z dalších zpravodajů si přečtete rozhovor
s manžely E. Davidovou a J. Kočnarem.

160 FOTOGRAFIÍ LIBORA SVÁČKA, který
profesionálně fotí 15 let, vyšlo v publikaci
Český Krumlov s texty v češtině, angličtině,
němčině, francouzštině, italštině a ruštině.

BAREVNÉ KAMENY A. STIFTERA je kniha
povídek jihočeských a rakouských spisovatelů
inspirovaných souborem Stifterových povídek
Barevné kameny, na níž se podílela i česko-
krumlovská autorka Alžběta Lída Tichá (Vlas-
ta Dušková).

SEDMERO ZASTAVENÍ NA DVOŘE Rožm-
berků tvoří sedm scénářů ze života Rožm-
berků vytvořených pro Slavnosti pětilisté růže,
jejichž autorem je František Zborník, fotogra-
fie pořídili Ladislav Pouzar a Lubor Mrázek.

Neobvyklý soused radnice
    Dnes se seznámíme s domem na náměstí
Svornosti s číslem popisným 2, který sousedí
s radnicí. V současné době v něm sídlí Info-
centrum, Pension U Slunce (má zde historické
kořeny), Restaurace Maštal, Českokrumlovský
rozvojový fond a Foto−atelier.
    I jeho původ, stejně jako u všech domů na

náměstí, sahá až do přelomu 13. a 14. století,
tedy do období vzniku města. Dům má aty-
pickou polohu, část objektu se pohledově
uplatňuje do náměstí a část ustupuje do Šat-

lavské ulice. I vlastní dispozice je nesrovna-
telná s obvyklými typy domovních dobových
dispozic. Jedná se hloubkový trojtrakt s dvor-
ními křídly. Dům je neobyčejně široký, což
nasvědčuje tomu, že zde mohly původně stát
domy dva. První písemná zmínka o domě je
datována rokem 1424. Gotické konstrukce jsou
zachovány především v hlavní budově, zvláště

sklepy, které v současné době jsou součástí
expozice útrpného práva. Vlevo od průchodu
se nachází vchod do těchto sklepů gotickým
portálem, obdobný se nachází i v pravém trak-
tu na protilehlé straně. Na přelomu 15. a 16.
století vznikalo loubí, ze kterého je viditelná
jen část s kamennými pilířky. Z tohoto období
je i gotický krov levé poloviny domu. V pí-
semných pramenech se uvádí, že dvorní křídla
zde existovala již v 16. století. Dle dochova-
ných kamenných žlabů měla hospodářské vy-
užití. Do 17. století probíhaly renesanční úpra-
vy domu, čemuž nasvědčují strop s pletencem,
malířská výzdoba a hřebínkové klenby v čás-
tech objektu. Hmota domu zůstala zachována.
Na přelomu 17. a 18. století byl ve dvorním
traktu pivovar. Byla doložena domácí sladov-
na, v objektu se vařilo a šenkovalo pivo. V
roce 1867 dům vyhořel. Z roku 1876 pochází
pultový krov nad dvorním křídlem a došlo k

nadezdění obvodové štítové zdi. Fasáda má
klasicistní podobu ve třech osách. V přízemí
je členěna pásovou bosáží, je zde otevřeno
loubí pro vjezd do mazhausu. V patře je čle-
něna průběžnou pásovou římsou. Dle archivní
fotografické dokumentace měl dům na konci
19. století nad korunní římsou rovnou atiku.
V této době vznikl frontonový štít s kulatým

větracím otvorem do strmé střechy. Na nároží
s arkýřem prochází spojovací prvek tzv. pram-
pouch opírající se o vedlejší dům č. p. 3.
    V letech 1963−64, 1973, 1979−82 probíhaly
na domě opravy. Na sklonku devadesátých
let 20. století byla zpracována projektová do-
kumentace k rekonstrukci celého komplexu
projekční kanceláří MURUS s.r.o., České Bu-
dějovice. Dokumentace vycházela ze staveb-
ně−historického průzkumu SÚRPMO z roku
1991 od Ing. PhDr. J. Muka a PhDr. L. Lan-
cingera a konzultací se zástupci státní památ-
kové péče. V průběhu rekonstrukce byly pro-
váděny restaurátorské průzkumy a sondy. Na
restaurátorských pracích se podílel ak. malíř
Václav Špale, doplňkový stavebně−historický
průzkum provedla Ing. J. Muková. 
 (Příště: nám. Svornosti č. p. 3)
 Dis. Markéta Tošovská
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Zastupitelé Českého Krumlova rozhodovali
Na zasedání 30. června jednali členové zastupitelstva města
Č. Krumlov o těchto záležitostech:
●   ZM z a s t a v u j e přerušené jednání ve věci ukončení
platnosti mandátu zastupitele města v souvislosti se zrušením
zákona o střetu zájmů
●   1) ZM požaduje, aby bylo umožněno napojení Českého
Krumlova na železniční koridor bez ohledu na to, která vari-
anta bude ve vyhledávací studie vybrána, a to tak, že bude
umožněno přímé vedení železniční trati České Budějovice −
Český Krumlov bez úvrati
2) ZM požaduje, aby trasa odbočky z železničního koridoru
ve směru České Budějovice − Český Krumlov byla zahrnuta
do ÚP velkého územního celku Jihočeského kraje, a tím
územně chráněna
●   a) ZM b e r e   n a   v ě d o m í
 1) Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za r. 2004
 2) Přehled hospodaření města Český Krumlov za r. 2004
 3) Vyúčtování finančních vztahů k organizacím města, ke
státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtu kraje a vyúč-
tování hospodářské činnosti města
b) ZM s c h v a l u j e
 1) Závěrečný účet města Český Krumlov za r. 2004 a vyja-
dřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami dle
Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hos-
podaření
c) ZM u k l á d á
    1) realizaci opatření k nápravě chyb a nedostatků uvede-
ných ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Český Krumlova za r. 2004, postupy s
pracovníky uvedenými v tomto materiálu
    2) RM podat souhrnnou zprávu o průběhu realizace ná-
pravných opatření na jednání zastupitelstva města v září 2005
●   ZM s c h v a l u j e rozpočtový výhled města pro r. 2006
− 2008 a při zpracovávání rozpočtu města pro rok 2006 ukládá
vycházet z tohoto výhledu
●   ZM s c h v a l u j e
a) uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 20.000.000 Kč na fi-
nancování investic zahrnutých do kapitálové části rozpočtu
města na rok 2005 s Komerční bankou
b) uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 13.000.000 Kč na fi-
nancování oprav a rekonstrukce pronajatého majetku − ob-
jektů ve vlastnictví Řádu křižovníků s červenou hvězdou s
Komerční bankou
●   ZM s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 68 − přesun běžných výdajů mezi
jednotlivými organizacemi č. 152 a 153 − OVV za účelem
rozpočtového krytí výdajů na nákup materiálu a pohonných
hmot ve celkové výši 20 000 Kč
b) rozpočtové opatření č. 69 − zapojení příjmů ze správních
poplatků odboru vnitřních věcí na navýšení výdajů na po-
štovné ve výši 476 000 Kč
c) rozpočtové opatření č. 70 − zapojení zůstatku Povodňového
fondu města k 31.12.2004 ve výši 1.420.000 Kč na vratku
státní dotace ve výši 1.360.000 Kč (finanční vypořádání) na
navýšení rezervy běžných výdajů o 60 000 Kč
d) rozpočtové opatření č. 71 − zapojení navýšených příjmů z
prodeje domů OSM ve výši 750 000 Kč a navýšených příjmů
ODSH ze správních poplatků a pokut v celkové výši 2 mil.
Kč na vratky nevyčerpaných dotací ve výši 2.719.000 Kč a
31 000 Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2004
e) rozpočtové opatření č. 74 − zapojení příjmů získaných z
vybraného nájemného za natáčení filmu The Illusionist ve
výši 75 000 Kč na podporu místních kulturních aktivit z
organizace č. 41 − KS, oddělení kultury takto:
- Krumlovští Pištci na projekt 1. CD Krumlovští Pištci ve výši
25 000 Kč

- Smyčcový orchestr Český Krumlov na projekt Česká mše
vánoční J. J. Ryby  15 000 Kč
- Dům dětí a mládeže ČK na projekt 30. výročí folklórního
souboru Jitřenka   15 000 Kč
- Dům dětí a mládeže ČK na projekt Pohádkový park − Mezi-
národní den dětí   10 000 Kč
- Kruh přátel Pohádkového domu na projekt Loutky v pohybu
  10 000 Kč
f) rozpočtové opatření č. 78 − čerpání rezervy na ostatní
investiční výdaje ORIaPP ve výši 1.510.000 Kč za účelem
odstranění nedodělků souvisejících s celkovým doladěním
provozu útulku pro psy
g) rozpočtové opatření č. 79 − přesun kapitálových výdajů
mezi organizacemi ORIaPP ve výši 2.104.000 Kč určených
na rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně povrchových
úprav v ulici Rožmberská
●   ZM b e r e   n a   v ě d o m í předložený materiál týkající
se potřeb fin. prostředků z rozpočtu města pro rok 2005 a
následující roky na ZŠ Linecká, Český Krumlov a ukládá RM
předložit rozpočtovou změnu na dofinancování rozdílu fin.
prostředků do konce roku 2005
●   ZM s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku města
Český Krumlov č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška města Český Krumlov č. 15/2003, o míst-
ních poplatcích, v platném znění
●   ZM s c h v a l u j e prodej pozemků část p.p.č. 219/36 o
výměře cca 802 m2, část PK parcely 228/2 díl 2 o výměře
cca 125 m2 a část PK parcely 228/2 díl 1 o výměře cca 134
m2 vše v k.ú. Přísečná − Domoradice, obci Český Krumlov za
kupní cenu 500 Kč/m2 společnosti INBA, s.r.o., a to po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno
užívání stavby (hromadné garáže) na uvedených pozemcích.
Přesná výměra prodávaných částí parcel bude určena po za-
měření skutečného provedení stavby
●   ZM s c h v a l u j e prodej st.p.č. 3987/2 o výměře 2 m2

Jiřímu Němečkovi, Do Vrchu 366, Č. Krumlov za kupní cenu
1.000 Kč, tj. 500 Kč/m2

●   ZM s c h v a l u j e prodej p.p.č. 144/2 o výměře 1.363
m2 v k.ú. Vyšný manželům Věře a Karlu Janákovým, ČK, za
kupní cenu 10 Kč/m2

●   ZM n e s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 1307/2 v k.ú.
Č. Krumlov Janě Štifterové z důvodu nesouladu s územním
hlediskem
●   ZM s c h v a l u j e prodej
1) p.p.č. 1063/34 o výměře 24 m2 a p.p.č. 1063/28 o výměře
34 m2 vše v k.ú. Č. Krumlov do spoluvlastnictví manželů
Březinových (1/3), manželů Drboutových (1/3) a Jaromíra
Maurera (1/3) za kupní cenu 13.920 Kč, tj. 240 Kč/m2

2) dílu "b" o výměře 35 m2, odděleného z p.p.č. 1063/28 v
k.ú. Č. Krumlov manželům Drboutovým za kupní cenu 8.400
Kč, tj. 240 Kč/m2

3) dílu "a" o výměře 93 m2 p.p.č. 1063/28 v k.ú. Č. Krumlov
Jaromíru Maurerovi za kupní cenu 22.320 Kč, tj. 240 Kč/m2

●   ZM n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 37/1 a 37/34 v k.ú.
Č. Krumlov do doby odsouhlasení nového územního plánu
města
●   ZM s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1306/14 o výměře 13 m2

v k.ú. Č. Krumlov Josefu Šebkovi za kupní cenu 26.000 Kč,
tj. 2.000 Kč/m2

●   ZM s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 154/4 o
velikosti 1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v 1.
poschodí domu čp. 154 v k. ú. Přísečná−Domoradice, Č. Krum-
lov v tomto pořadí za kupní cenu:
    1) Ing. Petr Opolcer, Polní 236, Český Krumlov 
 cena 617.730 Kč

    2) Vladimír Bouček, Černokostelecká 3, Praha 
  cena 578.000 Kč
3) Jaromír Fiala, Chlum 32  cena 566.000 Kč
●   ZM s c h v a l u j e prodej budovy čp. 133 (objekt občanské
vybavenosti) na stavební parcele č. 1673/1, dále stavební
parcelu č. 1673/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
165 m2 vše v k.ú. a obci Č. Krumlov Františku Sladovi za
kupní cenu 1.100.000 Kč
●   ZM s c h v a l u j e prominutí pohledávky na úrocích z
prodlení ve výši 26.556 Ludmile Švambergové
●   ZM s c h v a l u j e zrušení věcného práva předkupního
váznoucího na domě čp. 77 Třída Míru, Č. Krumlov − vlastník
ŠEJKO spol. s.r.o., Český Krumlov
●   1) ZM s o u h l a s í se zajištěním hypotéčního úvěru
poskytovaného Bytovému družstvu Dubina II., Štrossova 277,
Pardubice IČ: 25960717 na refinancování bytové výstavby
osmi bytových domů stavěných ve sdružení města s tímto
družstvem ve Vyšném, kterým bude zajištěna pohledávka
komerčního finančního ústavu, do maximální výše 29.840.600
Kč
2) ZM s c h v a l u j e zajištění hypotéčního úvěru poskyto-
vaného Bytovému družstvu Dubina II na refinancování bytové
výstavby osmi bytových domů, stavěných ve sdružení města
s tímto družstvem na pozemcích st.p.č. 548/1, st.p.č. 548/2,
st.p.č.548/3, st.p.č. 548/4, st.p.č. 549/1, st.p.č. 549/2, st.p.č.
550/1, st.p.č. 550/2, vše v katastrálním území Vyšný, obci
Český Krumlov, a to zřízením zástavního práva ke spolu-
vlastnickému podílu města o velikosti 51% na bytových do-
mech čp. 123 na st.p.č 548/1, čp. 124 na st.p.č. 548/2, čp.
125 na st.p.č. 548/3, čp. 126 na st.p.č. 548/4, čp. 127 na
st.p.č 549/1, čp. 128 na st.p.č. 549/2, čp. 129 na st.p.č. 550/1,
čp.130 na st.p.č. 550/2 a k pozemkům ve výlučném vlastnictví
města st.p.č. 548/1, st.p.č. 548/2, st.p.č.548/3, st.p.č. 548/4,
st.p.č. 549/1, st.p.č. 549/2, st.p.č. 550/1, st.p.č. 550/2 (za-
stavěná plocha a nádvoří) vše v k. ú. Vyšný, kterým bude
zajištěna pohledávka komerčního finančního ústavu, do ma-
ximální výše 29.840.600 Kč za podmínky, že:
    a) peněžní ústav poskytující hypotéční úvěr nebude opráv-
něn postoupit pohledávku z úvěru třetí osobě bez souhlasu
města Č. Krumlov
    b) Bytové družstvo Dubina II zřídí k zajištění hypotéčního
úvěru zástavní právo ke svému spoluvlastnickému podílu o
velikosti 49 % jak je uvedeno v bodě 1) tohoto usnesení
    c) v případě nesplacení úvěru nebude peněžní ústav opráv-
něn uplatňovat práva zástavního věřitele ze zástavy pouze v
případě, že nejprve nabídne městu Český Krumlov postoupení
pohledávky z hypotéčního úvěru s příslušenstvím za nomi-
nální hodnotu (jistina plus příslušenství) a město ve lhůtě 6
měsíců od doručení této nabídky ji nevyužije (nezaplatí)
    d) v zástavní smlouvě na spoluvlastnický podíl 49 % Byto-
vého družstva Dubina II podle písmene b) bude zakotven
souhlas zástavce s prodejem zástavy (plná moc zástavnímu
věřiteli k prodeji ve veřejné dražbě) a ve formě notářského
zápisu též souhlas s přímou vykonavatelností
3) ZM n e s c h v a l u j e zajištění hypotéčního úvěru
poskytovaného Bytovému družstvu Dubina II na refinanco-
vání bytové výstavby osmi bytových domů stavěných ve sdru-
žení města s tímto družstvem na pozemcích st.p.č. 548/1,
st.p.č. 548/2, st.p.č.548/3, st.p.č. 548/4, st.p.č. 549/1, st.p.č.
549/2, st.p.č. 550/1, st.p.č. 550/2 vše ve Vyšném ručitelským
prohlášením města vůči věřiteli
4) ZM u k l á d á RM předložit návrhy smluv dle tohoto
usnesení ke schválení na jednání ZM před jejich podpisem
●   ZM u k l á d á RM ve funkci valné hromady ČKRF, aby
zajistila, že Jezuitská zahrada nebude dlouhodobě využívána
k trvalým podnikatelským účelům

SERIÁL O KRUMLOVSKÝCH PAMÁTKÁCH − 2.

Dnes je v domě Infocentrum, ubytování i restaurace.


