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Veřejný park skýtající úžasnou vyhlídku na město buduje Českokrumlovský rozvojový fond v prostoru
bývalého parkoviště proti Hotelu Růže, v místě někdejší zahrady Jezuitského semináře. Foto: J. Zuziaková

Druhé kolo grantového programu města ČK
v oblasti sportu a tělovýchovy pro mládež
    V 1. kole výběrového řízení na projekty v
rámci grantového programu města − Sport a
tělovýchova pro děti a mládež do 18 let v
roce 2005 (400 000 Kč) − s uzávěrkou 15.
května došlo na městský úřad 20 žádostí (do
tří podprogramů). Deset z nich ale komise
pro sport a tělovýchovu vyřadila, nebo� nevy-
hovovaly podmínkám.
    Radní koncem června schválili podporu
těchto projektů:
V podprogramu I - neinvestiční dotace na ná-
jem - uspěli oba žadatelé:
- SKK kuželkářů  4 200 Kč
- VSK Č. Krumlov  57 260 Kč
Podprogram II - pořádání sport. akcí mládeže
do 18 let:
- BCW - turnaj kadetek a juniorek započítávaný
do republik. žebříčku 20 000 Kč
− BCW - sport. den pro mentálně a zdrav.
postižené děti zvláštní školy  22 000 Kč
- FK Slavoj - fotbal. turnaj mladších žáků -
memoriál Vl. Janouška 16 500 Kč
- SK Vltava - českokrumlovský vodácký mara-
tón  4 000 Kč
- SK Badminton - 20. ročník Mezinárodního
turnaje mládeže do 15 let 23 400 Kč
- Vodní záchranná služba - veřejný závod v
plavání na otevřené vodě 13 300 Kč
- SKK kužekářů - vánoční turnaj mládeže v
kuželkách 700 Kč
- VSK Č. Krumlov - minivolejbalové a satelitní
série pro mladší žactvo 14 000 Kč
Do podprogramu III - dotace na reprezentaci
města ČK - přišla jedna žádost, ale nebyla do-
poručena.
Celkem bylo v prvním kole rozděleno
175 360 korun.

❄   ❄   ❄
    Rada města také schválila vyhlášení II. kola
výběrového řízení k rozdělení zbývajících

224 640 Kč, a to do 31. srpna ve stejných
podprogramech.
I. PODPROGRAM − Neinvestiční dotace na
nájmy je určen na podporu sportovních aktivit
dětí a mládeže do 18 let formou neinvestiční
dotace na nájmy sportovních zařízení. Ve II.
kole letošního roku je dotován částkou
38 540 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výbě-
rového řízení:
1) Dotaci bude možno čerpat na úhradu nájmů
ve sportovních zařízeních města (sportovní
hala, zimní stadión, plavecký bazén, školní
tělocvičny a pod.)
2) Dotace bude poskytována na podkladě sku-
tečných nákladů vynaložených ve sportovních
zařízeních na přípravu dětí a mládeže
3) Žádost o dotaci na nájmy nemohou podávat
subjekty, které již pro letošní rok obdržely,
nebo obdrží dotaci z rozpočtu města
    Sportovní organizace předloží do termínu
stanoveného ve smlouvě na odbor školství MÚ
vyúčtování poskytnuté dotace na základě
prvotních dokladů, odsouhlasené provozova-
telem sportovního zařízení.

II. PODPROGRAM − Pořádání sportovních
akcí mládeže do 18 let je určen na podporu
sportovních aktivit formou neinvestiční dotace
na pořádání sportovních akcí. Ve II. kole je k
dispozici 136 100 Kč.
    Podmínky zařazení žádosti o dotaci do vý-
běrového řízení:
1) Na každou akci musí být podána písemná
žádost splňující požadované náležitosti (popis
akce, rozpočet . . .)
2)    Dotace bude poskytována na pořádání ve-
řejně přístupných sportovních akcí dětí a mlá-
deže reprezentující město (turnaje), na mi-
strovství ČR, krajské a okresní přebory

3) Dotaci bude možno čerpat na nákup spo-
třebního materiálu, poháry, medaile a diplomy
4) Pořadatelem akce musí být subjekt se síd-
lem na území města
    Organizace má povinnost do termínu sta-
noveného ve smlouvě předložit na odbor škol-
ství vyúčtování celé akce včetně poskytnuté
dotace formou fotokopií účetních dokladů a s
doložením finanční spoluúčasti dalších sub-
jektů.

III. PODPROGRAM − Dotace na reprezentaci
města Český Krumlov je určen na podporu
sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let
formou neinvestiční dotace na reprezentaci
města. Jeho II. kolo je dotováno částkou
50 000 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výbě-
rového řízení:
1) Dotace bude poskytnuta členům sportov-
ních klubů a organizací formou odměny za
umístění do 3. místa na oficiálních soutěžích
v rámci
a) státní reprezentace
b) mistrovství ČR
O odměnu mohou žádat sportovní oddíly a
sportovci za umístění v období od 1. 9. 2004
do 31. 8. 2005
2) Příjemce dotace musí být registrovaným
členem sportovního klubu sídlícího na území
města a musí za tento klub i startovat
    Současně se žádostí předloží žadatel ofici-
ální výsledkovou listinu dané soutěže. Orga-
nizace má povinnost do termínu stanoveného
ve smlouvě předložit na odbor školství MÚ
vyúčtování poskytnuté dotace.

❆   ❆   ❆
    Všeobecné podmínky pro poskytování do-
tací v této oblasti podpory:
▲  Grantových řízení se mohou zúčastnit

pouze neziskové organizace působící v oblasti
tělovýchovy a sportu se sídlem na území ČK
▲  U jednorázových akcí bude skutečnost, že
se jedná o akci pro děti a mládež do 18 let,
doložena propozicemi akce a výsledkovou lis-
tinou s uvedením věku.
▲  Pro účely tohoto programu se bude posu-
zovat členská základna sportovních organizací
podle toho, zda jsou členové registrováni u
sportovních organizací, které působí na území
města.
▲  Sportem se pro účely tohoto projektu ro-
zumí aktivita, která je za sport považována
ČKTSS. Všechny tyto aktivity budou při posu-
zování brány jako rovnocenné.
▲  Jednotlivé projekty bude posuzovat komise
rady města pro sport a tělovýchovu.
▲  Výsledky výběrového řízení bude schvalo-
vat rada města.
▲  Výše požadované částky není limitovaná.
Dotace bude činit nejvýše 70 % skutečných
nákladů na akci či aktivitu. Příjemce je povinen
vyúčtovat 70 % nákladů a doložit celkové sku-
tečné náklady.
▲  Součástí vyúčtování bude i závěrečná zprá-
va podle předepsané osnovy.
▲  Součástí žádosti bude i předpokládaná výše
dalších finančních zdrojů. Součástí vyúčtování
bude i uvedení dalších finančních zdrojů.
▲  Prostředky na jednotlivé aktivity budou
uvolňovány na základě smlouvy mezi realizá-
torem a městem Český Krumlov.
    Žádost je nutné poslat do 31. srpna 2005
na Městský úřad Č. Krumlov, odbor školství,
sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická
439, 381 01 Č. Krumlov, nebo podat pro-
střednictvím podatelny. Informace lze získat
u vedoucí odboru ing. Věry Koželuhové, tel.
380 766 400,e−mail: vera.kozeluho-
va@mu.ckrumlov.cz, formuláře jsou k dispo-
zici na www.mu.ckrumlov.cz.

T E L E K O N T A K T N Í  P É Č E
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ telekontaktní so-
ciální služby snížili radní z navrhovaných 150
(v listopadu 2004) na 50 Kč měsíčně. Klienti
je budou platit od srpna, nebo� do července
jsou všechny náklady hrazeny z prostředků
Phare EU.

ROZŠÍŘENÍ TELEKONTAKTNÍ PÉČE pro
obce v regionu Č. Krumlova, jež budou vy-
užívat pouze centrálního dispečinku v Do-
mech s pečovatelskou službou, o. p. s. (tele-
fonické zajištění), schválili radní. Tisíc korun
zaplatí obce, které budou mít napojeno nej-
výše pět klientů, 2 000 Kč od šesti připojených
občanů. V případě výjezdu do obcí v bezpro-
střední blízkosti Č. Krumlova bude příslušné-
mu obecnímu úřadu účtováno 10 Kč/km.

Kdy bude nejvyšší čas požádat
na úřadě o nový řidičský průkaz

Řidiči by měli věno-
vat pozornost plat-
nosti svých řidič-
ských průkazů - a v
pravý čas požádat o
jejich výměnu, aby
se vyhnuli případ-
ným problémům při
kontrolách.
    S vedoucím odbo-
ru dopravy a silnič-
ního hospodářství

Miroslavem Hálou jsme vybrali informace sou-
visející se zajištěním plynulé výměny těchto
průkazů na pracovišti městského úřadu Český
Krumlov a s postupným vyřízením žádostí
všech občanů, kterých se výměna týká.

Jakou "životnost" budou mít nové průka-
zy a za jak dlouho je žadatelé dostanou?

    Nový řidičský průkaz se vydává na dobu
nejvýše deseti let, nebo na kratší z důvodu
omezení zdravotní způsobilosti řidiče, nebo
jiného omezení. Jejich výroba probíhá centra-
lizovaným způsobem, a proto se lhůta pro
dodání nového ŘP od podání žádosti pohybuje
v současné době kolem 20 dnů. Nový doklad
si lze vyzvednout pouze osobně v místě po-
dání žádosti - nelze ho zasílat poštou nebo
předávat prostřednictvím další osoby.

Je pravda, že řidičáky vydané v období
od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 i nadále zů-
stávají v platnosti ve všech členských stá-
tech Evropské unie?

    Ano, je to tak - proto není nutné v současné
době vyměňovat průkazy, jejichž platnost kon-
čí až v roce 2010 nebo v roce 2013 (viz přilo-
žená tabulka).

Zaplatí řidiči za výměnu dokladu?

    Výměna řidičského průkazu se podle platné
právní úpravy provádí bez poplatku, pokud
se zároveň nemění některé údaje při vydávání
tohoto řidičského průkazu (jméno, bydliště,
platnost skupin apod.). K žádosti se přikládá

jedna fotografie stejného provedení jako na
občanský průkaz nebo cestovní pas.

Jak je to s povinností držitelů řidičského
oprávnění podrobovat se pravidelným lé-
kařským prohlídkám?

    Ta samozřejmě trvá i nadále. Řidiči je musí
absolvovat nejpozději v den dovršení 60, 65 a
68 let - a starší 68 let pak každé dva roky.

Lidé většinou takové záležitosti nechávají
na poslední chvíli, což se potom projevuje
velkými frontami, nervozitou . . .

    Proto doporučujeme vyměnit řidičské prů-
kazy vydané v období od 1. 7. 1964 do
31. 12. 1993 již v současné době. Naproti tomu
doklady vydané od 1. 1. 1994 do 30. 4. 2004
není nutné v současné době vyměňovat, po-
kud nejsou poškozené či není-li výměna nut-
ná z jiných důvodů.

O  K O M U N I K A C Í C H
ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO MASIVU v úseku
od kruhové křižovatky u Svaté trojice po svě-
telnou křižovatku u Porákova mlýna uložil
krajský úřad Ředitelství silnic a dálnic Č. Bu-
dějovice. Do té doby budou v tomto úseku
silnice I/39 platit k zajištění bezpečnosti sil-
ničního provozu již zavedená opatření.

V RYBÁŘSKÉ ULICI se od úterý opravuje
kanalizace − jedná se o havarijní stav. Dojde
k osazení liniové vpustě, která vyloučí zapla-
vování prostoru, přibude kanálová vpus�, bu-
dou propojeny revizní šachty atd. Dnes má
skončit třídenní dopravní uzavírka. Práce
skončí Služby města Č. Krumlov za 130 000
Kč nejpozději 5. srpna.

OPRAVU FIALKOVÉ ULICE, jež slouží také
jako cyklostezka, zahájila firma Swietelsky
Kájov, která práce za 874 620 Kč dokončí do
šesti týdnů.

OPRAVA MOSTU NA CHVALŠINSKÉ sil-
nici, kterou hradí Ředitelství silnic a dálnic
(16,8 mil. Kč), bude pokračovat do konce říj-
na. V půli srpna by měl být provoz převeden
do druhé části mostu. V průběhu rekonstrukce
by neměl být most uzavřen.

V ZAHRADNÍ ULICI začala v úterý rekon-
strukce komunikace inženýrských sítí. Práce
za 1,09 mil. Kč, které zajiš�ují Služby města
Č. Krumlov, zahrnují vybudování nového vo-

dovodního řadu, opravu kanalizace a poklád-
ku asfaltového povrchu v délce 131 m. Skončit
by měly do dvou měsíců.

    Typ ŘP              Vydáván od − do            Povinná výměna do      

     Typ 1        1. 7. 1964 až 31. 12. 1986            31. 12. 2007
     Typ 2        1. 1. 1987 až 31. 12. 1991            31. 12. 2007
     Typ 3        1. 1. 1992 až 31. 12. 1993            31. 12. 2007
     Typ 4        1. 1. 1994 až 31. 12. 1996            31. 12. 2010
     Typ 5        1. 1. 1997 až 31. 12. 2000            31. 12. 2010
     Typ 6        1. 1. 2001 až 30.   4. 2004            31. 12. 2013

O S L A V I L I  D E V A D E S Á T K U
MNOHO ZDRAVÍ, POHODY A ELÁNU
přejeme devadesátníkům z Č. Krumlova − Ma-
rii Vobrové z Nemocniční 429 (4. 7.), Martě
Štěpánové z Havraní ulice 517 (19. 7.). Na
oslavy devadesáti let se chystají Vlasta Klo-
bouková z Nového Spolí 29 (12. 8.) a Marie
Moravcová z ulice 5. května 237 (4. 9.).


