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Město Český Krumlov, perla jižních Čech

Město Český Krumlov je významným kulturním, turistickým a správním centrem v jižních Čechách. V roce 1992 bylo 

zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Od roku 2003 je Český Krumlov obcí s pověřeným obecním úřadem 

a s rozšířenou působností. Ve městě žije 

Český Krumlov je městem kulturního dědictví, které čítá více než 

centru, druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice a pyšní se nejstarším barokním div

Každoročně se v Českém Krumlově konají významné kulturní festivaly a sla

lion turistů. 
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Město Český Krumlov, perla jižních Čech 
 

Město Český Krumlov je významným kulturním, turistickým a správním centrem v jižních Čechách. V roce 1992 bylo 

zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Od roku 2003 je Český Krumlov obcí s pověřeným obecním úřadem 

je přes 13 tisíc obyvatel.  

Český Krumlov je městem kulturního dědictví, které čítá více než 300 památkově chráněných objektů v histori

centru, druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice a pyšní se nejstarším barokním div

Českém Krumlově konají významné kulturní festivaly a slavnosti. Za rok navštíví město více než m

    

Obrázky: Město Český Krumlov 
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Město Český Krumlov je významným kulturním, turistickým a správním centrem v jižních Čechách. V roce 1992 bylo 

zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Od roku 2003 je Český Krumlov obcí s pověřeným obecním úřadem 

300 památkově chráněných objektů v historickém 

centru, druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice a pyšní se nejstarším barokním divadlem na světě. 

Za rok navštíví město více než mi-
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Zpráva starosty o stavu města 
 

Vážení spoluobčané, 

uplynul první rok našeho volebního období a v prvním 

čtvrtletí roku 2008 je vhodný čas na stručné bilancování 

působení nových představitelů města Český Krumlov. 

Český Krumlov - město s úctyhodnou minulostí, dyna-

mickou přítomností a nadějnou budoucností, to je pro-

klamované motto Rady města Český Krumlov, a v první 

čtvrtině volebního období se ukázalo jako velice výstižné. 

Podrobná zpráva o stavu města připomíná minulost pat-

náctým výročím zápisu historického centra na prestižní 

Seznam světového dědictví UNESCO. Dynamickým jed-

náním představitelů města se podařilo rozpohybovat re-

konstrukce mostů a silnic, regenerace panelových sídlišť, 

autobusového nádraží, získat kasárny ve Vyšném do ma-

jetku města a podpořit podnikání ve městě. Po pěti letech 

se chýlí ke konci jednání o protipovodňových opatřeních. 

A nadějná budoucnost? Ta přímo vyplývá z trvalé snahy o 

zlepšování života v Českém Krumlově. Během roku 2008 bude mimo jiné aktualizován strategický 

plán města jako základní dokument určující směr rozvoje Českého Krumlova.  

V roce 2007 jsme zahájili aktivity na regeneraci panelových sídlišť. Po zjištění potřeb a připomínek 

občanů sídlišť Plešivec, Za Nádražím a Špičák zpracovali architekti nové studie na kultivaci a mo-

dernizaci těchto území. V daných plánech se počítá s vybudováním nových parkovacích míst, vý-

stavbou dětských hřišť nebo s dovybavením parteru lavičkami či odpadkovými koši. O finanční 

prostředky na realizaci jednotlivých fází budeme žádat kontinuálně podle zveřejnění výzev dotač-

ních programů. V nejbližších letech projde přestavbou také autobusové nádraží. Rada města nechala 

v loňském roce vypracovat architektonicko-urbanistickou studii na moderní dopravně-turistický 

terminál, která řeší území autobusového nádraží v několika variantách. O finální podobě se bude 

rozhodovat letos. 

V uplynulém roce se za pomoci Jihočeského kraje podařilo zrealizovat čtyři velmi rozsáhlé inves-

tiční akce, a to opravu Objížďkové silnice, rekonstrukci mostu u Domu dětí a mládeže, generální 

rekonstrukci Porákova mostu a sanaci skalního masivu Havraní skály pod nemocnicí. Opravy silnic 

i ulic a sanace skal budou probíhat i v následujících letech. Město má zpracovaný pasport komuni-

kací, což je dokument, který obsahuje informace o stavu uličního a silničního systému ve městě, a 

slouží jako podklad pro žádosti o dotační peníze na jejich opravy a rekonstrukce. Desetiletý plán 
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obnovy vodohospodářského majetku pak zajišťuje systematické investice do renovace vodovodní a 

kanalizační sítě ve městě.  

Rada města Český Krumlov schválila na srpnovém zasedání rozsah protipovodňových opatření a na 

listopadovém Zastupitelstvu v roce 2007 se rozhodli českokrumlovští zastupitelé pro spolupráci s 

Povodím Vltavy. Český Krumlov žádá o dotaci z programu Ministerstva zemědělství České repub-

liky na protipovodňová opatření na řece Vltavě. Za více než 90 milionů korun budou provedeny 

protipovodňové úpravy koryta řeky Polečnice. V rámci těchto aktivit by mělo dojít i k přesunu pa-

mátkově chráněného kamenného mostku na Chvalšinské silnici. 

Během roku 2007 bylo ve městě vysazeno více než 500 stromů či keřů a pokračovala kultivace 

dlouhodobě neudržovaných porostů vzrostlé zeleně. Snahou bylo rovněž optimalizovat rozsah a 

kvalitu prováděných prací na úseku údržby veřejné zeleně. Město získalo k dispozici přes dvě stě 

nových kontejnerů na separovatelné složky odpadu a vytvořilo nová separační místa. V oblasti eko-

logických aktivit a osvěty v problematice životního prostředí dobře fungovala spolupráce 

s neziskovým sektorem.  

Od Ministerstva obrany České republiky jsme v roce 2007 získali areál bývalých vojenských kasá-

ren ve Vyšném a v tuto chvíli se zpracovává regulační plán celého území. Další rozvojovou zónou, 

kde se vytváří regulační plán, jsou Domoradice Jih. V obou lokalitách se počítá se vznikem stovek 

bytových jednotek, ať už individuálního nebo hromadného bydlení, občanské vybavenosti nebo 

prostorů pro komerční využití. V oboru bytové politiky se dokončuje prodej městských bytů na jed-

né straně, a na druhé straně probíhají práce na rozvoji již zmíněných nových lokalit, které zajistí 

spoluobčanům komfortní bydlení. Město si ponechává ve svém majetku i několik bytů pro zabezpe-

čení tzv. sociálního bydlení.  

V sociální oblasti má Český Krumlov zpracován Komunitní plán sociálních služeb, který stanovuje 

potřeby občanů v jednotlivých sociálních oblastech a stanovuje priority do dalších let. Komunitní 

plánování řeší otázky péče o děti a mládež, o staré občany, o etnické menšiny, o zdravotně postiže-

né nebo navrhuje východiska pro osoby v přechodné sociální krizi. Město Český Krumlov zajišťuje 

i komplexní program prevence sociálně-patologických jevů. Sociální projekty byly podpořeny  

 vlastním podílem z rozpočtu města ve výši půl milionu korun a k této částce přibyly na zajištění 

sociálních služeb několikamilionové dotace. Městu nebyly lhostejné ani aktivity ostatních sdružení 

a organizací působících ve městě a v okrese. V roce 2007 finančně podporovalo činnost v oblasti 

kultury, sportu, environmentální výchovy. Na podporu podnikatelské činnosti byl určen grant na 

označení provozoven.  

Podporujeme rozvoj průmyslové zóny v Domoradicích, který s sebou nese i vznik pracovních míst 

a zvyšování zaměstnanosti v celém okrese. Jen výstavba nového obchodního domu Tesco vytvořila 

dlouhodobě 130 nových pracovních pozic. Pro občany města znamená obchodní zóna (Lidl, Terno, 

Penny Market, Tesco) zdravé konkurenční prostředí, které nabízí nižší ceny zboží a širší sortiment 

výrobků. Vysoký potenciál rozvoje má v Českém Krumlově kultura a cestovní ruch, který vytváří 

přes tři tisíce pracovních míst a do městského rozpočtu přináší milionové příjmy. Český Krumlov 
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patří mezi oblíbené destinace, o které mají turisté stále větší zájem. Meziročně vzrostl

vštěvníků a zájem turistů o naše město se příznivě promítá i do podnikání ubytovatelů, poho

a dalších služeb. Český Krumlov byl v

republice a polepšil si oproti předchozímu roku o tř

Výsledky hospodaření v roce 2007 jsou velmi uspokojivé. Přebytek provozního rozpočtu činil 26 

milionů korun a tyto úspory jsou historicky snad na nejvyšší úrovni. K zefektivnění hospodaření 

přispěla i reorganizace Městského úřadu Český Krumlov. 

měsíců a unáhleně, ale dlouhodobě a strategicky. Snažíme se efektivně využívat prostředky 

z rozpočtu města a násobit je financemi z

ván i rozpočet na rok 2008, který

náct milionů je určeno na investice a díky finančním prostředkům z dotací se tato částka ještě zvýší. 

V roce 2007 jsme z investičních dotací získali 26 milionů korun. 

Ve statistikách bezpečnosti si Český Krumlov udržuje přední pozici mezi městy s

litou. V roce 2007 se opět rozšířil kamerový systém a profesionální činnost městské policie byla 

kladně hodnocena mezi občany i mezi návštěvníky. Městská policie utužila spolupráci s

České republiky nejen sdíleným kamerovým systémem, ale také pravidelnými společnými zásahy.

 

Na závěr této zprávy bych rád poděkoval všem, kterým není rozvoj Českého Krumlova a život jeho 

občanů lhostejný. Je mi ctí, že mohu jako starosta přispívat ke

městě.  

 

 
Ing. Luboš Jedlička 

starosta města Český Krumlov 
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patří mezi oblíbené destinace, o které mají turisté stále větší zájem. Meziročně vzrostl

vštěvníků a zájem turistů o naše město se příznivě promítá i do podnikání ubytovatelů, poho

a dalších služeb. Český Krumlov byl v roce 2007 zvolen třetím nejatraktivnějším místem v
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občanů lhostejný. Je mi ctí, že mohu jako starosta přispívat ke zlepšování kvality života v
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patří mezi oblíbené destinace, o které mají turisté stále větší zájem. Meziročně vzrostl počet ná-

vštěvníků a zájem turistů o naše město se příznivě promítá i do podnikání ubytovatelů, pohostinství 
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milionů korun a tyto úspory jsou historicky snad na nejvyšší úrovni. K zefektivnění hospodaření 

Naším úmyslem je neřešit věci na pár 

měsíců a unáhleně, ale dlouhodobě a strategicky. Snažíme se efektivně využívat prostředky 

souladu s tím je koncipo-

běžného rozpočtu. Devate-

náct milionů je určeno na investice a díky finančním prostředkům z dotací se tato částka ještě zvýší. 

i si Český Krumlov udržuje přední pozici mezi městy s nejnižší krimina-

roce 2007 se opět rozšířil kamerový systém a profesionální činnost městské policie byla 

kladně hodnocena mezi občany i mezi návštěvníky. Městská policie utužila spolupráci s Policií 

České republiky nejen sdíleným kamerovým systémem, ale také pravidelnými společnými zásahy. 

Na závěr této zprávy bych rád poděkoval všem, kterým není rozvoj Českého Krumlova a život jeho 

zlepšování kvality života v našem 
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Struktura veřejné správy města Český Krumlov 
 

 

 

Město Český Krumlov 

 

VOLENÉ ORGÁNY    

ZASTUPITELSTVO MĚSTA        MĚSTSKÝ ÚŘAD  

Finanční výbor 
Kontrolní výbor 

 
Rada města 

Komise pro strategický rozvoj  
Komise pro územní plán, majetek a investice 
Komise dopravní  
Komise ekonomická  
Komise pro školství a vzdělávání 
Komise sociální  
Komise pro sport a tělovýchovu  
Komise pro životní prostředí  
Komise kulturní  
Komise pro cestovní ruch  
Komise pro podporu a rozvoj podnikání 

 

Starosta města 

Odbor vnitřních věcí  
Odbor financí 
Odbor správy majetku  
Odbor investic 
Odbor územního plánování a památkové péče 
Stavební úřad 
Obecní živnostenský úřad 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Odbor školství, sportu a mládeže 
Kancelář starosty 
Kancelář tajemníka 
Právní oddělení 
Oddělení strategického rozvoje 
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Zastupitelstvo města 
Zastupitelstvo se sešlo v roce 2007 k jedenácti zasedáním a přijalo 181 usnesení. 

Členové zastupitelstva 

Ing. Luboš Jedlička (ODS)  
Zbyněk Toman (ODS) 
MUDr. Martin Dvořák (ODS)  
Petr Eliáš (ODS)  
Jana Tomanová (ODS)  
Ing. arch. Robin Schinko (ODS)  
MUDr. Pavel Hausdorf (SN-Krumlov potřebuje změnu)  
MUDr. Jan Vorel (SN-Krumlov potřebuje změnu)  
Mgr. Roman Kneifl (SN-Krumlov potřebuje změnu)  
Mgr. Šárka Miková (SN-Krumlov potřebuje změnu)  
Ing. Josef Hermann (KDU-ČSL)  
Ing. Jan Vondrouš (KDU-ČSL)  
Mgr. Jan Vopat (KDU-ČSL) 
Ing. Jitka Zikmundová (SN-Město pro všechny)  
Antonín Princ (SN-Město pro všechny)  
Zoja Králová (KSČM)  
Petr Šandera (KSČM)  
Stanislav Trnka (KSČM)  
Ing. Štefan Smolen (KSČM)  
Jiří Povolný (ČSSD)  
Rudolf Vejskrab (ČSSD) 
Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D. (ČSSD) 
Mgr. Dana Kuchtová (SZ) 

 

Složení výborů zastupitelstva města 

Finanční výbor 
Předseda: Ing. Josef Hermann 
Členové: 
Ing. Jaromír Nekovařík 
Ing. Miroslav Máče 
Zdeněk Dvořák 
Jana Tomanová 
Ing. Petr Kubal 
Radek Šrot 
 

 

Kontrolní výbor 

Předseda: Stanislav Trnka 
Členové: 
Petr Eliáš 
JUDr. Eva Zajíčková 
Petr Straka 
Jiří Povolný 
Mgr. Jan Vopat 
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Rada města 
 

Rada města Český Krumlov se v roce 2007 sešla 33 krát a přijala celkem 517 usnesení.  

Členové rady města 

Ing. Luboš Jedlička (ODS), starosta 
Ing. Jitka Zikmundová (SN - Město pro všechny), místostarostka 
Zbyněk Toman (ODS), radní 
Antonín Princ (SN - Město pro všechny), radní 
Ing. Josef Herman (KDU-ČSL), radní 
Mgr. Roman Kneifl (SN - Krumlov potřebuje  změnu), radní 
Ing. Jan Vondrouš (KDU-ČSL), radní 

 

Složení komisí Rady města Český Krumlov  

Komise pro strategický rozvoj  
Ing. Luboš Jedlička (předseda) 
Ing. Jan Vondrouš (místopředseda) 
Zbyněk Toman 
Antonín Princ 
Ing. Jitka Zikmundová 
Mgr. Dana Kuchtová 
Ing. Miroslav Reitinger 
Ing. Josef Hermann 
Mgr. Šárka Miková 
Františka Kuncová 
Ing. Otakar Veselý 
Mgr. Václav Dolanský 
a další předsedové všech zřízených komisí 
městské rady 
Bc. Monika Petrů (koordinátor) 
 
Komise pro územní plán, majetek a  
investice 
Zbyněk Toman (předseda) 
Ing.arch. Robin Schinko (místopředseda) 
Jan Srnec 
Mgr. Martin Hák 
Ing. Michal Sirový 
Mgr. Jiří Bloch 
Ing. Miroslav Reitinger 
Ing. Jindřich Kunc 
Zbyněk Toman 
Ing. Štefan Smolen 
Ing. Lumír Luštický (koordinátor) 

 

 

Komise dopravní  
Antonín Princ (předseda) 
Bc. Martin Lobík 
Bc. Jaromír Maurer 
Petr Eliáš 
Miroslav Hála (koordinátor) 
Ing. Miroslav Reitinger 
JUDr. Jiří Kepl 
Ing. Lumír Luštický 
Jan Šítal 
Pavel Turnhöfer 
Ing. Tomáš Palouda 
Josef Dvořák 
Rudolf Vejskrab 
František Ziegelbauer 
Jiří Shrbený 

 

Komise ekonomická  
Ing. Josef Hermann (předseda) 
Jan Srnec 
Ing. Jiří Pavlíček (koordinátor) 
Ing. Petr Kubal 
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Komise pro školství a vzdělávání  
Mgr. Šárka Miková (předsedkyně) 
Mgr. Jaroslava Neumanová 
Marie Indrová 
Lenka Kohoutková 
PaedDr. Hana Bůžková 
Mgr. Jaroslava Löblová 
PaedDr. Alena Švepešová 
Mgr. Karel Dvořák 
Jindřiška Smolíková (koordinátor) 
Mgr. Marie Batíková 

 

Komise sociální  
Františka Kuncová (předseda) 
Bc. Ingrid Jílková 
Mgr. Vlastimil Kopeček 
Miroslava Kubíčková 
Hana Čadová 
Mgr. Růžena Marhounová 
Ing. Věra Koželuhová 
Běla Dvořáková 
Lucie Pártlová 
Zoja Králová 
Mgr. Zdeňka Šalamounová 
Mgr. Roman Kneifl 
Ing. Jaroslav Rytíř 
Mgr. Ingrid Pechová (koordinátor) 

 

Komise pro sport a tělovýchovu  
Ing. Jan Vondrouš (předseda) 
Martin Tomka 
Mgr. Jan Vopat 
Jan Vobr 
MUDr. Jan Vorel 
Mgr. Lukáš Boháč 
Klára Kácalová 
Stanislav Trnka 
Ing. Michal Sirový 
Rudolf Vejskrab 
Klára Kácalová (koordinátor) 

 

Komise pro životní prostředí  
Mgr. Václav Dolanský (předseda) 
Ing. Jarmila Hanáková (místopředseda) 
Marie Jirková 
Ing. Miroslav Valach 
Petr Straka 
Ing. Jiří Olšan 
Ing. Tomáš Vosák, 
Ing. Vlasta Horáková (koordinátor) 

 

Komise kulturní  
Ing. Jitka Zikmundová (předsedkyně) 
Jan Vozábal 
Ladislava Šmejkalová 
Ing. Jitka Boháčová 
Ing. arch. Dagmar Píšová 
Mgr. Jiří Šesták 
PhDr. Pavel Slavko 
Mgr. Karla Votřelová 
Mgr. Ivan Slavík 
Jaromír Boháč 
Miroslav Páral 
Vladimíra Konvalinková 
Hana Pelzová 
Mgr. Lukáš Holec 
František Postl 
Jiří Máče 
Jan Jiřička 
Mgr. Filip Putschögl (koordinátor) 

 

Komise pro cestovní ruch  
Ing. Jitka Zikmundová (předsedkyně) 
Mgr. Martin Hák 
Ing. Jitka Boháčová 
Katarina Dütsch, 
Josef Maleček 
Miroslav Votřel 
Mgr. Petr Janota 
Mgr. Stanislav Jungwirth 
Bc. Martin Lobík 
Katarina Horváthová 
Jaromír Boháč 
Jiří Shrbený ml. 
Petr Eliáš 
Daniel Kintzl 
Jan Horal - delegována Ing. Marie Mrzenová 
Ing. Dana Ryvolová 
Petra Kopečná (koordinátor) 

 

Komise pro podporu a rozvoj podnikání 
Ing. Otakar Veselý (předseda) 
Ing. František Jenerál (místopředseda) 
Ing. Václav Klepl 
Milan Kohout 
Jaromír Boháč 
Ing. Pavel Novák (koordinátor) 
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Hospodaření v roce 2007 
Rozpočet na rok 2007 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a podle harmonogramu 

schváleného Radou města. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na svém jednání dne 21. prosince 

2006. Prioritami rozpočtu při jeho sestavování bylo minimální nárůst provozních výdajů, zachován 

nízké úrovně zadlužení a získávání externích zdrojů financování. 

Hlavním zdrojem rozpočtu byly daňové příjmy, tzn. daňové výnosy převáděné městu finančním 

úřadem a správní a místní poplatky vybírané přímo městským úřadem, v celkové výši 155,4 milio-

nů Kč. Přijaté dotace byly ve výši 153,8 milionů Kč. Zhruba 62 % dotací je ale tzv. průtokových, 

které nejsou určeny přímo pro potřeby města, ale např. na vyplácené sociální dávky. Nedaňové pří-

jmy, tzn. příjmy z pronájmu majetku, přijaté pokuty, příjmy z úroků a prodeje nekapitálového ma-

jetku, byly ve výši 40,4 milionů Kč. Kapitálové příjmy z prodeje bytů, budov a pozemků byly ve 

výši 30,9 mil. Kč. V průběhu roku pak došlo k zapojení přebytku hospodaření z předchozího roku 

ve výši 15,2 mil. Kč. Nové úvěry v roce 2007 město nečerpalo.  

Při rozhodování o tom, jak město naloží se svými příjmy, musí brát v úvahu několik věcí. Přede-

vším musí rozpočtově pokrýt výdaje vyplývající se smluvních závazků a z platné legislativy. Dále 

musí zabezpečit pokrytí schodků mezi předpokládanými příjmy a výdaji vlastních příspěvkových 

organizací (základní školy, mateřské školy, městská knihovna) a obecně prospěšných společností 

(Dům s pečovatelskou službou, PRO-SPORT, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, Městské diva-

dlo), které jsou napojené na městský rozpočet. Zároveň město potřebuje vyčlenit ve svém rozpočtu, 

co největší objem finančních prostředků jako vlastní podíl na plánované akce, na které bude v prů-

běhu roku žádat o dotace. Důležité je mít rezervu na financování projektových dokumentací, které 

budou sloužit jako podklad při žádání o dotace v příštích letech. 

Potřeby jdou napříč všemi oblastmi, které má město na starosti a jsou každý rok obdobné. Město 

musí vyčlenit značné prostředky například na údržbu komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvět-

lení, vodohospodářského majetku a ostatních nemovitostí, na financování kulturního a sportovního 

vyžití na území města nebo na financování městské policie. 

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2007 nejvýznamnějšími stavebními akcemi 

na území města rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže (19,7 milionů Kč), sanace Havraní ská-

ly (5,9 milionů Kč), rekonstrukce Mateřské školy Za Nádražím a Mateřské školy Plešivec I a II 

(celkem 5,9 milionů Kč), kamerový systém a jeho propojení na Policii České republiky (2,2 milionů 

Kč). 

 

Ing. Jiří Pavlíček 

vedoucí odboru financí  
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Rozpočet byl sestaven a schválen jako vyrovnaný. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů 

navýšen o 80,5 milionů Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 65,3 milionů Kč. Financování se navýši-

lo o zapojený zůstatek finančních prostředků z roku 2006, tedy o 15 milionů Kč. Hospodaření 

v roce 2007 skončilo přebytkem v souhrnné výši 32,7 milionů Kč.  

 
(v tis. Kč) 

 

2006  
skutečnost 

2007  
SR 

2007  
UR 

2007  
skutečnost 

2007  
skutečnost – UR 

Plnění 
 

2007/2006  
% nárůst skutečnosti 

Příjmy 246 332 312 271 377 618 382 871 5 253 101,4 55,4 

Výdaje 257 301 377 618 383 320 350 218 -33 102 91,4 36,1 

Saldo hospodaření -10 969 -65 347 -5 702 32 653 - - - 

Financování (+/-) 10 969 - 5 702 -32 653 -38 355 -572,7 -397,7 

Přebytek hospodaření 0 - 0 0 - - - 

SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet 
 

 

Příjmy rozpočtu města Český Krumlov 

(v tis. Kč) 
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Struktura příjmů města Český Krumlov - porovnání skutečnosti 2006/2007 v tis. Kč 

Nejvýznamnější příjmy města tvořily v roce 2007 daňové příjmy a v rámci této skupiny pak příjmy 
z tzv. cizích daní, převáděných finančním úřadem do rozpočtu města na základě zákona č. 243/2000 
sb. o rozpočtovém určení daní. Jejich vývoj má vliv na rozpočtovou stabilitu města. Součástí daňo-
vých příjmů města je dále vlastní daň z příjmu města Český Krumlov jako právnické osoby a pří-
jmy z poplatků. 
 

Daňové příjmy města Český Krumlov (v tis. Kč) 

 

2006      
skutečnost 

2007  
SR 

2007      
skutečnost 

2007/2006       
 % nárůst skutečnosti 

Odvody od FÚ 108 905 117 010 117 811 8,18 

- DPFO – záv. činnost 24 316 27 118 28 018 15,22 

- DPFO FO z podnikání 7 757 7 151 7 111 -8,33 

- DPFO srážková 1 450 1 634 1 662 14,63 

- Z  nemovitostí 5 215 5 250 5 155 -1,17 

- DPPO 26 840 30 027 30 169 12,41 

- DPH 43 327 45 830 45 697 5,47 

Daň hrazená městem sama sobě 16 847  14 146 -16,03 

Správní poplatky 8 233  8 850 7,50 

Místní poplatky 12 746  13 834 8,53 

 
SR - schválený rozpočet 
 
 
Nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z nedotovaného nájmu městského majet-
ku, které činily 19, 5 mil. Kč.  
Vlastní kapitálové příjmy tvořily v roce 2007 zejména příjmy z prodeje budov ve výši 26,5 mil. Kč 
a prodeje pozemků ve výši 4,1 mil. Kč. 
Další významnou součástí rozpočtu města jsou přijaté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje 
nebo ze státních fondů. V roce 2007 město inkasovalo celkem 26,1 + 122,1 mil. Kč, a to zejména a 
v podobě dotace na financování projektu rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže ve výši 18,5 
milionu z Ministerstva pro místní rozvoj, a pak dotace na sanaci Havraní skály ve výši 4,9 milionů 
Kč od Ministerstva životního prostředí, a dále pak dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu 
sociálních dávek ve výši 82,9 milionů Kč nebo např. příspěvky krajského úřadu na provoz mateř-
ských a základních škol. 
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Struktura provozních a kapitálových příjmů města Český Krumlov v roce 2007 (v tis. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výdaje rozpočtu města Český Krumlov (v tis. Kč) 

 

2006  
skutečnost 

2007  
SR 

2007  
UR 

2007  
skutečnost 

2007  
skutečnost – UR 

Plnění 2007/2006 
% nárůst 
skutečnosti 

Výdaje 344 263 302 813 383 320 350 218 -33 102 91,4 1,7 

Běžné výdaje 288 465  315 125 299 640 -15 485 95,1 3,9 

Kapitálové výdaje 55 798  68 195 50 578 -17 617 74,2 -9,4 

 
 
Provozní výdaje rozpočtu města v celkové výši téměř 300 milionů Kč zahrnovaly především: 
• výplaty sociálních dávek kryté dotací ze státního rozpočtu, a to ve výši 86,9 milionů Kč 
• běžné výdaje ve výši 64,6 milionů Kč na činnost městského úřadu spojené jak s výkonem 

státní správy, tak i samosprávy, výdaje na provoz, údržbu budov atd.  
• příspěvky na provoz a nájem městským příspěvkovým organizacím a obecně prospěšným 

společnostem ve výši 49,9 milionů Kč 
 
 
 
 
 
 

Příjmy z daní / 131 968 / 34,5 %

Příjmy z poplatků / 22 684 / 5,9 %

Příjmy z pronájmu / 25 999,8 / 6,8 %

Neinvestiční dotace / 130 737 / 34,1 %

Příjmy z prodejů (kapitálové) / 30 960 / 8,1 %

Investiční dotace / 25 404 / 6,6 %

Ostatní / 15 427 / 4 %

Celkem příjmy / 382 871 / 100 %
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Struktura provozních a kapitálových výdajů města Český Krumlov v roce 2007 (v tis. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příspěvky z rozpočtu jednotlivým subjektům (investiční i provozní) (v tis. Kč) 

 

2006     
skutečnost 

2007     skutečnost 2007/2006       
 % nárůst skutečnosti 

Městský úřad 65 091 64 567 -0,8 

Městská policie 11 330 12 418 9,6 

Základní školy 21 244 20 904 -1,6 

Mateřské školy 8 389 13 488 60,8 

Střední školy 953 773 -18,8 

DPS, o.p.s. 5 107 1 956 -61,7 

CPDM. o.p.s. 1 373 1 104 -19,6 

Azylový dům a bydlení, DNCP 923 1 268 37,3 

PRO SPORT, o.p.s. 14 953 13 148 -12,1 

 
 
 
 
 

Mzdové náklady / 56582,9 / 16,2 %

Neinvestiční nákupy, opravy / 66328,6 / 18,9 %

Platby daní, úroků a ostatní výdaje / 18344,9 / 5,2 %

Neinvestiční dotace / 153876,2 / 44 %

Ostatní běžné výdaje / 4507,6 / 1,3 %

Kapitálové výdaje  / 50290,6 / 14,4 %

Investiční dotace / 287 / 0,1 %

Celkem výdaje / 350 218 /100 %
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Nejvyšší poskytnuté prostředky na investice v roce 2007 
 
 
• Rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže ve 

výši 19,7 milionů Kč 

 
 

• Sanace Havraní skály ve výši 5,9 milionů Kč 

 
 

• MŠ Plešivec II - ZTI, dlažba kuchyně ve výši 
2,4 milionů Kč 
 
 
 

• Kamerový systém městské policie a propojení 
na Policii ve výši 2,2 milionů Kč 
 

 

 

 
• Nákup pozemků: Egon Schiele ve výši 1,9 mili-

onů Kč 
 
 
 

• ZŠ Za Nádražím - reko učeben, bojlery, učebna 
chemie, stroje a zařízení v celkové výši 1,8 mi-
lionů Kč 

 
 
 
• MŠ Plešivec I - VZT, dlažba kuchyně, wc, 

umývárny ve výši 1,4 milionů Kč 
 
 
 
• MŠ Vyšehrad - TZI (WC, umývárny) ve výši 

1,1 milionů Kč 
 
 

 
• Rekonstrukce komunikací ve výši 1,1 milionů 

Kč 
 
 

• Dětská hřiště ve výši 1,1 milionů Kč 
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Investiční a provozní výdaje rozpočtu podle cílových oblastí  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktura výdajů do veřejné správy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 257
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řízení...)

2007 2006

18%

4%

10%

25%6%
6%

24%

7%

2007

Městský úřad Městská policie Školství Sociální oblast Sport Kultura Veřejná správa Ostatní

19%

3%
9%

18%
6%6%

33%

6%

2006
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Ukazatel dluhové služby 
Ukazatel dluhové služby vyjadřuje procentní podíl výdajů na splátky dluhů včetně jejich příslušen-
ství vůči vybraným příjmům rozpočtu města. Pro účel dluhové služby jsou příjmy definovány jako 
daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. V roce 2007 činil uka-
zatel dluhové služby 5,08 %, v roce 2006 dosáhnul hodnoty 3,58 %. 
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Městský úřad Český Krumlov 

Od prvního října 2007 se změnila struktura městského úřadu. Českokrumlovský úřad si od nového 
rozložení slibuje maximální zefektivnění vlastní činnosti a optimalizaci nákladů. Nová koncepce 
struktury MÚ v neposlední řadě vychází vstříc občanům Českého Krumlova a partnerům města, a to 
zpřehledňováním činností a zlepšováním vnější komunikace a vztahů s veřejností. Počet zaměst-
nanců zařazených do úřadu se od října roku 2007 efektivně snížil na 133. 

 

Cíle zefektivnění organizační struktury 

• zvyšování produktivity práce 
• vytvoření podmínek pro efektivní zajišťování mimorozpočtových prostředků 
• zlepšení informovanosti široké veřejnosti o činnosti města a městského úřadu 

 
 

Odbory a samostatná oddělení Městského úřadu Český Krumlov od 1. října 2007 

Odbory  
   
Samostatná oddělení  

     vnitřních věcí 
   

kancelář starosty 

financí 
   

kancelář tajemníka 

správy majetku 
   

právní oddělení 

investic 
   

oddělení strategického rozvoje 

územního plánování a památkové péče 
    

stavební úřad 
    

obecní živnostenský úřad 
    

životního prostředí a zemědělství 
    

dopravy a silničního hospodářství 
    

sociálních věcí a zdravotnictví 
    

školství, sportu a mládeže 
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Přehled zřizovaných organizací k 31. 12. 2007 
 
 
Městské společnosti a zařízení  

• Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155, Český Krumlov 

 

Obecně prospěšné společnosti  

• Domy s pečovatelskou službou o.p.s., Vyšehrad 260, Český Krumlov 

• Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov 

• Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Horní 2, Český Krumlov 

• PRO-SPORT Český Krumlov o.p.s., Chvalšinská 227, Český Krumlov 

 

Obchodní společnosti  

• Služby města Český Krumlov, s.r.o, Domoradice 1 

• Lesy města Český Krumlov, s.r.o., Domoradice 1 

• Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. , Masná 131 

 

Příspěvkové organizace  

• Základní škola Linecká, Linecká 43, Český Krumlov 

• Základní škola Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov 

• Základní škola T.G.Masaryka, T.G.Masaryka 213, Český Krumlov 

• Základní škola Za Nádražím, Za Nádražím 222, Český Krumlov 

• Mateřská škola T.G.Masaryka, T.G.Masaryka, Český Krumlov 

• Mateřská škola Za Soudem, Za Soudem 344, Český Krumlov 

• Mateřská škola Plešivec, Plešivec 279, Český Krumlov 

• Mateřská škola Plešivec, Plešivec 391, Český Krumlov 

• Mateřská škola Vyšehrad, Vyšehrad 168, Český Krumlov 

• Mateřská škola Tavírna, Tavírna 119, Český Krumlov 

• Mateřská škola Za Nádražím, Za Nádražím 229, Český Krumlov 
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Základní informace 
 

město Český Krumlov  
náměstí Svornosti 1 
381 01 Český Krumlov 

IČ: 245 836 
Telefon: +420 380 766 102 
Fax: +420 380 766 101 
E-mail: podatelna@mu.ckrumlov.cz 
Internet: www.ckrumlov.cz 

 


