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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
MILOŠE MICHÁLKA

Měsíc je v provozu nový útulek pro psy a malá zvířata na Kaplické ulici. První Psí Vánoce tam s jeho nájemníky oslavilo 130 lidí, kteří věnovali 3 064 Kč, 150
kg granulí, 60 balíčků piškotů, 30 konzerv, pamlsky, hračky pro kočky, pelíšek pro psa . . . Pracovníci odboru životního prostředí jim připravili milé občerstvení.
Aby návštěvníkům nebylo líto, že si nemohou s sebou odnést živého pejska, mohli si vybrat snad ze všech plemen perníkových psů upečených a nazdobených
ing. Lenkou Mášovou.
Foto Jana Zuziaková

Omezení parkování v pěší
zóně má městu ulevit
Od letošního 1. ledna platí opatření týkající
se parkování v pěší zóně Českého Krumlova,
jehož cílem je nevyhnutelné snížení počtu parkujících vozidel v historické části města.
Schválení zastupiteli na zasedání 16. prosince
2004 předcházelo vyhodnocení připomínek veřejnosti příslušnými odbory MÚ a dopravní
komisí a souhlas rady města. V pěší zóně je
nyní trvale bydlícím (rezidentům) k dispozici
43 vyhrazených parkovacích míst, dále se tu
nachází 24 tzv. servisních stání a 6 stanoviš
pro vozidla taxislužby. Nový systém dopravy
v klidu v pěší zóně bude po dvou měsících
provozu vyhodnocen, případně doladěn.
Bydlící v pěší zóně zaplatí za možnost trvalého parkování na vyhrazeném místě 1 000 Kč
za měsíc. Dosud nejsou všechna místa obsazena. Kromě tisícikorunového vyhrazeného
parkovacího místa mají rezidenti další možnost − pronajmout si za 100 Kč za měsíc par-

kovací místo na jednom ze satelitních parkoviš (Jelenka, Pod Poštou, Městský park − u
DDM), provozovaných Českokrumlovským
rozvojovým fondem. Na nich umožní tzv. rezidentní parkovací karta parkování (na rozdíl
od loňska) všem občanům, kteří se prokáží
dokladem o trvalém bydlišti na území pěší
zóny, rozšířeném o některé přilehlé ulice.
Českokrumlovský rozvojový fond nabízí od
1. ledna mimořádné slevy i podnikatelským
subjektům a institucím se sídlem či provozovnou v pěší zóně − na parkovišti Pod Poštou
je tzv. abonentní parkovací karta přijde na
5 000 Kč vč. DPH za každé "firemní" vozidlo
a rok. Ceny na ostatních parkovištích zůstávají
pro tento typ zákazníků beze změny (10 000
Kč za prvé a 28 000 Kč za každé další vozidlo).
Rezidentní i abonentní parkovací karty s poskytovanou slevou mohou být užívány jen pro

INFORMACE Z RADNICE

Č. Krumlov s 80 novými byty

REZIGNACI NA POST ZASTUPITELE

za
Sdružení nezávislých − Město pro všechny
podal k 16. prosinci 2004 Mgr. Zdeněk Přívratský. Nahradí ho JUDr. ing. Milan Marko,
MBA, který složí slib 27. ledna na jednání
zastupitelstva.

ODBOR FINANCÍ městského úřadu má od
12. ledna 2005 nového vedoucího, jímž byl
jmenován ing. Jiří Pavlíček.
ŘEDITELKOU DPS,

o. p. s. (Domy s pečovatelskou službou) byla 12. ledna 2005 jmenována Bc. Ivana Ambrusová.

PŘI TŘÍKRÁLOVÉ CHARITATIVNÍ sbírce
se v Krumlově vybralo 18 123 Kč a 37,9 eura.
VYŘAZENÝ NEPOTŘEBNÝ NÁBYTEK a vybavení kanceláří z majetku městského úřadu
(v horším stavu) je k mání za zůstatkovou
cenu v budově úřadu v Kaplické ulici. Zájemci
si mohou tyto věci prohlédnout po dohodě
se správcem budov Františkem Jakešem, tel.
724 086 536.
OBČERSTVENÍ formou automatu na kávu a
dalšího na nealkolholické nápoje v plechu a
sušenky bude od února k dispozici občanům
v přízemí městského úřadu v Kaplické ulici.

Vlastní střecha nad hlavou čeká na 80 nájemníků − členů bytového družstva. Tolik bytů
vzniklo v osmi bytových domech v severní
části města u bývalých kasáren ve Vyšném.
Výstavbu, která začala 2. října 2003, realizovalo Město Č. Krumlov společně s firmou CZ
Stavební holding, a. s., Pardubice a Bytovým
družstvem Dubina II Pardubice. Město, které
na stavbu získalo státní dotaci ve výši 400 tis.
Kč na každý byt, celkem tedy 32 mil. Kč, vložilo do akce pozemky. Zájemcům o pořízení
vlastního bydlení pomohla nejen dotace státu,
ale i hypotéční úvěr pro konkrétní budoucí

konkrétní SPZ (RZV) osobních vozů rezidenta
či abonenta.
ČKRF přišel letos ještě s jednou novinkou −
s možností zakoupení roční parkovací karty
na parkoviště Pod Poštou, která je určena pro
ostatní blíže nespecifikované zákazníky, za
12 000 Kč vč. DPH, což je oproti ostatním
parkovištím výrazně nižší cena. Této karty mohou využít rovněž majitelé ubytovacích zařízení pro bezpečné a garantované parkování
vozidel svých hostů.
Bližší informace o podmínkách parkování
na městských odstavných parkovištích je
možné získat v pracovních dnech od 8 do 16
h v sídle ČKRF v Masné ul. nebo na tel. čísle
380 711 429 a na http://www.ckrumlov.cz/
parking.
Informace o parkování v pěší zóně získáte
na odboru dopravy a silničního hospodářství
MÚ v Kaplické ulici nebo na tel. 380 766 506.

majitele čerpaný dodavatelem stavby − Bytovým družstvem Dubina II − splatný 20 let.
Ve středu se uskutečnilo slavnostní symbolické předání stavby městu Č. Krumlov za
účasti jeho zástupců, společnosti CZ Stavební
holding, a. s., Bytového družstva Dubina II,
Českobudějovických pozemních staveb jako
zhotovitele stavby, představitelů kraje a regionu, kteří si prohlédli novotou vonící byty.
K předání bytů velikosti od 1 + kuchyňský
kout až po 3 + kuchyňský kout jednotlivým
nájemníkům dojde v nejbližší době po podpisu
nájemních smluv.

O rozpočtu se rozhodne 27. ledna
Vzhledem k tomu, že v prosinci nebyly ještě
známy povinné příspěvky ze státního rozpočtu
do rozpočtu měst a obcí na rok 2005, platí v
Č. Krumlově v lednu rozpočtové provizórium.
Výdaje z rozpočtu jsou tento měsíc čerpány
ve výši 1/12 rozpočtu loňského roku po 5.
rozpočtové změně. Letošní městský rozpočet
budou českokrumlovští zastupitelé schvalovat
ve čtvrtek. Finanční výbor doporučil vytvoření
trvalého 15miliónového přebytku k financování nutných podílů k získaným dotacím do
infrastruktury. Jak zaznělo na prosincovém

zasedání, přebytek v takové výši se z rozpočtu
14tisícového města tvoří velmi obtížně. Český
Krumlov totiž musí mít infrastrukturu a služby
dimenzované pro každoroční 1,5 miliónu turistů. Proto Město Č. Krumlov musí hledat
další možnosti ke zvýšení příjmů do rozpočtu.
Rada města v pondělí doporučila zastupitelům
schválit rozpočet na rok 2005 s přebytkem
běžného rozpočtu ve výši 7,508 mil. Kč. Na
investice je plánována částka 45,250 mil.Kč.
Více se o rozpočtu dozvíte v příštím čísle
Zpravodaje v rozhovoru s tajemníkem úřadu.

Vážení spoluobčané,
reaguji na některé informace uvedené v prosincovém "předzpravodaji" občanského sdružení ICOS
(zpravodaj.krumlov.cz) a
na pravou míru chci uvést
tam popisované kroky, které radnice činí v obecně prospěšných
společnostech.
Tyto společnosti jsou financované městem
a dle statutu je řídí správní rada. Bohužel
docházelo k tomu, že ne vždy dostávalo vedení
města a pověření vedoucí odborů veškeré informace o hospodaření v těchto společnostech,
i případné nedostatky ve vedení společností
nebylo město schopné ovlivnit! Proto město
přikročilo ke krokům na rozšíření správní rady
s cílem ovlivnit chod těchto společností. Po
zjištění vážných nedostatků ve společnosti Domy s pečovatelskou službou, o. p. s., došlo až
k vyhlášení výběrového řízení na ředitele. Tyto
kroky se samozřejmě nelíbí všem, tím méně
občanskému sdružení ICOS, které se podílelo
na sehnání finančních prostředků na telekontaktní péči. Je třeba zdůraznit, že část peněz
z tohoto grantu dostalo také sdružení ICOS
na svoji činnost, proto mi vadí, že v tisku
vystupují jako jediní správní a čestní, kteří
vše dělají jen ze svého přesvědčení. To, že
mezi námi vázne komunikace, je přirozené,
protože město chce vědět, k čemu jsou peníze
používané, jak zúčtované, což je ne vždy chápáno jako oprávněné, přestože správní rada
je jako statutární orgán ze zákona zodpovědný
za tyto společnosti. Právě proto, že nechceme,
aby docházelo k nějakým přehmatům, činíme
tyto kroky u všech společností zřízených městem. Je mi nepříjemné řešit věci přes média,
ale není−li možné diskutovat a řešit je věcně
u stolu z očí do očí, musím reagovat takto.
Chci vám všem, občanům našeho města,
popřát hodně štěstí a zdraví v roce 2005. Za
vedení města mohu slíbit, že po zbytek volebního období se budeme snažit dělat vše ku
prospěchu většiny obyvatel města, to znamená
především žijících mimo centrum.

Zlatý řetízek pro
prvního občánka
Michal Dvořáček je letošním
prvním českokrumlovským človíčkem narozeným ve zdejší nemocnici.
Rodiče i město si na něj počkali do
10. ledna. Představitelé města mu
předají pamětní list, zlatý řetízek s
měsíčním znamením kozoroha i plyšového medvídka.

První letošní
jednání zastupitelů
Lednové zasedání zastupitelstva
města Č. Krumlov se uskuteční ve
čtvrtek 27. ledna 2005 od 16 h v zasedací místnosti městského úřadu v
Kaplické ulici.
Program slibuje kromě jiného řešení
těchto bodů:
➽ Návrh rozpočtu města Český
Krumlov na rok 2005
➽ Prezentace pilotního projektu rozvoje cestovního ruchu
➽ Kulturní fond města Č. Krumlov
➽ Informace o pořizování územního
plánu města Český Krumlov
➽ Vypořádání spluvlastnictví k domu
č. 98 (u Budějovické brány)
➽ Prodeje stavebních parcel, pozemků a podobně
Jednání zastupitelů je veřejnosti přístupné.
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Změny správních poplatků
V pondělí 17. ledna začal platit zákon č.
634/2004 Sb. o správních poplatcích. Podle
něj zaplatíme nově za tyto úkony (v závorce
jsou částky, které platily dosud).
Matriční agenda
✖ vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo
úmrtního listu
100 Kč (dosud 50)
✖ ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie
za každou i započatou stránku
30 Kč (20)
✖ uzavření manželství mezi snoubenci, nemají−li trvalý pobyt na území ČR
3 000 Kč
✖ uzavření manželství mezi snoubenci, z
nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území
ČR
2 000 Kč
(dříve se trvalý pobyt sledoval při vyměřování
poplatku pouze u cizinců:
- u obou snoubenců byl ve výši 2 000 Kč
- u jednoho snoubence−cizince bez trvalého
pobytu na území ČR to bylo 1 000 Kč)
Evidence obyvatel, osobních a cestovních
dokladů:
✖ vydání cestovního pasu bez strojově čitelné
zóny (tzv. rychlovka) občanům do 15 let
600 Kč (50)
✖ k vydání prvního cestovního dokladu občanu do 15 let je nutno přiložit doklad o státním občanství za poplatek 100 Kč − vydává
matriční úřad
✖ vydání nového občanského průkazu za
průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo obsahující neoprávněné zápisy
100 Kč (dříve zdarma)
a peněžitá pokuta dle zákona o přestupcích
ve výši do 10 000 Kč na základě správního
řízení o přestupku
✖ vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu
100 Kč
Úsek registru vozidel
✖ zápis do registru vozidel:
− motocykl do 50 ccm
300 Kč (100)
− motocykl nad 50 ccm včetně motorové tříkolky nebo čtyřkolky
500 Kč (300)
− motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
800 Kč (300)
− přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
500 Kč (100)
− přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
700 Kč (100)
(Správní poplatek za tento zápis zahrnuje i
vydání registračních značek, popř. zápis změny do technického průkazu. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni občané se zvláš těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III stupně
− držitelé průkazu TZP a ZTP/P, dále zápisy
prováděné na základě rozhodnutí soudu o
dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů, zápisy při
změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s
převodem majetku státu − zák. 92/1991 Sb.)
✖ zápis změny do technického průkazu (za
každou změnu kromě trvalého vyřazení a odhlášky)
50 Kč (10)
✖ dočasné vyřazení vozidla
100 Kč (10)
✖ vydání tabulky registrační značky (za l tabulku)
200 Kč (100)
✖ vydání tabulky zvláštní registrační značky
(za l tabulku)
500 Kč (1 000)
✖ schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla, kterému byl uděleno osvědčení
o homologaci typu ES
1 500 (nebylo)
✖ schválení technické způsobilosti vozidla
po přestavbě + cvičné vozidlo autoškoly
1 000 Kč (500)
(od tohoto poplatku jsou osvobozeni držitelé
průkazu ZTP a ZTP/P)
✖ schválení technické způsobilosti vozidla
po přestavbě LPG, CNG
500 Kč (200)
Úsek řidičských průkazů
✖ rozšíření řidičského oprávnění 50 Kč (20)
✖ ztráta ŘP
50 Kč (100)
✖ odcizení ŘP
50 Kč (100)
✖ zničení ŘP
50 (100)
Rybářské lístky
✖ na tři roky
200 Kč (100)
✖ na deset let
500 Kč (nebyly)
✖ děti do 15 let
50 Kč (20)
Oblast živnostenského podnikání
✖ zrušení živnost. oprávnění
0 Kč (150)
✖ vydání výpisu z živnost. rejstříku
15 Kč/stránka na PC tiskárně
40 Kč na přinesené disketě
80 Kč na přineseném CD nebo ZIP
jinak (např. na psacím stroji) 50 Kč/strana
(dříve 50 Kč/stranu)
✖ zápis zemědělského podnikatele do evidence
1 000 Kč (0)
✖ změna zápisu zemědělského podnikatele
v evidenci
500 Kč (0)
✖ změna sídla právnické osoby 100 Kč (500)
✖ změna osobních údajů v ŽL (jméno, bydliště)
100 Kč (100)
✖ navazuje-li změna jakýchkoli údajů v ŽL
na již uvedenou změnu v obch. rejstříku, je
bez poplatku
✖ změna obchodní firmy musí být provedena
nejprve v obch. rejstříku, proto změna v ŽL
nebo KL
0 Kč (500)

ZPRAVODAJ MĚSTA Č. KRUMLOV

pátek 21. ledna 2005

Potomci obdivují, co vytvořili předkové
V následujícím seriálu z cyklu Lidi, nebojte
se památek představíme jednotlivé českokrumlovské měšanské domy, jejich historii a
seznámíme vás s realizovanými či připravovanými rekonstrukcemi. Své město tak lépe poznáte.
První zmínka o něm je zachována ve středověké písemnosti z roku 1253, kde je Krumlov označován coby Chrumbenowe. Byl založen v místě, kde stará obchodní stezka z Podunají překračovala meandrující tok Vltavy.
Stopy zde zanechali páni z Krumlova, jedna z
větví Vítkovců s erbovním znakem pětilisté
růže. Po nich zdědili hrad Rožmberkové − a
nastal největší rozmach zámku a města. Své
panství však zadlužili a museli prodat habsburskému císaři Rudolfu II. Dalšími držiteli
Krumlova byli Eggenberkové a následně
Schwarzenberkové. Díky těmto rodům máme
dochován stavební vývoj od 14. do 19. století.
K roku 1274 se vztahuje zmínka o organi-

zované správě sídelního útvaru, Latránu. Název je odvozen z latinského ad latera castelli,
což znamená v boku hradu. Mezi léty 1347−74
se stavělo Nové Město. V této době již bylo

rozsáhlého rožmberského dominia, nejmocnějšího v království, která chtěla soutěžit s
Prahou. Postupně v průběhu staletí, kdy se
střídaly různé slohy − renesance, baroko, rokoko a klasicismus − procházela mírnými, ale
významnými přestavbami. Od 18. století je
však vnitřní město již dotvořeno. Díky následující vleklé hospodářské stagnaci si zachovalo
v nebývalé míře svou středověkou tvář, kterou
počátkem 19. století objevily a dosud nepřestávají obdivovat zástupy výtvarných umělců.
Z celé plejády jmen připomeňme alespoň Ferdinanda Runka, Václava Jansu, Bedřicha Haměsto v hlavních rysech dobudováno a obe- vránka, Ludvíka Kubu a v neposlední řadě
hnáno hradbami. Za Kájovským mostem (dnes Egona Schieleho, autora proslulého cyklu obdr. E. Beneše) postupně narůstal počet hos- razů Mrtvé město.
podářských dvorů krumlovských měšanů, od
Na své městečko v jižních Čechách můžeme
konce 15. století živelně vznikalo hornické být právem hrdí. Ne nadarmo je od roku 1992
předměstí Plešivec. Později další − Horní Brá- zapsáno do Seznamu světového kulturního a
na, Tavírna, sv. Duch a Budějovické předměstí. přírodního dědictví UNESCO.
DiS. Markéta Tošovská
Z Krumlova tak vyrůstala výstavná rezidence

LIDI, NEBOJTE SE
PAMÁTEK − 1.

Kamaráda najdete
v psím útulku

Tradičního setkání podnikatelů z Českokrumlovska, pořádaného 10. ledna oblastní hospodářskou komorou
v pivovaru Eggenberg, se účastnil starosta města JUDr. František Mikeš (na snímku s ing. Otakarem
Veselým) a hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník.
Foto Marek Prášil

V psím útulku na Kaplické silnici si můžete
vybrat z těchto opuštěných zvířat:
Ben − knírač, 8−9 let starý, poslušný, čistotný
Ferda − kříženec, stáří 2−3 roky, ovladatelný,
přítulný
Amis − americký stafordšírský teriér, 1−2 roky
starý, temperamentní, vhodný pro zkušeného
chovatele
Sam − kříženec NO a husky, stáří asi 3 roky,
nedůvěřivý k lidem
Natálka − kříženec NO, stáří 2 roky, plachá,
v minulosti pravděpodobně týraná
Jery − NO, 5 let starý, poslušný, dobrý hlídač
Tim − NO černé barvy, stáří 8 let, vhodný
pro střežení objektů
Doris − fenka křížence, 4 roky stará, přítulná,
hravá
Skuby − kříženec, stáří 6 let, veselý, poslušný
Bak − jezevčík, 10 let starý, vhodný na zahrádku k rodinnému domu
Nora − fena NO, asi 10 let, hodná, ovladatelná
Alice − fenka křížence černé barvy, stáří 2
roky, hravá, poslušná
štěňata − kříženci NO a stafordšírského teriéra, 2 měsíce stará
Zařízení lze navštívit denně od 8.30 do
16.30 h. Informace na tel. 606 140 234.

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na jednání 16. prosince 2004 se zastupitelstvo města Č. Krumlov
zaobíralo těmito záležitostmi:
● ZM s c h v á l i l o změnu rozpočtu města − RZ 5/04 takto:
− celkové příjmy:
434 910 tis. Kč
− celkové výdaje :
476 290 tis. Kč
− saldo hospodaření:
− 41 380 tis. Kč
− financování:
41 380 tis. Kč
● ZM s c h v á l i l o pravidla rozpočtového provizoria pro leden
2005: "Výdaje z rozpočtu města v měsíci lednu roku 2005 budou
čerpány ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku 2004 po rozpočtové
změně RZ 5/04"
● ZM s c h v á l i l o obecně závaznou vyhlášku města Č. Krumlov
č. 13/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
města č. 19/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
● ZM s c h v á l i l o předložené znění smlouvy o poskytnutí
kontokorentního úvěru včetně dodatků smlouvy č. 1−3 s ČSOB, a.s.
● ZM s c h v á l i l o
1. Poskytnutí příspěvků vyhodnoceným žadatelům místní pracovní
skupinou pro regeneraci MPR a MPZ Č. Krumlov
2. Pokračování grantu Podpora na pořízení označení domů a provozoven zpracovanými v souladu s podmínkami památkové péče za
účelem zlepšení vzhledu MPR a MPZ i v roce 2005 s ohledem na
závažnost řešené problematiky a potřebu jejího řešení všemi možnými postupy
● ZM s c h v á l i l o nepřijetí dotace na přípravu projektové
dokumentace Aquapark Č. Krumlov vzhledem k tomu, že akce již
byla zadána jiným způsobem
● ZM s c h v á l i l o obecně závaznou vyhlášku města Č. Krumlov
č. 14/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
města Č. Krumlov č. 15/2003 o místních poplatcích v platném znění
● ZM s c h v á l i l o prodej 15 m2 Ladislavu Nagyovi za kupní
cenu 7 500 Kč, tj. 500 Kč/m2, pro přístavbu řadové garáže
● ZM s c h v á l i l o prodej 18 m2 a cca 15 m2 Josefu Šebkovi za
kupní cenu 2 000 Kč/m2 formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s realizací prodeje po nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí na stavbu rodinného domu
● ZM n e s c h v á l i l o prodej části p.p.č. 201/1 o výměře cca
300 m2 pro zřízení parkovacích stání spol. s r.o. Kámen a písek Č.
Krumlov do doby realizace "zastavovací studie městského parku v
Č. Krumlově"
● ZM n e s o u h l a s í s prodejem pozemků Petru Reitingerovi z
důvodu nesouladu s územním hlediskem
● ZM r e v o k u j e usnesení č. 26/3/2004 a s o u h l a s í s
vyhlášením VŘ na prodej pozemku p.p.č. 219/36 v k.ú. PřísečnáDomoradice
● ZM s c h v á l i l o na základě výběrového řízení prodej pozemků

p.p.č. 268 o výměře 135 m2 a st.p.č. 1397 o výměře 189 m2 v k.ú. Č.
Krumlov v tomto pořadí za kupní cenu:
1) Poláček Petr, Č. Krumlov
nabízená cena 382 000 Kč
2) Mgr. Chotěborská Jana, Praha 9
nabízená cena 305 000 Kč
3) Olšakovský Jan, Č. Krumlov
nabízená cena 251 000 Kč
● ZM s c h v á l i l o zrušení věcného práva předkupního váznoucího
na domě Latrán čp. 5, Zámecké schody, Č. Krumlov, vlastníci manželé
Karel a Julie Křížovi
● ZM s c h v á l i l o odpis pohledávky za uhrazené ručení Josefu
Putschöglovi ve výši 51 362,50 Kč a odpis pohledávky za prodej
domu Ing. Michalu Vyžrálkovi a Agátě Bartošové ve výši 3 373 450 Kč
● ZM b e r e n a v ě d o m í zprávu o závěrech pracovních
skupin pro transformaci o.p.s. a pro založení společnosti Sport ČK,
s.r.o., a r e v o k u j e usnesení č. 73/5/2004 ze dne 29. 4. 2004
● ZM s c h v á l i l o snížení počtu členů správní rady DPS, o.p.s.
● ZM s c h v á l i l o zřízení školního klubu na ZŠ Za Nádražím a
na ZŠ Plešivec v Č. Krumlově
● ZM s c h v á l i l o obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školních družin
● ZM s c h v á l i l o vyhlášku o stanovení školských obvodů
spádových základních škol v Č. Krumlově
● ZM s c h v á l i l o
1. rozdělení finančních částek pro sportovní kluby a městské organizace:
− FC Romo Č. Krumlov
− činnost 5 260 Kč
− Českokrumlovský plavecký klub
12 887 Kč
− SK Badminton
− repre 8 000 Kč
− FC Romo Č. Krumlov
− turnaj 5 853 Kč
− DDM Č. Krumlov
− činnost 8 000,− Kč
2. výjimku z pravidel rozdělování neinvestičních prostředků pro
nově vzniklý klub košíkové
3. přidělení 7 000 Kč klubu košíkové
● ZM s c h v á l i l o:
1. Poskytnutí 260 000 Kč vč. DPH Českokrumlovskému rozvojovému
fondu jako příspěvek na zpracování projektových dokumentací potřebných pro začlenění projektů do programu architektonické záchrany a programu regenerace (dokončení I. etapy a II. etapa projektových prací záchrany střech bývalého kláštera klarisek a projektové práce na objektech Široká 77−79)
2. Poskytnutí 500 000 Kč vč. DPH v rámci programu regenerace
MPR a MPZ Nadaci Egon Schiele na stavební úpravy kulturní památky
využívané ke kulturně-výchovné činnosti, kde provoz a údržba je
zajišována právnickou osobou neziskového typu, konkrétně na stavební úpravy domu čp. 70 a 71 v Široké ulici, které byly nezbytně
nutné pro bezbariérový pohyb imobilních občanů
● ZM z r u š i l o výbor pro školství, mládež a tělovýchovu
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ZTRATILI JSTE NĚCO?

Elektronická podatelna šetří energii

POZTRÁCENÉ VĚCI, nalezené městskými strážníky nebo odevzdané poctivými
občany na městské policii, si mohou majitelé vyzvednout na sekretariátu starosty
na radnici na nám. Svornosti. Podmínkou
vydání je podrobný popis postrádaného
předmětu.
PÁNSKÉ KOLO

bylo objevené vloni 19.
prosince u rest. U Ratolesti.

VÁNOČNÍ DÁRKY V IGELITOVÉ tašce
se našly 22. prosince poblíž okresního soudu.
MALÁ KABELKA ležela 10. ledna u okresního soudu.

Pro mnohé, kteří chtějí ušetřit čas a zjednodušit si život, nabízí českokrumlovský městský úřad novou službu − vyřizování záležitostí
prostřednictvím tzv. elektronické podatelny.
Podmínkou možnosti jejího využívání je elektronický podpis, s jehož pomocí lze zprávy
elektronicky podepisovat, popř. šifrovat. Zajišuje bezpečnou komunikaci mezi dvěma
subjekty.
"Pro použití elektronického podepisování
musí být zřízený elektronický podpis u tzv.
certifikační autority," upozorňuje správce epodatelny Bc. Aleš Borovka. K využívání tohoto systému stačí mít instalován program
(poštovní klient) Outlook Express, který je
součástí operačního systému Windows, a jako
cílovou
adresu
uvést
ales.borovka@mu.ckrumlov.cz.

Na stránkách města www.mu.ckrumlov.cz
naleznete v sekci e−podatelna kromě adresy
také veřejný certifikát a certifikát certifikační
autority, které slouží pro elektronickou zabezpečenou komunikaci.
Pomocí e−podatelny je možné s městským
úřadem bezpečně komunikovat, nebo důvěryhodnost datové zprávy je zaručena elektronickým podpisem. Lze zasílat datové zprávy
typu doc, rtf, html, pdf, jpg (po dohodě i jiné
datové typy). Všechny tyto zprávy lze elektronicky zabezpečit. Pokud na straně příjemce
dojde k potížím s elektronicky podepsanou
zprávou, zobrazí se upozornění zabezpečení
s popisem potíží. V takovém případě byla zpráva pravděpodobně úmyslně poškozena, nebo
nepochází od uvedeného odesílatele, a stává
se neplatnou.
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Máte jako spotřebitel
problémy? Pomůže
bezplatná poradna
Řešení rozličných spotřebitelských problémů, např. neuznané reklamace či aplikace
práv vyplývajících z evropských směrnic
apod., nabízí městský úřad prostřednictvím
poradny pro spotřebitele. Naleznete ji v nabídce na internetových stránkách města
www.mu.ckrumlov.cz. Prostřednictvím Spotřebitelské poradny Č. Krumlov může každý
zaslat žádost o pomoc při řešení konkrétních
potíží.
Tuto bezplatnou službu poskytuje Sdružení
obrany spotřebitelů ČR díky dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu.

Pracovníky Služeb města je vidět všude
Jednou ze tří dceřiných společností města jsou
Služby města Český Krumlov, s. r. o.
Ředitel ing. Josef Pešl představuje činnosti
vykonávané společností, rekapituluje loňský
rok a přibližuje, co čeká společnost letos.

Středisko komunikací
Provádí veškerou
údržbu a opravy, asfalty, dlažby, zimní
údržbu a opravy kanalizačních vpustí,
kontroly
čistoty,
sjízdnosti a závad
komunikací v délce
71,7 km (436 546
m2) a 43 508 m2
chodníků na území
Č. Krumlova. Ročně
zpracovává přibližně
1 000 t živičných směsí. Na opravy chodníků
jsme v loňském roce vynaložili kolem pěti
milónů Kč. Soustavné monitorování závad a
jejich průběžné odstraňování jak na vozovkách, tak na chodnících je nutným servisem
pro motorová vozidla i chodce. Opravy výtluků
vzniklých v zimních měsících, vyčištění dešových vpustí, opravy a nátěry zábradlí a svodidel, doplňování a výměny dopravních značek a každoroční obnova vodorovného dopravního značení, to vše jsou práce, které je
třeba soustavně provádět, a na které máme
jednak technické vybavení, ale s ohledem na
dlouholetou tradici také přehled o potřebách
města a zkušenosti s technologickými postupy,
které soustavně přehodnocujeme. Vzhledem
k tomu umíme zaujmout technická stanoviska
a dohlédnout na kvalitu úpravy překopů komunikací, o čemž vedeme přesnou evidenci.
Každoročně po zimním období provádíme
jarní blokové čištění města. Tento úklid probíhá přibližně jeden měsíc dle stanoveného
harmonogramu. V průběhu roku pravidelně
čistíme a zametáme všechny komunikace ve
městě. V zimním období se věnujeme zimním
úklidovým pracím a údržbě komunikací. Zimní údržbu provádíme dle plánu zimní údržby,
který každoročně schvaluje městská rada. Podle volných kapacit provádíme tyto služby i
pro soukromý a podnikatelský sektor. Součástí
komunikací jsou také kanalizační vpustě, kterých máme ve správě 1 200.

Ve správě máme jak vertikální, tak i horizontální dopravní značení regionu celého města. Horizontální značení zajišujeme z větší
části dodavatelsky. Svislé dopravní značky
jsou osazovány na pozinkovaném plechu s
hliníkovým rámečkem a na pozinkovaných
sloupcích.
V neposlední řadě provozujeme v zimním
období dispečink pro zajištění sjízdnosti a
schůdnosti komunikací a chodníků a držíme
pohotovost o víkendech a svátcích.
Mezi další naše činnosti patří likvidace škod
vzniklých na majetku města ve spolupráci s
pojišovnami a s Policií ČR, dále kontrolní činnosti s pracovníky odborů městského úřadu.

Veřejné osvětlení

TKO, na niž je ročně navezeno 7 až 8 tisíc
tun netříděného TKO.
Snažíme se zajistit čistotu a pořádek na ceStředisko veřejné zeleně
lém území města. Mezi tyto činnosti patří také
Sem spadá údržba ploch veřejné zeleně na likvidace černých skládek, které neustále vznipozemcích města stanovená technologickým kají jak mimo městskou zástavbu, tak i přímo
postupem, dále odstraňování náletových dře- na sídlištích a dalších veřejně přístupných mísvin, péče o mobilní zeleň ve spravovaném úze- tech.
mí, likvidace odpadů ze zeleně a úklid. Mezi
další činnosti patří předávání provedené práce,
kontroly technologického postupu, sledování
a evidence závad a poškození městského mobiliáře a hlášení škod pověřenému pracovníkovi MÚ.

Středisko svozu komunálního odpadu

Zajišuje na základě mandátní smlouvy pro
Středisko provádí zabezpečení provozu, město Český Krumlov svoz netříděného tuhéúdržby a kontroly 2 037 ks světelných bodů, ho komunálního odpadu (TKO), svoz tříděné41 zapínacích bodů, rozvodných skříní a ka- ho TKO a jeho dotřídění na separační lince na
belů na správním území města Český Krumlov Kaplické silnici. Provozujeme sběrový dvůr

Na co se společnost
zaměří v roce 2005
Středisko komunikace má v plánu tyto akce:
● výstavba Zahradní ulice
● oprava komunikace Nové Spolí − Slupenec
● oprava chodníku Objíž ková mezi ulicemi
Horní a Rooseveltovou
● oprava chodníku od rechlí k bývalému
okresnímu úřadu (tř. 5 května)
● další opravy chodníků a komunikací na sídlištích Vyšehrad, Vyšný, Za Nádražím
Středisko veřejného osvětlení se letos zaměří na:
● pasportizaci sítí
● údržbu a opravy sloupů veřejného osvětlení
(VO)
● dokončení VO v ulici Za Jitonou
Služby města byly vloni dodavatelem stavby při opravě chodníku Objížková, zahrnující i výměnu vodovod- ● investiční akci VO Vyšný-ves (panelka)
ního potrubí (investice města ve výši 4,5 mil. Kč).
Foto Jana Zuziaková
Středisko komunálního odpadu bude měa revize těchto zařízení. Součástí tohoto zaří- velkoobjemového a nebezpečného odpadu, nit velkoobjemové kontejnery o objemu 4000 l
zení je i světelná signalizace. Dle časových jsme správcem městské skládky netříděného za standardní kontejnery 1100 l.

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

Jak na malý úvěr v programu Kredit
I v letošním roce funguje s malými úpravami
program Kredit realizovaný Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou ve spolupráci s
regionálním poradenským a informačním centrem (RPIC), který nahradil oblíbenou malou
půjčku. Jedná se o úvěr na pořízení hmotného
a nehmotného investičního majetku (min. 60
% úvěru) a na nákup materiálu a zásob (max.
40 % úvěru). Splatnost úvěru je do 5 let s
pevnou úrokovou sazbou 4 %. Úvěr se poskytuje od 200 tis. do 2 mil. Kč, max. 90 % uznatelných nákladů. Je určen pro podnikatele s
0−5 uzavřenými zdaňovacími obdobími. Finanční prostředky jsou převedeny na účet klienta, který má 8 měsíců na proinvestování
těchto úvěrových prostředků a RPIC je pak
povinna zkontrolovat tyto investice ve vazbě
na úvěrovou smlouvu a podat ČMZRB monitorovací zprávu.

možností se provádí očištění svítidel a opravy
nátěrů sloupů.

Kromě toho nabízí ČMZRB další programy,
které mohou pomoci financovat podnikatelské
plány. Jedním z nejoblíbenějších je program
pro začínající podnikatele Start. Jedná se o
bezúročný úvěr až do výše 500 tis. Kč pro
fyzickou osobu, či 1 mil Kč pro s.r.o. Dál jsou
to dotace k úvěrům, dotace úroků, dotace na
pořízení certifikátu systému jakosti ISO 9001
a 14001 a ČSN TEST, další zvýhodněné úvěry,
záruky apod. Podmínkou pro realizaci programů vyhlašovaných ČMZRB je splňovat definici malého, či středního podniku (MSP),
tzn. max. 250 zaměstnanců, aktiva max. 43
mil. eur, čistý obrat max. 50 mil. eur. Přesnou
definici naleznete na www.cmzrb.cz . Podrobnosti o programech se dozvíte v kanceláři
krumlovského RPIC Legro plus, s.r.o., tel. 380
713 732, www.legroplus.cz, nebo v kanceláři
JHK.

Projít se Krumlovem bylo
o adventu potěšením.
Tato cesta je asi správná
Odměnou organizátorů loňského českokrumlovského adventu, kteří do této pětitýdenní akce vnesli řadu nových nápadů, týkajících se programu, vánočních trhů i výzdoby
města, byla větší účast a vyšší spokojenost
občanů.
Novým prvkem pro vytvoření sváteční atmosféry byla výzdoba z přírodních materiálů,
pro historické centrum města bezesporu vhodnější než množství blikajících barevných světel. Další nepřehlédnutelnou novinkou byla
instalace přibližně stovky ozdobených stromků v ulicích. Řada majitelů obchodů a restaurací využila nabídky na bezplatné získání a
umístění symbolu Vánoc u vchodu do provozoven. S ohledem na šetrný přístup k přírodě
byly podle vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství ing. Vlasty Horákové využity
méně kvalitní stromky, získané z prořezávek
hustých porostů městských lesů. Na sídlišti
Plešivec nebyl po mnoha letech použit k výzdobě dovezený vánoční strom, ale stříbrný
smrk, rostoucí u základní školy.
Do snahy o co nejpěknější výzdobu města
se tentokrát zapojilo více majitelů domů a
podnikatelů s vlastními nápady − těm město
děkuje.
Řada kladných ohlasů ze strany obyvatel i
návštěvníků města utvrdila autory v přesvědčení, že zvolený styl vánoční výzdoby je správný a budou v něm pokračovat i v tomto roce.
Stejně pozitivně vyznívá soustředění programu a vánočních trhů na náměstí do adventních
nedělí.
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Město dotuje vodné
a stočné pro občany
Radní rozhodli o cenách za vodu pro
letošní rok, přičemž zvažovali tři návrhy
kalkulace vodného a stočného. První, který
nerozlišoval obyvatelstvo od ostatních odběratelů, počítal s jednotnou cenou 50,93
Kč za kubík. Radní zvolili druhou variantu,
jež domácnosti zvýhodňuje, a to o 2 koruny 42 haléře. Tento rozdíl bude Město
ČK dotovat, a to ve výši 1,2452 miliónu
Kč. Českokrumlovští občané zaplatí v tomto roce provozovateli vodovodních sítí, firmě Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,
48,51 Kč za metr krychlový, což je o 10
procent více než vloni.

Místenkové jízdenky
k mání v Infocentru
na náměstí
Vzhledem ke skutečnosti, že na českokrumlovském autobusovém nádraží není
možnost koupit jízdenku s místenkou, rozšířilo o tuto službu svou nabídku Infocentrum
ČKRF na náměstí Svornosti. Je určena především místním občanům akaždý den zajišuje
zakoupení místenkových jízdenek na veškeré
vnitrostátní a zahraniční spoje prodávané v
síti AMS Bus.

NENECHTE SI UJÍT
33. SPORTOVNÍ PLES začíná zítra v sobotu
Městský pěvecký sbor Perchta chystá křest svého prvního CD, který se uskuteční 26. února v 18 h v Jezuitském sále Hotelu Růže. Desku sbor vydal k
loňskému 10. výročí svého založení. Po křtu a koncertu následuje od 20 h reprezentační ples sboru, na němž hrají českokrumlovští Papouškovo sirotci.
Vstupenky za 80 Kč rezervuje pí Litvanová na tel. 380 731 028 nebo 608 528 132.
Perchta spolu se Smyčcovým orchestrem Č. Krumlov a hosty nadchla návštěvníky vánočního koncertu, na němž zazněla i mše Jana Jakuba Ryby Hej
mistře, vstaň bystře. Na snímku po fantastickém vystoupení je sbormistryně Šárka Kodýmová s dirigentem Martinem Peschíkem.
Foto Jana Zuziaková

Příspěvky na kulturní akce by
měl od letoška řešit Kulturní
fond města Český Krumlov
Rada města na pondělním zasedání projednala a doporučila zastupitelům schválit
zřízení Kulturního fondu města Český
Krumlov. V rámci podpory kulturní činnosti
ve městě by byly prostřednictvím fondu vyhlašovány grantové a příspěvkové programy
na aktivity obohacující kulturní a společenský život města a jeho obyvatel, konkrétní
kulturní projekty a akce na území města,
kulturní projekty českokrumlovských subjektů i mimo město, činnosti směřující k

rozvoji neprofesionální a místní kultury, k
estetické výchově dětí a mládeže a k ediční
činnosti.
Pokud zastupitelstvo města kulturní fond
27. ledna schválí, budou zastupitelé 24. února schvalovat vyhlášení konkrétních témat
grantů a příspěvků, o nichž budeme veřejnost informovat prostřednictvím úřední desky, internetových stránek města a v denním
tisku. Podrobnější informace se dozvíte v
příštím čísle zpravodaje.

Studie ukáže, jak vylepšit
náměstí Svornosti
Připravovaná architektonická a urbanistická studie zaměřená na náměstí Svornosti
je logickým vyústěním několikaletého úsilí
o doladění všech základních veřejných prostor vnitřního města (studie křížení ulic Hradební a Kájovská, Široká ulice, Ostrov). Radní v pondělí schválili výběr nejvhodnější
nabídky na jejího dodavatele. Na základě
vítězství ve výběrovém řízení ji zpracuje
Projekční ateliér Hana Zachová, Praha.
Studie si klade za cíl sjednocení řady
funkcí náměstí Svornosti, vyhovující provozu v rámci celého kalendářního roku. Va-

riabilita tohoto prostoru ve středu centru
města je jasně dána např. pořádáním Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností, adventu, rozmanitých koncertů, Dne
s handicapem a dalších společensko−kulturních aktivit, ale rovněž potřebami občanů
města i návštěvníků. Zahrne jak otázky dopravní, tak rozsah a provedení předzahrádek, typ a množství městského mobiliáře,
příp. mobilní zeleně. Značná pozornost bude v projektu věnována centru náměstí, tedy
kašně a morovému sloupu.

Radu školy už musí
mít každá škola

POJĎTE SE POBAVIT
TANEČNÍ PODVEČERY NEJEN PRO SENIORY
se mají od začátku února stát pravidelným
úterním tipem na dobrou zábavu a setkání s
přáteli. Hudební duo Eva Jakešová a Jan
Olšakovský zvládá zpěv, harmoniku, klávesy
i saxofon a potěší, uspokojí všechny věkové
kategorie návštěvníků těchto podvečerů, kteří
si mohou vybrat z různých hudebních žánrů,
a to nejvíce z 60. a 70 let. Zatančit i zasoutěžit
si může každý od 18 do 22 h za vstupné do
50 Kč. Každé první úterý v měsíci se taneční
podvečer uskuteční v krumlovské restauraci
U Ratolesti, druhé úterý v restauraci Vyšehrad
a každé třetí úterý v restauraci Slavie ve Větřní.

Ze čtyř českokrumlovských základních škol
má radu školy pouze ZŠ Linecká, která byla
jako dvanáctičlenná zřízená 1. září 2002. Podle nového školského zákona z října loňského
roku mají ZŠ povinnost zřídit radu školy do
31. prosince 2005. Tolik času mají pracovníci
odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví MÚ k jejich ustanovení.
Rada školy se např. vyjadřuje k návrhům
školních vzdělávacích programů, schvaluje
školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepce rozvoje školy, projednává návrh jejího
rozpočtu.

KAVÁRNA-CUKRÁRNA v Domě s pečovatelskou službou Vyšehrad každodenně zpříjemní život všem hostům. Ve středu a v pátek
je otevřeno od 9 do 18 h, v ostatní dny od 13
do 18 h.

Distribuci Zpravodaje

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA
VENEZUELSKÁ CHARGÉ D`AFFAIRES
María José Báez Loreto se při neoficiální návštěvě Č. Krumlova od 2. do 4. ledna setkala
se starostou JUDr. Františkem Mikešem. Obdivovala město, expozice v Egon Schiele Art
Centru, Pohádkovém domě, v regionálním
muzeu, krásy zámku a barokního divadla.

ve 20 h v restauraci pivovaru Eggenberg. K
poslechu a tanci zahraje Hurikán Wendy Ostrovského, při předtančení uvidíte Break Dance, nebude chybět bohatá tombola a další
atraktivní program. Vstupenky jsou ke koupi
v Infocentru na náměstí Svornosti.

Do konce ledna bude na automatický systém tísňového volání napojeno prostřednictvím pevné telefonní
linky 30 seniorů a zdravotně postižených (viz snímek). Systém telekontaktní péče, zajiš ující pomoc
např. při zhoršení zdravotního stavu, bude spuštěn v půlce února, kdy začne fungovat dispečink s
nepřetržitým provozem v DPS, s.r.o., na Vyšehradě. Zařízení pro telekontaktní péči a jeho instalace jsou
hrazeny z grantu EU, takže pro uživatele jsou zadarmo. Přihlásit se může ještě 35 zájemců, a to u
Kateřiny Jochové v DPS Vyšehrad, nebo na tel. 380 712 067, 736 634 493.
Foto Jana Zuziaková

města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajišuje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poštovní schránce vždy v pátek před posledním čtvrtkem v měsíci (příští vyjde 18.
února 2005), obracejte se prosím na pí
Jarešovou, telefon 380 709 219. Zpravodaj
můžete také získat na radnici na nám. Svornosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.
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