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   V prosinci roku 1992 bylo historické 
centrum Českého Krumlova včetně 
areálu Státního hradu a zámku Český 
Krumlov zapsáno spolu s historickými 
jádry Prahy a Telče na Seznam světové-
ho dědictví UNESCO. Tehdy se tak 
Československá republika vrátila na 
mapu zemí, které si váží a ochraňují své 
historické kulturní dědictví. Rok 2012  
      

je zároveň rokem přijetí Konvence 
světového přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO. Již čtyřicet let platí 
mezinárodně uznávané principy a pravi-
dla k zabezpečení ochrany, zachování a 
předání kulturního a přírodního dědic-
tví budoucím generacím.
  Při příležitosti 20. výročí zápisu 
Českého Krumlova na Seznam světové

ho dědictví a 40. výročí přijetí Konvence 
světového dědictví UNESCO připravi-
lo město Český Krumlov řadu akcí pro 
širokou veřejnost i pro odborníky 
s cílem vzdělávání a šíření osvěty 
o památce UNESCO.

Více informací si přečtěte na straně 4 
a na www.ckrumlov.cz/unesco20.
  

     

 
    čtvrtek 26. ledna 2012 od 16 hodin 
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Text Jitka Zikmundová Foto Lubor Mrázek
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Úřední hodiny na Městském úřadě Český Krumlov budou mezi svátky nezměněné.

 

     
   

 

Rozpočet města Český Krumlov v roce 2012 

Komentář radního a předsedy Finančního výboru zastupitelstva města 
Josefa Hermanna k rozpočtu města Český Krumlov 2012 

možných cen a snížení běžných výdajů využít   
otevřených soutěží, např. formou elektronic-
kých aukcí, u dalších dodávek služeb, jako jsou 
například telekomunikační služby, dodávky 
spotřebního materiálu apod. Tyto nástroje a 
postupy byly v uplynulém roce uplatněny i při 
hledání dodavatelů stavebních prací a velmi 
pozitivně se promítly do nároků na městský 
rozpočet. Proto je nezbytné v této nově 
zaváděné praxi pokračovat. Pro objektivizaci 
jedné z klíčových výdajových položek běžného 
rozpočtu, osobních nákladů, bude rada města 
jistě jednat i o provedení interního či externí-
ho personálního auditu na městském úřadě, 
který by měl ukázat, zda i v otázce organizace 
práce a využívání pracovní doby zaměstnanci 
neexistují nevyužité rezervy a skryté úspory. 
Pochopitelně, že vedle hledání úspor bude 
nezbytné prověřit možnosti navýšení vlastních 
příjmů, v prvé řadě těch nedaňových (nájemné 
aj.), ale i daňových (poplatky z ubytování atp.). 

    A konečně za třetí, během prvních týdnů 
nového roku se rada města se všemi vedoucími 
zaměstnanci pustí do revize a posouzení 
důležitosti akcí v tzv. „zásobníku investic“, 
tj. projektů, investic a dalších významných 
výdajů, na jejichž realizaci město nemá 
v současnosti finanční prostředky. Výsledkem 
této práce musí být výběr pro město skutečně 
nejpotřebnějších projektů a investic, na které 
se radnice pokusí získat peníze, pokud možno 
s přispěním evropských či národních dotač-
ních zdrojů. Období přípravy desítek projektů 
a zpracovávání desítek žádostí o dotace na 
nejrůznější dotační programy „musí“ již 
skončit.

    Město stejně jako celou naši zemi nečeká 
lehké období. To ovšem není důvod k pesimis-
mu a nářkům, neboť jak říkají moudří lidé, 
každá krize je příležitostí k růstu. To platí 
nejen v osobním životě.

 

     
   

 

     Úkol sestavit vyrovnaný rozpočet na letošní 
rok byl pro radnici tentokrát obzvláště tvrdým 
oříškem. Oproti tvorbě rozpočtu na rok 2011 
se město muselo vyrovnat s více než desetimi-
lionovým „výpadkem“ daňových příjmů. Ten 
je především důsledkem poklesu výkonnosti 
národní ekonomiky a z něho plynoucího 
nižšího výběru daní ministerstvem financí. 
Radě města Český Krumlov tak nezbylo nic 
jiného, než přistoupit k poměrně velmi 
nepopulárním krokům, jakými kupříkladu 
bylo zmrazení mezd zaměstnanců úřadu a 
všech městem zřizovaných organizací, 
meziroční „nulový nárůst“ běžných výdajů 
téměř všech odborů úřadu a příspěvků 
městským organizacím, snížení každoročních 
příspěvků města na podporu kultury, cestovní-
ho ruchu, městských slavností, sportu a volno-
časových aktivit. Pro zajištění vyrovnanosti 
rozpočtu bylo nakonec nezbytné z návrhu 
rozpočtu vypustit i některé připravované 
investiční akce, a to včetně komplexního 
zateplení ZŠ a MŠ Za Nádražím, na které 
mělo město schválenou desetimilionovou 
dotaci. Více než dvanáctimilionový vlastní 
podíl na dofinancování této investice bylo nad 
možnosti rozpočtu. Přes všechna učiněná 
opatření v oblasti běžného hospodaření města 
je dvaadvacetimilionový přebytek běžného 
rozpočtu o šest milionů korun nižší oproti 
původnímu rozpočtu 2011 a lze jej z hlediska 
existujících potřeb města hodnotit jako 
nedostatečný. 

   Vzhledem k tomu, že v nebližších letech 
nemůžeme očekávat výraznější zvýšení 
daňových příjmů plynoucích do městského 
rozpočtu ze státního rozpočtu (spíše opak 
bude pravdou), nabízí se zásadní otázka, jak 
dál? O co méně prostředků získá město 
v následujících letech ze státem vybraných 
daní, o to více umu a úsilí bude třeba vynaložit 
na hledání cest a nástrojů směřujících k co 

 

 

 

nejefektivnějšímu nakládání s majetkem a 
rozpočtovými prostředky, k hledání nových  
zdrojů úspor v běžných výdajích a zvyšování 
příjmů. Město se v žádném případě nemůže 
spoléhat, že výpadek daňových příjmů nahradí 
z výnosů prodeje zbytného majetku či čerpá-
ním nových úvěrů. Zbytného majetku má 
město již pomálu a zvyšování zadluženosti by 
bylo v období očekávané dlouhodobější recese 
velmi nezodpovědné. Jak tedy čelit snížení 
rozpočtových zdrojů plynoucích z poklesu 
daňových příjmů? Možností sice mnoho 
nemáme, ale nějaké přeci jen existují a jsou 
v našich silách. 

  Za prvé bude nezbytné provést revizi 
a přehodnocení všech stávajících činností a 
aktivit města z hlediska nutnosti jejich dalšího 
zajišťování městem coby tzv. nezbytné veřejné 
služby. V tomto smyslu bude muset rada města 
a po té i zastupitelstvo zaujmout stanovisko 
k celé řadě otázek, kupříkladu zda i nadále 
bude město vlastnit a starat se o školní objekty, 
ve kterých sídlí střední školy zřizované krajem, 
nebo zda tyto objekty převede do jeho 
vlastnictví, zda budeme rekonstruovat autobu-
sové nádraží ve vlastní režii a zajišťovat nadále 
i jeho provoz, nebo zda tento úkol společně 
s vlastnictvím převedeme na soukromého 
investora. Obdobné rozhodování nás bude 
čekat u dalšího majetku, jako je kino, zimní 
stadion, plavecký bazén atp. Nejde o to, a ani 
pro to nehoruji, všeho se zbavit, ale je potřeba 
si ponechat to, co je pro město a plnění jeho 
veřejné funkce skutečně nutné a oč se 
dokážeme starat jako dobří hospodáři.

     Druhou oblastí, kterou je potřeba opětovně 
podrobit revizi, jsou veškeré běžné (provozní) 
výdaje města a jejich výše. Po vysoutěžení 
nového dodavatele elektrické energie 
prostřednictvím komoditní burzy v závěru 
minulého roku je třeba k dosažení nejlepších 

  

 
 
 

 

  Zastupitelé města Český Krumlov schválili na svém jednání 
22. prosince 2011 rozpočet města pro rok 2012. Celkové výdaje rozpočtu 
činí 268 726 tisíc Kč, přičemž příjmy dosahují výše 257 141 tisíc Kč. 
Rozdíl mezi příjmy, které jsou nižší, a výdaji bude kryt čerpáním nového 
úvěru ve výši 17 000 tisíc Kč. Částka 5 415 tisíc Kč bude použita na 
splátky jistin předcházejících úvěrů.

    Zůstatek nesplacených úvěrů činil k 1. lednu 2012 celkem 20 638 tisíc 
Kč (což je v porovnání s rokem 2011 o 7 201 tisíc Kč a rokem 
2010 o 14 329 tisíc Kč méně) a ukazatel dluhové služby  
v roce 2012 dosáhne bezpečné hodnoty 2,42 %.

 

 

 

 

Text Jiří Pavlíček, Josef Hermann 
Běžné výdaje celkem   223 756 (v tisících Kč)
z toho daň hrazená městem    13 107
Městský úřad     67 469
Městská policie     10 903
Školství       26 767
Sociální oblast        9 440
Sport       18 544
Kultura       21 924
Veřejná správa
(komunikace, životní prostředí, 
osvětlení apod.)     52 519
Ostatní         3 083
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www.ckrumlov.cz/skoly 

Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově
Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213          
Text Vlastimil Hlásek, na anketní otázky odpovídali žáci školy  Foto archiv Základní škola T. G. Masaryka  

     Základní škola T. G. Masaryka Český Krum-
lov byla slavnostně otevřena v roce 1929 pro 
českou menšinu žijící v Českém Krumlově. 
Postupně se stala základním školským pilířem 
ve městě. Její osud byl poznamenán totalitním 
režimem, ale od 7. března 1990 byl škole 
znovunavrácen název ZŠ T. G. Masaryka. 
Postupně se rozrostla do dnešní podoby, 
v současné době školu navštěvuje ve 14 třídách 
celkem 276 žáků. Od roku 1983 byly zavedeny 
sportovní třídy se zaměřením na fotbal. Škola, 
které je více než 80 let, je památkově chráněná 
jako budova, ale uvnitř žije moderním školním 
životem.

Jak vidí svou školu žáci:
Jeví se ti naše škola stará? 
     „Stará? Proč? Máme tu stará okna, to ano, 
ale jinak je všechno nové. Ne, stará není, jsou 
tu mladí učitelé. Máme novou techniku. 
Máme nové šatny. Je tu nové vybavení tříd, 
lavice, židle, skříně, prostě paráda.“
      Vybavujeme školu moderními pomůckami, 
které naši žáci vnímají jako běžné. Nám 
usnadňují výuku, dovolují přiblížit jakoukoli 
látku, aktuální dění a novinky během chvilky 
nejen v počítačových a odborných učebnách, 
ale postupně i v běžných třídách. (Pro znalce 
jsou to počítače s internetem, OS Windows 7, 
SW Office 2010, dalším SW na úpravu 
fotografií apod., interaktivní tabule, vizualizé-
ry apod.)
Proč se učíme cizí jazyky?
     „Jo ty se musíme učit, jinak bychom nikam 
nemohli cestovat. Bez znalosti cizího jazyka 
nedostaneme žádnou práci, tak možná 
zametat. Na dovolené bych si neřekl ani o jídlo. 
Chci dělat sport a reprezentovat v zahraničí.“
    Chloubou je výuka v moderních učebnách 
jazyků. Od 1. třídy mají děti možnost navště-
vovat kroužky jazyků podle svého zájmu, od 
3. ročníku se žáci učí anglický a v případě 
zájmu německý jazyk, od 7. třídy si pak 
mohou vybrat z nabídky německého, nebo 
anglického jazyka. Komu by to nestačilo, může 
využít individuální jazykové kurzy, které 
probíhají v naší škole.
Co se dá ve škole ještě dělat kromě výuky? 
     „Baví mě přestávky, protože si užiju kama-
rády. Hraju fotbálek a těším se na stolní tenis. 
Máme tu docela výběr kroužků nebo můžeme 
jít do klubu. Hrajeme karty nebo tancujeme. 
Líbí se mi celodenní výlety a delší akce se 
třídou. Povídáme si s paní učitelkou a pořád se 
na něco ptáme.“ 

 
  

  Po vyučování žáci nižších ročníků rádi 
navštěvují školní družinu, kde se věnují nejen 
hrám, ale i jiným tvořivým činnostem. Starší 
děti mají k dispozici školní klub vybavený 
počítači a obsáhlou knihovnou. Škola nabízí 
dětem celou řadu zájmových kroužků. Mezi 
nejoblíbenější patří sportovní, jazykové 
a hudební kroužky, např. hra na zobcovou 
flétnu a florbal. Děti se stravují ve školní 
jídelně, kde kuchařky výborně vaří, navíc jsou 
schopné vařit i diety, např. bezlepkovou nebo 
jaterní. Mezi základní prvky výuky patří 
i lyžařské a plavecké kurzy. Žáci 6. ročníků se 
účastní v polovině září „stmelovacích pobytů“.  
Zde poznávají nový kolektiv, formou her 
a tvůrčích aktivit vytvářejí nové kamarádské 
vztahy. Během roku se naši žáci úspěšně 
zapojují do celé řady soutěží – sportovních, 
výtvarných, jazykových, ale i do soutěží 
v oblasti dějepisu, zeměpisu a informatiky. 
Škola každoročně pořádá v areálu na Chval-
šinské  sportovní den, který prověřuje žáky 
v atletických schopnostech. Nejlepší sportovci 
pak reprezentují školu na okresní olympiádě, 
kde tradičně patříme mezi nejlepší školy 
okresu Český Krumlov.
Co myslíš, že je v naší škole nejdůležitější? 
     „Nejdůležitější? No asi vzdělání, ne? Pro mě 
je nejdůležitější všechno pochopit a rozumět 
tomu. Nejdůležitější je snažit se. Já myslím, že 
nejdůležitější je pan ředitel a pan školník. Asi 
přístup učitelů a kamarádů mezi sebou taky.“
   Za cíl jsme si stanovili výchovu slušných, 
pracovitých a odpovědných žáků. V dnešní  
době, kdy se vše mění a mnohdy znevažuje, 
cítíme jako náš úkol ukazovat dětem nutnost 
a krásu vzdělání a přesvědčit je o tom, že stejně 
důležité jako vzdělání je jejich chování a vztah   

 
 

k druhým lidem. Klademe důraz na rozvoj 
vědomostí a dovedností žáků v oblastech 
českého jazyka a matematiky, cizích jazyků, 
informačních technologií a sportovních aktivit.
Co se ti v naší škole nejvíc líbí?
    „Nejlepší jsou počítače a kamarádi. Mně se 
líbí přístup učitelů. Je tu legrace, těším se sem. 
Máme dobrou partu ve třídě. Baví mě učitelé, 
skoro všichni. Je krásně barevná. S paní učitel-
kou si užíváme a rozumíme.“
Co se nám výborně daří:
     Naši žáci byli v roce 2010 iniciátory „adopce 
na dálku“ malého černošského chlapce za 
Zimbabwe.
     Každoročně se uskutečňuje projekt „Přípra-
va na školu“, který navštěvují budoucí žáci 
prvních tříd se svými rodiči.
   Symbolem Vánoc se stala pro žáky školy 
každoroční sbírka na psí útulek. Získané 
peníze, dárky a pamlsky předávají vybraní žáci 
představitelům útulku v předvečer Vánoc.
Více než pětiletá spolupráce se osvědčila mezi 
Lesy Český Krumlov a některými třídami 
základní školy.
   Výuka a výchova na naší škole probíhá ve 
vhodné a konstruktivní atmosféře, za nejdůležitěj-
ší považujeme individuální přístup k žákům.
   Ve školním roce 2010/11  škola získala 
dotaci z Operačního programu MŠMT „EU 
peníze školám“. Tato dotace nám umožňuje 
další nákup didaktických pomůcek a rozšiřuje 
výuku o nové prvky. 
    Vážení čtenáři, přijďte a prohlédněte si školu 
nejen při Dnech otevřených dveří, ale kdykoliv 
osobně. Naši zaměstnanci a učitelé se Vám 
vždy budou velice rádi věnovat.
Základní informace naleznete na 
www.zstgm-ck.cz.
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Pokud se některá ze zemí rozhodne pro 
nominaci určitého statku z indikativního  
seznamu, musí Centru světového dědictví 
předložit nominační dokumentaci statku.
  Podrobnou dokumentaci tvoří z podstatné 
části tzv. Management plán, což je plán řízení, 
péče a rozvoje budoucího světového dědictví. 
O zápise na Seznam rozhoduje Výbor 
světového dědictví na základě předložené 
nominační dokumentace a doporučení porad-
ních organizací jakou je např. ICOMOS. 
Základní podmínkou pro zápis na Seznam je 
vynikající univerzální hodnota statku, splnění 
podmínky celistvosti a/nebo autentičnosti a 
garance ochrany a péče o statek.  
    Historické centrum města Český Krumlov a 
areál Státního hradu a zámku včetně zámecké 
zahrady splnily všechna výše uvedená náročná 
kritéria a v prosinci 1992 rozhodl Výbor 
světového dědictví UNESCO o zápisu tohoto 
statku na Seznam světového dědictví. 
    Často je kladena otázka, co Českému Krum-
lovu zápis na Seznam přináší, a zda UNESCO 
přispívá financemi do rozpočtu města. Organi-
zace UNESCO finančně vypomáhá ze zvlášt-
ního fondu pouze statkům, které se ocitnou 
v ohrožení, např. v případě přírodních katastrof 
či vojenských konfliktů. V roce 2002 obdržel 
Český Krumlov částku ve výši asi 20 000 USD 
na odklizení následků ničivé povodně. 
      Být památkou zapsanou na Seznam světové-
ho dědictví UNESCO znamená především čest 
a výsadu užívat onen jedinečný statut Památka 
UNESCO.  UNESCO se stává přednostně 
v oblasti cestovního ruchu a kultury nejvyhle-
dávanější marketingovou značkou. Turisté  
zařazují do svých cestovních plánů památky 
UNESCO, neboť UNESCO je zárukou  

 

 

   

jedinečnosti a kvality. Také proto jsou města 
UNESCO zpravidla úspěšnými turistickými 
destinacemi. Díky statutu UNESCO získal 
Český Krumlov pevné místo na turistické 
mapě Evropy a cestovní ruch v Českém Krum-
lově generuje kolem 3 000 pracovních míst.
  Pro správu a rozvoj města jsou důležité 
kontakty a spolupráce s ostatními památkami 
UNESCO v České republice i v zahraničí. 
Neocenitelná je výměna zkušeností a příklady 
dobré praxe ze správy a ochrany památky 
UNESCO městského charakteru, jako je 
Český Krumlov. Nalézt soulad a přijatelný 
kompromis mezi ochranou památky, součas-
nými životními potřebami a budoucím rozvo-
jem města je velmi těžká disciplína. Statut 
UNESCO zvyšuje důvěryhodnost lokality pro 
investory. Za posledních dvacet let byly do 
historického centra investovány jak 
z veřejných, tak z privátních zdrojů odhadem 
tři miliardy Kč. Citlivě byly rekonstruovány 
domy, opraveny komunikace, rekultivována 
veřejná prostranství.
     Tak jako každá mince má dvě strany je rozvoj 
města a odlišné potřeby jeho obyvatel 
i vlastníků nemovitostí v porovnání s ochra-
nou památky zdrojem určitých pochybností 
o výhodách zápisu na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Je však jen na nás, jakým 
způsobem budeme s výsadou být památkou 
UNESCO zacházet. Seznam Světového 
dědictví UNESCO má aktuálně 936 položek, 
z toho 725 položek kulturního dědictví, 183 
položek přírodního dědictví a 28 položek tzv. 
smíšeného dědictví. Tzv. indikativní seznamy 
162 smluvních států (z celkem 188) obsahují 
aktuálně 1 504 památek či přírodních útvarů, 
které usilují o to, stát se světovým dědictvím.

 

 

   Český Krumlov slaví v roce 2012 jubileum 
zápisu města na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Historické centrum Českého 
Krumlova již dvacet let patří k tomu nejlepší-
mu, co kdy člověk nebo příroda na této planetě 
vytvořili. Zápis na Seznam světového dědictví 
je poselství a zároveň závazek k ochraně a péči 
o tento unikát, aby jeho hodnoty a krása 
zůstaly zachovány pro budoucí generace. 
Český Krumlov se stal před dvaceti lety 
SVĚTOVÝM DĚDICTVÍM!

  Základním mezinárodním dokumentem, 
smlouvou, jež popisuje, co znamená světové 
dědictví a stanovuje povinnosti smluvních 
států a pravidla mezinárodní spolupráce 
k zabezpečení ochrany a zachování světového 
dědictví je Konvence o ochraně světového 
kulturního a přírodního dědictví (dále 
Konvence). Tato Konvence byla přijata v roce 
1972, v letošním roce si tedy připomínáme její 
čtyřicetiletou účinnost. Státy, které Konvenci 
ratifikují, se zavazují k ochraně a péči 
o světové dědictví na svém území. Smluvním 
státem je i Česká republika, na jejímž území je 
zapsáno na Seznam světového dědictví 
12 kulturních památek a koncem roku 2011 se 
nehmotným světovým dědictvím stala Jízda 
králů ve Vlčnově. 
      Proces zápisu památky na Seznam světové-
ho dědictví (dále Seznam) je složitý a časově 
náročný. Každý stát má svůj tzv. indikativní 
seznam statků, tedy seznam památek a dědic-
tví, které zamýšlí v nejbližších letech nomino-
vat k zápisu na Seznam. Indikativní seznamy 
smluvních států Konvence jsou veřejně 
dostupné 
(http://whc.unesco.org/en/tentativelists/). 

  

  

 

Text  Jitka Zikmundová  

1992 - 2012 Český Krumlov na Seznamu světového dědictví UNESCO 

•   plocha správního území města Český Krumlov    22 158 004 m
•   plocha památky UNESCO (tj. plocha městské památkové rezervace) 510 350 m 
    tj. 2,3 % celého správního území města
•   památkově chráněné objekty a areály na území památky UNESCO  279
    z toho národní nemovité kulturní památky (zámek a kostel sv. Víta) 2
 nemovité kulturní památky (mimo zámek a kostel sv. Víta)  277
•   vlastnictví těchto objektů: 
    město Český Krumlov 7 (nemovité kulturní památky: Latrán  č. p. 104 /Budějovická brána/, Latrán č. p. 67 /klášter klarisek/, Vnitřní 
    město č. p. 1 a č. p. 24 /radnice/, Kostelní č. p. 163 /ZUŠ/, Horní 155 /Prelatura/, Horní č. p. 2 /městské divadlo/, Lazebnický most)
    Českokrumlovský rozvojový fond 26 
    stát   1 (národní kulturní památka: zámek)
    církev   2 (národní kulturní památka: kostel sv. Víta; kulturní památka: Latrán č. p. 50)
    Jihočeský kraj  1 (regionální muzeum)
    soukromé fyzické a právnické osoby 240 objektů
•   v dané oblasti je 1 náměstí, 2 kláštery, 1 zámek, 3 kostely (jeden je v areálu kláštera), cca 30 ulic, 3 parky (zámecká zahrada, městský park, 
    zahrada klarisek), 2 upravené náplavky

www.ckrumlov.cz/unesco   informace o statku UNESCO, Management plán města Český Krumlov
http://whc.unesco.org   Centrum světového dědictví UNESCO  
http://whc.unesco.org/en/list/617/ Historické centrum Českého Krumlova - dokumentace a podklady památky UNESCO 
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zapsané na Seznam světového 
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www.ckrumlov.cz/dotace 

uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěv-
níky. Základní filozofií je respektování rozma-
nitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.
   V roce 2012 si Český Krumlov připomene 
20. výročí zápisu na Seznam světového dědic-
tví UNESCO.  Toto výročí je hlavním 
tématem programu.
    Program podpory kultury je rozdělen do čtyř 
opatření: 1) zájmová činnost místních kultur-
ních organizací, souborů, spolků působících 
celoročně na území města a publikační 
činnost; 2) reprezentace města; 3) kulturní 
projekty dlouhodobě se opakující, tradiční a 4) 
živá kultura pro širokou veřejnost. Program je 
stejně jako v minulých letech vyhlášen ve dvou 
výzvách.
Příjem žádostí: od 2. do 31. ledna 2012 
(1. výzva), od 1. do 29. června 2012 (2. výzva)
Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude 
oznámeno během března, resp. srpna 2012. 
Alokované finanční prostředky: 1,56 milionu Kč.

Program podpory zahraniční spolupráce 
města Český Krumlov pro rok 2012
   Cílem programu je podpořit aktivity, které 
vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a 
zkvalitnění partnerské spolupráce, a to přede-
vším v oblastech kultury, vzdělání, sportu, 
cestovního ruchu, propagace, péče o děti a 
mládež, výměny znalostí a zkušeností.
  Prioritou programu je podpořit projekty, 
které probíhají ve spolupráci s oficiálními 
partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž 
jsou: Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd 
Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, 
Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj 
Gradec (Slovinsko), Vöcklabruck (Rakousko).
Příjem žádostí: od 1. do 29. února 2012
Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude 
oznámeno do konce května 2012.
Alokované finanční prostředky: 70 tisíc Kč.

Program podpory volnočasových aktivit dětí 
a mládeže města Český Krumlov pro rok 
2012
   Program je zaměřen na podporu činnosti 
subjektů působících na území města Český 
Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, 
především aktivního využívání volného času 
dětí a mládeže, které přispívá k prevenci sociál-
ně patologických jevů a prevenci kriminality.
  Program zahrnuje jediné opatření, jehož 
cílem je podpora aktivit a činností v rámci 
jednorázových akcí a podpora projektů 
střednědobého a krátkodobého charakteru 
v dané oblasti.
Příjem žádostí: od ledna 2012 do 17. února 
2012.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude 
oznámeno do 31. března 2012.
Alokované finanční prostředky: 220 tisíc Kč.

Program podpory sportu města Český 
Krumlov pro rok 2012
  Program je zaměřen na podporu činnosti 
subjektů působících na území města Český 
Krumlov v oblasti sportu, a to především 
takových činností, které směřují k aktivnímu 
využívání volného času dětí a mládeže a svou 
podstatou přispívají k prevenci sociálně 
patologických jevů a prevenci kriminality. 
  Opatření programu jsou zaměřena na: 
1) podporu činnosti sportovních klubů, jejichž 
členskou základnu tvoří nejméně 70 % členů 
s trvalým pobytem v okrese Český Krumlov a 
dále jehož členskou základnu tvoří nejméně 
50 % dětí a mládeže; 2) podporu sportovních 
klubů ve městě, které provozují pravidelnou 
sportovní činnost a pracují dlouhodobě 
s mládeží a kdy pronajímatelem sportovního 
zařízení je město Český Krumlov, PRO-
SPORT ČK, o.p.s. nebo základní školy 
zřizované městem Český Krumlov.
Příjem žádostí: od ledna 2012 do 29. února 
2012.
Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude 
oznámeno do 30. dubna 2012.
Alokované finanční prostředky: 4 miliony Kč.

Program podpory environmentální výchovy 
města Český Krumlov pro rok 2012
     Program je určen subjektům, které působí na 
území města Český Krumlov v oblasti ekologie. 
Zaměřen je především na podporu aktivit dětí 
a mládeže do 18 let. Ve městě působí nevládní 
organizace ČSOP Šípek, která provozuje 
Ekocentrum Šípek, jež zajišťuje jak osvětovou, 
tak vzdělávací funkci v oblasti environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). 
Podstatnou část EVVO mládeže zajišťují 
českokrumlovské školy všech typů. 
Příjem žádostí: od ledna 2012 do 17. února 
2012.
Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude 
oznámeno do 31. března 2012.
Alokované finanční prostředky: 200 tisíc Kč.

 

 

    Zastupitelé města Český Krumlov schválili 
na svém prosincovém jednání dotační progra-
my na rok 2012. Ve většině případů je nutné 
žádosti o finanční podporu podat během 
ledna a února 2012, některé programy vyhlásí 
i druhou výzvu nebo přijímají žádosti v průbě-
hu celého roku. Sestavování dotačních progra-
mů vycházelo z novely Pravidel pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Český Krumlov 
platné od 1. prosince 2011. Celkový objem 
finančních prostředků určených na dotační 
politiku města v roce 2012 přesahuje 
7 milionů Kč. Z úsporných důvodů byly 
finanční prostředky jednotlivých programů 
podpory sníženy v průměru o 11,6 % oproti roku 
2011. Kompletní informace o dotačních progra-
mech města Český Krumlov jsou zveřejněny na 
webové stránce www.ckrumlov.cz/dotace.

Program podpory sociálních a souvisejících 
služeb pro rok 2012
   Dotační podpora sociálních a souvisejících 
služeb vychází z potřeby zachování a dalšího 
rozvoje stávající relativně komplexní sítě 
těchto služeb ve městě.
     Obecným cílem programu je udržet stávají-
cí síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, 
podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na 
zkvalitnění poskytovaných služeb. Specifický-
mi cíli jsou: 1) podpora zabezpečení registro-
vaných sociálních služeb poskytovaných dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a 2) podpora dlouhodobých služeb a progra-
mů, které se sociálními službami souvisejí, 
navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, 
tj. služeb a programů nedefinovaných 
zákonem o soc. službách.
Příjem žádostí: od 2. ledna do 17. února 2012
Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude 
oznámeno do 29. března 2012.
Alokované finanční prostředky: 1,1 milionu Kč. 

Program podpory kultury města Český 
Krumlov pro rok 2012
    Cílem programu je podpořit kulturní aktivi-
ty, které spoluvytvářejí prostředí města jako 
místa příjemného pro život jeho obyvatel a 
podpořit kulturní nabídku, která zaujme a 

Text  Jiří Čermák, Jiří Kubovský, Filip Putschögl, Jindřiška Smolíková Foto Jan Sommer 
Město vyhlásilo dotační programy pro rok 2012

Uzávěrky příjmu žádostí
Kultura I. výzva   31. 1. 2012 
             II. výzva                     29. 6. 2012
Environmentální výchova 17. 2. 2012
Sociální služby  17. 2. 2012
Volný čas   17. 2. 2012
Sport   29. 2. 2012
Zahraniční spolupráce 29. 2. 2012
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INZERCE

INZERCE

Text  Jitka Boháčová, Jan Lippl   

E-Management plán nabízí novou mapovou aplikaci 
a souhrnné informace k památce UNESCO

Agatha se přestěhovala 
Cestovní agentura AGATHA oznamuje všem svým stávajícím 
i budoucím klientům změnu své adresy: 

Tovární 197 (u Terna)
Český Krumlov, 381 01
tel.: 380 711 530
e-mail: agatha@agatha-ck.cz
www.agatha-ck.cz
 

 

 

Management historického dědictví – AJAX klient pro veřejnost

historickými leteckými snímky je možné 
sledovat vývoj památky UNESCO a její rozvoj 
v posledních letech. Aplikace tak mimo jiné 
slouží i jako zdroj podkladů v rozhodovacích 
procesech při ochraně památky.

Veřejná mapová část je díky snadnému užití a 
rychlosti načítání určena nejširší veřejnosti. 
Mimo jiné umožňuje vyhledávání dat 
(památek, adres aj.) a disponuje anglickou a 
německou mutací. Uživatel může navíc jedno-
duše přepínat mezi dalšími mapovými aplika-
cemi – Turistickou mapou a Mapou pro 
občany a podnikatele.
Mapovou aplikaci Management historického 
dědictví a Pasport památek najdete na 
webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan 
pod odkazem Mapový portál – Tematické 
mapy.
Tento projekt byl finančně podpořen Minis-
terstvem kultury České republiky.   

 
 

procesu zápisu na Seznam, přes pravidla řízení 
historického statku a vysvětlení jednotlivých 
pojmů z této problematiky až po rizikové 
faktory ohrožující památku. 

Mapová aplikace Management historického 
dědictví byla ve třetí fázi doplněna o nové 
vrstvy sledovaných indikátorů (struktura 
obyvatel,  ubytovací kapacity, program regene-
race památkově chráněných území, doprava). 
Informace, které byly zadané v předchozích 
fázích projektu, byly nyní aktualizovány 
(označení provozoven, zábory veřejného 
prostranství, projekty a vize či vlastníci nemo-
vitostí). Statistické výstupy u některých 
indikátorů jsou navíc k dispozici ve formě 
PDF dokumentu.  

Mezi podkladové mapy přibyly Císařské 
otisky Stabilního katastru z roku 1826. 
Společně s pasportem nemovitých památek a   

 
 

Management plán je dokument, který má 
nastavit podmínky a pravidla řízení památky 
UNESCO, regulace jejího rozvoje, citlivého 
využití a ochrany. Je pořizován zpětně jako 
součást dokumentů k zápisu historického 
centra na Seznam světového dědictví 
UNESCO s cílem udržet mimořádnou 
hodnotu Českého Krumlova. Na analytickou 
(přípravnou) a syntetickou (návrhovou) část 
navazuje třetí fáze, a sice vytvoření e-Manage-
ment plánu. Na webových stránkách města 
Český Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan byla 
v rámci této fáze vytvořena mapová aplikace 
Management historického dědictví a přehled-
ná prezentace Památka UNESCO.

Internetová prezentace Památka UNESCO 
(www.ckrumlov.cz/unesco) obsahuje 
dokumenty a informace související se zápisem 
historického jádra Českého Krumlova do 
Seznamu světového dědictví UNESCO - od  
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Sociální dávky vyplácí od ledna Úřad práce  

Prodej rezidentských a abonentních parkovacích karet byl zahájen  

Třídíme odpad – 1. díl 

www.ckrumlov.cz/obcan 

stanovených případech slouží jako průkaz TP, 
ZTP a ZTP/P.
     Příspěvek na provoz motorového vozidla 
a příspěvek na individuální dopravu je od 
ledna 2012 nahrazen příspěvkem na mobili-
tu. Nárok na tento příspěvek je třeba uplatit 
nejdéle v lednu 2012 podáním žádosti na 
příslušné pobočce úřadu práce. Výše příspěvku 
činí 400 Kč za každý kalendářní měsíc.
    Řízení v záležitostech poskytování mimo-
řádných výhod, vydání průkazů TP, ZTP, 
ZTP/P a příspěvků pro osoby se zdravotním 
postižení zahájená do 31. prosince 2011, která 
dosud nebyla pravomocně ukončena, dokončí 
příslušná pobočka úřadu práce podle původ-
ních právních předpisů.

 

     
   

 

    V rámci sociální reformy se sjednotil proces 
výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi (dle 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi), příspěvky na péči (dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a 
poskytování mimořádných výhod, průkazů 
a příspěvků pro osoby se zdravotním 
postižením (dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., 
respektive zákona č. 329/2011 Sb.). Tyto agendy 
dávek zajišťuje od 1. ledna 2012 Úřad práce 
Český Krumlov, Plešivec 299 (budova u řeky). 
  Od ledna 2012 nabývá účinnosti zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, který ruší vyhláš-
ku č. 182/1991 Sb. a stanovuje pravidla pro 
přiznání příspěvku na péči, na mobilitu nebo 
na zvláštní pomůcku.

 

 

 

    Příspěvek na úhradu za užívání bezbarié-
rového bytu a garáže a příspěvek úplně nebo 
prakticky nevidomým občanům náleží 
naposledy za měsíc prosinec 2011, od ledna 
2012 nebude vyplácen.
     Průkazy mimořádných výhod (TP, ZTP 
a ZTP/P), vydané před účinností nového 
zákona, zůstávají v platnosti i po 1. lednu 
2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznače-
né na zadní straně průkazu, nejdéle však do 
31. prosince 2015.
   Nově budou od 1. ledna 2012 úřady práce 
vydávat osobám, kterým byl podle nového 
zákona o sociálních službách přiznán příspě-
vek na péči nebo příspěvek na mobilitu nebo 
příspěvek na zvláštní pomůcku, kartu sociál-
ních systémů, která současně v zákonem 

  

 
 
 

 

ostatní plasty, nápojové kartony a kovy. Třídě-
ný odpad se sbírá prostřednictvím barevných 
kontejnerů, sběrných dvorů a výkupen surovin. 
Vytříděné odpadky se musí upravit podle 
požadavků konečných zpracovatelů na 
dotřiďovacích linkách. Pak následuje slisování 
a recyklace. 
   Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, končí 
v popelnicích a říká se mu směsný komunální 
odpad. Pokud bychom všichni správně třídili, 
neměly by popelnice obsahovat nebezpečný ani 
využitelný odpad. Směsný komunální odpad 
z popelnic končí bez dalšího využití na 
skládkách nebo ve spalovnách odpadu. 
   Základním cílem výše uvedených způsobů 
nakládání s odpady je co možná nejšetrnější 
přístup k životnímu prostředí a maximální 
materiálové využití při dosažení nejnižších 
možných ekonomických nákladů. 
… pokračování příště

 

     
   

 

  Vážení čtenáři, po několik následujících 
měsíců se budete v Novinách města setkávat se 
seriálem zaměřeným na třídění odpadů. 
V seriálu se dozvíte o praktických dopadech 
třídění odpadů, o procesech recyklace 
i o možnostech využívání odpadů ze zahrad 
a kuchyní. Pro správné nakládání s odpady je 
nezbytné jejich třídění.

    Odpady, které v domácnostech vznikají, se 
třídí na objemné, využitelné, nebezpečné a na 
směsný komunální odpad. K objemným 
odpadům patří to, co se do běžné popelnice 
nebo sídlištního kontejneru nevejde jako 
jednotlivé kusy nábytku, podlahové krytiny 
a podobně, a proto se musí odkládat do 
velkoobjemových kontejnerů na sběrných 
dvorech. V Českém Krumlově se sběrný dvůr 
nachází v Kaplické ulici pod areálem bývalé 
společnosti ŠUMSTAV a.s. Neodkládejte

 

 

 

prosím objemný odpad vedle popelnic. Městu 
Český Krumlov tímto jednáním vznikají 
zbytečné náklady, přitom ušetřené finanční 
prostředky by bylo možné smysluplně využít 
(např. pořízení nového mobiliáře). Většina 
objemného odpadu se dále odstraňuje 
uložením na skládce. 
    Nebezpečné odpady, zejména barvy, oleje, 
čisticí prostředky, baterie a jiné, můžete 
odevzdávat ve sběrném dvoře. Staré elektro-
spotřebiče jako například lednice, televize, 
rádia, kulmy lze bezplatně odevzdat v místech 
zpětného odběru, tedy ve sběrném dvoře a 
v některých prodejnách elektro. Některé 
nebezpečné odpady jsou dále předávány 
k jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné putují 
do spaloven nebezpečných odpadů, případně 
jsou uloženy na skládky nebezpečných odpadů.
    Využitelné odpady jsou ty, které můžeme 
běžně třídit tedy sklo, papír, PET láhve a

  

 
 
 

 

Text  Ingrid Pechová (upraveno) 

Text  Vlasta Horáková 

Pro zajímavost
     Za poslední čtyři roky vzrostlo množství vytříděného odpadu v jižních Čechách o téměř 90 %. Jihočeši v roce 2011 vytřídili 23 tisíc tun 
odpadů a zařadili se v rámci České republiky do středu žebříčku mezi jednotlivými kraji. 
    V loňském roce připadlo na každého obyvatele Jihočeského kraje 253 kg odpadu, z toho vytříděného odpadu v průměru 36 kg. Jedná se 
hlavně o plast, papír, sklo a nápojové kartóny.
 

 

 

 

Od 2. ledna 2012 zahájil Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 prodej parkovacích karet do zón 
placeného stání v centru města. O vydání parkovací karty může požádat fyzická osoba s trvalým pobytem v uvedené oblasti a právnická osoba, která má 
v centru města sídlo nebo provozovnu. Celoroční parkovací karta „R“ pro občany stojí 365 Kč, za kartu „A“ zaplatí právnické a fyzické osoby 3 650 Kč.  
Podrobnosti o prodeji parkovacích karet včetně cen a vymezení oblasti, na kterou se vztahuje možnost zakoupení karty, najdete na webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/obcan. 
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      Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov 
upozorňuje podnikatele (původce odpadů) na povinnost odeslat do 15. února 
hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 a na změnu způsobu 
ohlašování. Nově je zaveden elektronický způsob ohlašování prostřednictvím 
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který nahra-
zuje podávání hlášení na příslušný obecní úřad.
   Na základě výše uvedeného Odbor životního prostředí a zemědělství předem 
informuje původce odpadů, že nemůže akceptovat žádné hlášení doručené 
v listinné podobě, elektronické podobě (e-mail) nebo prostřednictvím datové 
schránky. Dále upozorňuje, že pro ohlašování prostřednictvím integrovaného 
systému je povinná registrace subjektu v systému ISPOP. Bez této registrace 
nelze v roce 2012 splnit ohlašovací povinnost (podat hlášení dle zákona 
o odpadech). 
   Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách města Český Krum-
lov www.ckrumlov.cz/obcan. Podrobný přehled a návody k registraci 
a podávání hlášení najdete na www.ispop.cz.

     
 

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí 
Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského 
úřadu Český Krumlov. Lhůta pro podání přihlášek je 
do 31. ledna 2012. 

Město Český Krumlov přijme do pracovního poměru 
správce Stanice pro psy Český Krumlov.  Přihlášku 
do výběrového řízení lze podat do 27. ledna 2012.

Náležitosti přihlášek a další podrobnosti k výběrovým 
řízením jsou zveřejněny na www.ckrumlov.cz/obcan - 
Výběrová řízení - Volná pracovní místa nebo na úřední 
desce.

     
 

Prodej bytů a pronájem nebytových prostor v Českém Krumlově

Výběrová řízení 
na volná pracovní místa

Upozornění pro podnikatele 
- změna v ohlašovací povinnosti 
o produkci a nakládání s odpady

Město Český Krumlov oznamuje záměr prodat formou výběrového řízení nejvyšší nabídce byty v domech na sídlišti Mír v Českém Krumlově: 
byt č. 150/2, 70 m (3+1), Urbinská 150; byt č. 159/22, 70 m (3+1), Lipová 159; byt č. 160/2, 69 m (3+1), Lipová 160.
Minimální kupní cena byla stanovena na 690 000 Kč u bytu č. 150/2 a 649 000 Kč u bytů č. 159/22 a č. 160/2.  Lhůta pro doručení 
nabídek je do 27. ledna 2012.

Město Český Krumlov vyhlásilo výběrové řízení na pronájem nebytových prostor o výměře cca 83 m – jednotky č. 181/5 v domě Urbinská 181, 
sídliště Mír (současná prodejna květin). Kritérium pro výběr je výše ročního nabízeného nájmu a předmět podnikání. Písemné nabídky mohou 
zájemci zaslat do 29. února 2012 do 12 hodin.

Adresa pro doručení nabídek: Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
Další podrobnosti k výběrovým řízením na prodej bytů a pronájem nebytových prostor najdete na webových stránkách města Český Krumlov 
www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem Výběrová řízení nebo přímo na Odboru správy majetku Městského úřadu Český Krumlov, Kaplic-
ká 436, tel. 380 766 605 (prodej bytů) a 380 766 604 (pronájem nebytových prostor).
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Pasy, občanské průkazy, 
registr podnikatelů
Po, St 07.30-11.00     12.00-17.00
Út, Čt 07.30-08.30
Pá 07.30-12.00
Registr vozidel, řidičské průkazy
Po 07.30-11.00     12.00-17.00
Út 07.30-11.00
St 07.30-11.00     12.00-17.00
Čt pro veřejnost zavřeno    
Pá 07.30-12.00     

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 102
Fax: 380 766 101

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov 
Telefon: 380 766 111
Fax: 380 766 444
Elektronická podatelna: 
posta@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan

Podatelna
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 07.30-11.00    12.00-15.30
Pá 07.30-11.00    12.00-13.00
Pokladna
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 07.30-11.00    12.00-14.00 
Pá 07.30-12.00
Matrika (náměstí Svornosti)
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 08.00-11.00     
Pá 08.00-11.00 

Užitečné informace a telefonní čísla


