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PŘIJĎTE NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

HRADNÍ MUZEUM OTEVŘENO

27. ledna 2011 v 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická ulice
Jednací sál 3. patro

Od 11. ledna je v areálu českokrumlovského zámku otevřeno
Hradní muzeum. Nenechte si ujít nově vybudované expozice
a zajímavé exponáty. Jmenujme například skříňový relikviář
s ostatky svatého Reparáta nebo originální biograf,
který promítá filmy z počátku 20. století.

n
Komunitní

plán
sociálních služeb
n
Podnikatelský plán
Českokrumlovského
rozvojového fondu
n
Odměňování členů
orgánů města
n
Prodej pozemků

PŘEČTĚTE SI
Granty města
na rok 2011
Více si přečtete na straně 2

SLOVO STAROSTY ČESKÉHO KRUMLOVA
DALIBORA CARDY
Vážení občané, přeji Vám hodně
zdraví, štěstí, lásky a celkově úspěšný
rok 2011.
Pro mě osobně je rok 2011 prvním
rokem mého působení v čele města
Český Krumlov. Po podzimních volbách
zahájilo činnost nové zastupitelstvo a
s radou města jsme se vrhli do řešení
složitých projektů i běžných každodenních záležitostí.
V tomto roce nás čeká zahájení
projekčních a posléze i stavebních prací
v areálu klášterů, máme před sebou
nesnadná jednání o autobusovém
nádraží nebo o zimním stadionu a za
prioritu si klademe především hledání
finančních prostředků z různých dotačních titulů například na opravy
škol, komunikací nebo mostů.
Městu Český Krumlov proto přeji,
aby na jedničku obstálo ve svých závazcích a dokázalo splnit všechna
předsevzetí.

PROHLÍDKY
U SEIDELŮ

strana 7

Strana 3

Dotace pro město
za rok 2010
Strana 4

Místní poplatky
a rozpočet
Strana 6

OHLÉDNUTÍ ZA
ADVENTEM strana

5

Třídění
odpadů
Strana 7

Daň
z nemovitostí
Strana 8

HRADNÍ MUZEUM OTEVŘENO
Národní památkový ústav
otevřel v komplexu
českokrumlovského
zámku Hradní muzeum.
Projekt je výjimečný zejména
celoročním provozem a historickým charakterem muzejní expozice. Nové muzeum představí
exponáty ze zámeckých depozitářů, a připomene tak nejvýznamnější události, vztahující
se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským
vlastníkům krumlovského panství. Hradní muzeum se pro veřejnost otevřelo poprvé 11. ledna 2011.
„Muzeum bude na rozdíl od
většiny hradů a zámků otevřeno
po celý rok, v jižních Čechách
se tak přidá k hradu Rožmberk
a zámku Hluboká, kde jsou
v provozu zimní prohlídkové
trasy,“ uvedl ředitel Národního
památkového ústavu v Českých
Budějovicích Petr Pavelec s tím,
že výjimečnost projektu vidí
také v rozmanité nabídce muzea. Návštěvníci poprvé spatří
vzácné předměty, které byly
doposud ukryty v zámeckých
depozitářích. „Devadesát pět
procent vystavovaných předmětů
pochází z depozitářů českokrumlovského zámku, ostatní
exponáty zapůjčily do muzea
i další památkové objekty ve
správě Národního památkového
ústavu,“ upřesnil Pavelec.
„Hradní muzeum se inspiruje
zlatou érou evropských muzejních instalací v 19. století. Pro
ty byla typická nápaditost,
vynikající kvalita řemesla a
pestrost expozice,“ popsal historický charakter muzejní expozice
kastelán hradu a zámku Český
Krumlov Pavel Slavko. Hradní
muzeum je umístěno v dosud
nevyužité budově tzv. Hrádku,
která stojí na druhém zámeckém nádvoří. „Jedná se o jednu
z nejstarších a nejhodnotnějších

staveb v českokrumlovském zámeckém areálu,“ dodává kastelán.
Při rekonstrukci objektu byla
obnovena kachlová kamna, proběhlo restaurování osvětlovacích
těles a původní výmalby místností. V přízemí byly vybudovány sociální zařízení, rozvody
instalací a požární hydranty.
„Nechali jsme vyrobit také kopie
světel a vitrín inspirovaných
historickými vzory,“ doplnil výčet hlavních stavebních prací
vedoucí servisního odboru Národního památkového ústavu
v Českých Budějovicích Josef
Masaryk. Náročným restaurováním prošla i velká část vystavovaných předmětů.
V přízemí je umístěna kavárna, prostor ke vzdělávacím
aktivitám, muzejní obchod a
vstupní centrum. Zde si návštěvníci prohlédnou maketu
českokrumlovského hradu, která
zachycuje jeho podobu v polovině 16. století, jejímž autorem
je Jiří Krampera. Podkladem pro
maketu byl 3D model, který
vznikl na základě archeologických a stavebně-historických
průzkumů v areálu českokrumlovského hradu a zámku. Autorem technického zpracování
elektronického 3D modelu je

Zlata Gersdorfová. „V neposlední řadě okouzlí návštěvníky
dosud neznámé výhledy na
město Český Krumlov,“ prozrazuje jedno z dalších lákadel Petr
Pavelec.
V patře budovy je umístěna
samotná expozice. V prvních
dvou místnostech jsou prezentovány dějiny krumlovského hradu a šlechtických rodů Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, sídlících v průběhu
staletí v Českém Krumlově. Jsou
zde k vidění vzácné artefakty ze
zámeckých depozitářů – např.
sbírka schwarzenberské gardy,
artefakty z mincovny nebo
zbrojnice. Návštěvníci mohou
spatřit také bohatě zdobenou
perskou zbroj, jejíž cesta do
zámeckých sbírek je zatím zahalena tajemstvím.

V dalších místnostech jsou
nainstalovány byt ředitele správy schwarzenberského panství a
jeho kancelář, které zde byly na
počátku 19. století skutečně
zřízeny. Dodržena byla nejen
původní dispozice pokojů, ale
například i barevnost omítek.
Součástí Hradního muzea je
i expozice církevních památek
z depozitáře českokrumlovského
zámku, kde si návštěvníci
prohlédnou bohatě zdobené
relikviáře a církevní liturgické
předměty. „Výjimečným exponátem je pozoruhodný relikviář
svatého Reparáta, který obsahuje ostatky světce z římských
katakomb,“ prozradil Pavel
Slavko.
V jiné části Hradního muzea
je situován biograf, kde jsou
promítány dosud málo známé
schwarzenberské filmy z počátku 20. století, které byly
natáčeny v Českém Krumlově a
v nedalekém zámku Červený
Dvůr. Vystaveny jsou také
dobové fotografie z tohoto
období.
Projekt získal dotaci z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a
Norska, rozpočet Hradního muzea je stanoven na 40 miliónů
korun. Otevření Hradního muzea je součástí projektu Rožmberský rok 2011, který připomíná významný rod Rožmberků
a jeho kulturní dědictví nejen
v jižních Čechách. (kv)

Vstupné v provozní době

Hradní muzeum
+ věž
Hradní muzeum
Zámecká věž

plné

děti
studenti
ZTP*

senioři

rodinné**

130 Kč
100 Kč
50 Kč

60 Kč
50 Kč
30 Kč

80 Kč
70 Kč
30 Kč

300 Kč
260 Kč
120 Kč

* děti do 6 let zdarma, student (do 26 let), senior (od 65 let)
** rodinné vstupné = 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let

SOUTĚŽ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Ve středu 8. prosince proběhlo v Prokyšově sále slavnostní vyhodnocení dětské
výtvarné a literární soutěže
Městské knihovny v Českém
Krumlově. „Děti se tentokrát
činily. Ke dni uzávěrky se sešlo
více než čtyři sta soutěžních
prací na téma Za zvířátky na
kraj světa…,“ sdělila ředitelka
knihovny Karla Votřelová.
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Umělecká díla nejmladších
čtenářů si můžete prohlédnout
i vy. Výstava soutěžních prací
trvá v knihovně v oddělení pro
děti až do 4. února 2011. Provozní doba oddělení je v pondělí
od 13 do 18 hodin, v úterý a
ve čtvrtek od 13 do 17 hodin,
v pátek od 9 do 12 a od 13 do
16 hodin.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz hradnimuzeum

VÍCE NEŽ 8 MILIONŮ KČ V GRANTOVÝCH PROGRAMECH MĚSTA
Zastupitelé města Český
Krumlov schválili
na svém prosincovém
jednání šest grantových
programů na rok 2011.
Z městského rozpočtu bude
podporována oblast sociálních
služeb, kultury, sportu, zahraniční spolupráce, volnočasových
aktivit dětí a mládeže a oblast
ekologické výchovy. Ve většině
případů je nutné žádosti o finanční podporu podat během
ledna a února 2011, některé
programy vyhlásí i druhou
výzvu nebo přijímají žádosti
v průběhu celého roku. Při
sestavování grantových programů vycházeli jejich administrátoři ze Strategického plánu
města Český Krumlov a z obecně platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města
Český Krumlov. Objem finančních prostředků určených na
grantovou politiku města v roce
2011 přesahuje 8 milionů Kč a
zůstal tak na stejné úrovni jako
v loňském roce. Kompletní
informace o grantových programech města Český Krumlov jsou
zveřejněny na webové stránce
www.ckrumlov.cz/granty.
Podpora oblasti sociálních služeb
Program podpory „sociálních
služeb - komunitní plán“ přispívá k naplňování cílů a opatření
v rámci schváleného 2. komunitního plánu sociálních služeb
na léta 2009 - 2011 ve městě
Český Krumlov. Město Český
Krumlov dlouhodobě podporuje
organizace zabývající se sociální
tématikou na jeho území.
Obecným cílem programu je
finančně udržitelná optimalizace
sítě služeb v sociální oblasti.
Specifickým cílem je posílení
sociální stability a soudržnosti
obyvatelstva, omezení sociálněpatologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce českokrumlovské komunity.
Žádosti bude možno předkládat od 3. do 24. února 2011.
Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude známo do 21. března
2011.
Celková alokace Programu
pro oblast sociálních služeb –
komunitní plán pro rok 2011
činí 1,2 milionu Kč. Minimální
spoluúčast financování žadatele
o dotaci je 10 % z uznatelných
nákladů projektu.
Podpora kulturních projektů
Cílem programu je podpořit
kulturní aktivity, které spoluvy-
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tvářejí prostředí města jako
místa příjemného pro život jeho
obyvatel a podpořit kulturní
nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak
jeho návštěvníky. Základní
filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních
aktivit.
Kulturní granty jsou rozděleny do čtyř opatření, v nichž je
možné žádat o finanční příspěvek – 1) zájmová činnost místních kulturních organizací,
souborů, spolků působících celoročně na území města, 2) reprezentace města, 3) kulturní
projekty dlouhodobě se opakující, tradiční a 4) živá kultura
pro širokou veřejnost. Jednou
z priorit v roce 2011 je také
podpora akcí uspořádaných
v rámci Rožmberského roku,
který připomíná 400. výročí
úmrtí posledního rožmberského
panovníka Petra Voka.
Program podpory kultury
města Český Krumlov je stejně
jako v minulých letech vyhlášen
ve dvou výzvách. V první výzvě
je možné žádosti podávat od
3. do 31. ledna 2011, ve druhé
výzvě od 1. června do 1. července 2011. O poskytnutí dotace
bude rozhodnuto během března,
respektive srpna.
Celková finanční alokace
programu podpory kultury pro
rok 2011 činí 1,95 milionu Kč.
Podpora zahraniční spolupráce
Cílem programu je podpořit
aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a
zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především 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) a Vöcklabruck
(Rakousko).
Žádosti bude možno podávat od 1. do 28. února 2011.
Výsledky přidělení dotací budou
známy do konce dubna 2011.
Celková alokace programu na
podporu zahraniční spolupráce
na rok 2011 činí 90 tisíc Kč.
Podpora volnočasových aktivit
Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český
Krumlov v oblasti volnočaso-

vých aktivit, 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. Podpora
programu zahrnuje i vzdělávací
a informativní aktivity v oblasti
volného času.
Program zahrnuje dvě opatření, jejichž cílem je 1) podpora
aktivit a činností v rámci jednorázových akcí a podpora projektů střednědobého a krátkodobého charakteru v oblasti volného času pro organizované i
neorganizované děti a mládež,
2) podpora jednorázových akcí
pro děti a mládež, jejichž
potřebu nebylo možné dopředu
odhadnout, protože vznikla
v průběhu roku (jako např. postup do vyššího kola celonárodní soutěže).
Uzávěrka příjmu žádostí je
pro 1. opatření 15. února 2011,
v případě 2. opatření je možno
žádosti podávat v průběhu celého roku, nejpozději však do
30. října 2011. Vyúčtování je
nutno předložit do 30 dnů od
ukončení projektu. Celková alokace programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže
na rok 2011 činí 190 tisíc Kč.

nosti sportovních klubů, jejichž
členskou základnu tvoří nejméně 70 % členů s trvalým pobytem v českokrumlovském okrese
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, 3) podporu
veřejně přístupných sportovních
akcí dětí a mládeže reprezentující město, 4) podporu akcí,
které mají mimořádný význam
pro město Český Krumlov např.
v popularizaci daného sportovního odvětví ve městě, rozvoji
cestovního ruchu ve městě
(především v období mimo
hlavní turistickou sezonu), propagaci města v rámci České
republiky a v zahraničí nebo
podpoře sportovní činnosti handicapovaných sportovců.
Žádosti je možno podávat do
28. února 2011. O poskytnutí
dotací bude rozhodnuto do
30. dubna 2011. Celková alokace Programu pro oblast sport ve
městě na rok 2011 činí 4,35
milionu Kč.

Podpora sportovní činnosti

Podpora ekologické výchovy
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.
Žádosti je možno podávat do
15. února 2011. Rozhodnutí o
poskytnutí dotací bude známo
do 31. března 2011. Celková
alokace programu podpory ekologické výchovy na rok 2011
činí 255 tisíc Kč. (fp)

Uzávěrky příjmu žádostí
Kultura
31. 1. 2011 (I. výzva)
1. 7. 2011 (II. výzva)
Sport
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.
Čtyři opatření programu jsou
zaměřena na 1) podporu čin-

28. 2. 2011

Ekologická výchova
15. 2. 2011
Sociální služby

24. 2. 2011

Volný čas
15. 2. 2011 (I. opatření)
30. 10. 2011 (II. opatření)
Zahraniční spolupráce
28. 2. 2011

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz granty

DOTACE PRO MĚSTO ZA ROK 2010
V roce 2010 podalo město
Český Krumlov devatenáct
žádostí o poskytnutí
finančních prostředků
z mimorozpočtových
zdrojů na aktivity, jejichž
celkové náklady přesahují
16 milionů Kč.
Ve dvanácti případech byly
žádosti kladně vyhodnoceny.
Díky úspěšnému projektu na
revitalizaci areálu klášterů získalo město v roce 2010 příslib
finančních prostředků převyšujících celkovou částku 350 milionů Kč.
Žádosti o dotace byly předkládány v návaznosti na vyhlašované výzvy dotačních titulů.
„V uplynulém roce byl vyhlášen
nízký počet výzev. Operační
program životního prostředí byl
pozastaven a v Regionálním
operačním programu NUTS II
Jihozápad byly přehodnocovány
starší výzvy,“ objasnila vedoucí
oddělení strategického rozvoje
Monika Petrů.
Projekty, na něž byly podávány žádosti o dotace, vycházely z aktualizovaného Strategického a Akčního plánu rozvoje
města Český Krumlov a byly
předkládány na základě jejich
schválení v radě města.
Z devatenácti podaných žádostí uspělo město ve dvanácti
případech, a získalo tak prostředky na realizaci projektů převyšující částku 16 milionů Kč
s vlastním podílem ve výši 6 milionů Kč. V roce 2010 bylo také
vydáno rozhodnutí o podmínkách poskytnutí dotace na revi-

talizaci areálu klášterů Český
Krumlov ve výši 323 milionů Kč.
Dotační prostředky podpořily
obnovu technické infrastruktury města (rekonstrukce mostu
u kina, obnova lávky Rechle,
vybudování jedenácti autobusových zastávek), rekonstrukci
kulturních památek (restaurování výklenkové kaple se sochou
Bičovaného Krista na mostě
u Budějovické brány) nebo
investice do školství (výměna
oken v Základní škole Linecká).
„V neposlední řadě zmíním úspěšné projekty z oblasti tvorby
strategických dokumentů, jakými jsou například syntetická
část Management Planu pro
historické centrum města nebo
rozbor udržitelného rozvoje území prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Český Krumlov,“ doplnila Monika Petrů.
Finanční prostředky napomohly
také aktivitám přeshraniční
spolupráce partnerských měst a
zkvalitňování služeb poskytova-

SETKÁNÍ S PODNIKATELI

V Jezuitském sále Hotelu Růže se v úterý 11. ledna uskutečnilo tradiční setkání podnikatelů s vedením města Český
Krumlov, Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov a přesta-
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viteli institucí státní správy a
samosprávy. Starosta Dalibor
Carda a místostarostka Jitka
Zikmundová představili novou
radu města a informovali přítomné o plánovaných projektech
v Českém Krumlově. „Pravidelný
kontakt a spolupráci s místními
podnikateli považuji za velmi
důležité a užitečné. Pro rozvoj
města je nezbytné, aby firmy
vytvářely dostatek pracovních
míst, na trhu práce byl i dostatek kvalifikovaných pracovních sil a aby město podporovalo podmínky pro rozvoj podnikání,“ dodal starosta Dalibor
Carda.

ných úřadem města.
Z žádostí podaných v uplynulém roce zatím město nezískalo rozhodnutí o přidělení
dotací ve dvou případech, jejichž celkové náklady přesahují
částku 2,3 milionů Kč. Město
realizuje aktivity nutné pro

vydání rozhodnutí o přidělení
finančních prostředků na výstavbu kanalizace v Nových
Dobrkovicích a na zateplení a
výměnu oken mateřské a základní školy Za Nádražím,
jejichž celkové předpokládané
náklady přesahují částku 60 milionů Kč.
„V nadcházejícím období máme v plánu předložení žádostí
o dotace například na rekultivaci staré nezabezpečené skládky
tuhého komunálního odpadu,
na modernizaci a vybavení sběrného dvora, na rekonstrukci
lávky u Plášťového mostu, na
regeneraci části sídliště Nádraží,
na stavební úpravy jižních teras
a rekonstrukci parkoviště, které
navazují na obnovu městského
parku,“ sdělila Monika Petrů.
Bližší informace o projektech
jsou zveřejněny na webových
stránkách města
www.ckrumlov.cz/obcan
pod odkazem Projekty. (mp)

Přiznané dotace pro město v roce 2010
Revitalizace areálu klášterů (2010-2014)
Rekonstrukce mostu u kina
Autobusové zastávky
Vzdělávání - eGON Centrum (2010-2013)
Výměna oken v ZŠ Linecká
Výměna podlahových krytin MŠ Plešivec I
Restaurování výklenkové kaple na mostě
u Budějovické brány
Modernizace dopravního hřiště
Aktualizace rozboru udržitelného
rozvoje území ORP Český Krumlov
Management plán pro historické centrum
Setkání partnerských měst
Obnova lávky Rechle
Celkem

Náklady projektu
325 314 692 Kč
15 613 380 Kč
2 895 313 Kč
2 245 400 Kč
1 325 246 Kč
485 784 Kč
425 500 Kč
407 113 Kč
300
299
155
153

000
200
453
500

Kč
Kč
Kč
Kč

349 620 581 Kč

MĚSTO PRO BYZNYS
Na konci roku 2010 byly
zveřejněny výsledky celorepublikového průzkumu Město pro
byznys.
Město Český Krumlov bylo
hodnoceno takto: „Český Krumlov je městem se zdravě rozvinutým podnikatelským prostředím, kde převládají menší firmy
a sektor služeb. Podíl všech
firem zde převyšuje o pětinu
průměrnou úroveň v ostatních
sledovaných městech, ale segment středních firem je jen na
dvou třetinách krajských hodnot.
Ubytovací kapacity jsou zde
na více než dvouapůlnásobku a

ekologická vyváženost krajiny
na dvojnásobku průměru sledovaných měst. Stejně tak i bytová výstavba převyšuje krajské
hodnoty o 90 %.
V Českém Krumlově je na
počet obyvatel nejvíce městských strážníků a ceny stavebních pozemků jsou na dvojnásobku krajských cen. Místní
podnikatelé jsou nejvíce spokojení s podmínkami pracovního
trhu i s prací své radnice.“
Více informací o průzkumu je
zveřejněno na
www.mestoprobyznys.cz.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz zpravodaj

Adventní čas v Českém Krumlově
Od poloviny listopadu
do začátku ledna byl
Český Krumlov naplněn
vánoční atmosférou.
Stylová výzdoba města, nedělní pohádky v Městském divadle, kulturní a společenská
víkendová setkání na náměstí
Svornosti, pochoutky a zboží
z adventního jarmarku a krásné
vánoční koncerty oslavily narození Ježíška i příchod Nového
roku.
Během prosince nezapomnělo
vedení města ani na nejstarší
spoluobčany. Starosta Dalibor
Carda společně se zaměstnanci
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví navštívili seniory
v Domově důchodců v Horní
Plané. S místostarostkou Jitkou
Zikmundovou se pak podívali
na detašované pracoviště Domova pro seniory Kaplice
v českokrumlovské nemocnici,
kde si se seniory pohovořili a
předali vánoční balíčky. Domy
s pečovatelskou službou pořádaly tradiční vánoční besídky
v pobočkách Za Soudem a Vyšehrad. „Předvánoční setkání se
našim seniorům velice líbila.
K navození vánoční atmosféry
zahráli a zazpívali Krumlovští
pištci a odpolední posezení
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zpříjemnila hudební produkce
známých skladeb v podání muzikanta Standy Franka,“ doplnila zastupitelka a ředitelka
Domů s pečovatelskou službou
Ivana Ambrusová.
V programu českokrumlovského adventu nechyběly ani
tradiční Psí Vánoce. „Vzhledem
k aktuální ekonomické situaci

jsme očekávali, že Psí Vánoce
budou letos spíše komorní
záležitostí. Jaké však bylo naše
překvapení, když na setkání
s našimi čtyřnohými svěřenci
dorazilo více lidí než v roce
minulém,“ radovala se Vlasta
Horáková z Odboru životního
prostředí a zemědělství. „Doslova zaskočeni jsme byli částkou,

kterou nám věnovali mimo jiné
děti ze Základní školy T. G. Masaryka a další dlouholetí přátelé
našeho zařízení – společnosti
Profi-service, s.r.o., Grass Czech,
s.r.o. a rodina Schulz z Reinheimu, ale i mnoho dalších dárců. Celkem jsme obdrželi téměř
30 tisíc Kč,“ dodala Vlasta Horáková. Opuštěná zvířata dostala k Vánocům 1 134 kg granulovaného suchého krmiva, konzerv, kočičích kapsiček a pamlsků a pět zvířat z útulku našlo
během jediného odpoledne nový
domov.
Vánoční dárek dostalo i město Český Krumlov. Společnost
E.ON Česká republika, s. r. o.
darovala městu 50 tisíc Kč jako
příspěvek na vánoční program
v Českém Krumlově a 2 kompozitní bezpečné branky ve stejné
hodnotě na sportoviště pro děti.
Město Český Krumlov děkuje
za podporu generálnímu partnerovi Adventu a Vánoc v Českém
Krumlově společnosti Budějovický Budvar a hlavnímu partnerovi, jímž je Česká centrála
cestovního ruchu – Czech Tourism.
Vraťte se v čase zpátky a
prohlédněte si českokrumlovský
advent na fotografiích Lubora
Mrázka na internetu na
www.ckrumlov.cz/advent2010.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz advent2010

NOVELA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE
Dne 1. ledna 2011 nabyla
účinnosti novela zákona o pobytu cizinců na území České
republiky (zákon č. 326/1999
Sb.). Tato novela předpokládá
řadu zásadních změn týkajících
se pracovišť vyřizujících náležitosti spojené s pobytem cizinců
na území České republiky i samotných podmínek pobytu
v České republice.
Od roku 2011 je Ministerstvo
vnitra nově odpovědné za agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. Tuto kompetenci
převzalo od cizinecké policie.
V praxi to znamená, že se mění
pracoviště vyřizující záležitosti
spojené s pobytem na území
České republiky. Zároveň se mění také spádové oblasti určující,

pod jaké pracoviště cizinci spadají. Pro oblast Českobudějovicka, Českokrumlovska a Prachaticka je příslušné Regionální oddělení pobytu cizinců České Budějovice (telefon 974 221 111).
Mezi základní změny, k nimž
došlo s účinností novely zákona
o pobytu cizinců na území
České republiky, patří například
nová podoba průkazů o povolení k pobytu, nové podmínky
podání žádosti, změna v pobytu
za účelem podnikání nebo nové
požadavky na doklad o cestovním zdravotním pojištění.
Kompletní informace o změnách v legislativě pobytu cizinců jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra České
republiky www.mvcr.cz/cizinci.

plánovací dokumentace v území
Kvítkův Dvůr, kde bylo původně
navrženo golfové hřiště. Nově
žádá o změnu účelu na víceúčelovou sportovně relaxační
plochu. V druhé námitce město
požaduje řešit koridor dopravy
(tzv. severní obchvat města),
který byl plánován od Domoradic podél železniční trati.
Město se přiklání k homogenizaci stávající silnice I/39 a
k rozmělnění dopravy tunelem
od Trojice k nemocnici.
Více informací o uplatněných
námitkách si můžete přečíst
v aktualitách na webových
stránkách města
www.ckrumlov.cz/obcan. (jh)

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

ROZPOČET NA ROK 2011
Na prosincovém jednání
schválili zastupitelé města
Český Krumlov rozpočet města
na rok 2011 podle návrhu,
který doporučila rada města
(podrobnosti vyšly v minulém
vydání Zpravodaje na straně 3).
Rozpočet je schválen jako
vyrovnaný. Provozní výdaje činí
337,3 milionů Kč, investiční
výdaje 42,2 milionů Kč a 7,2
milionů Kč je určeno na splátky

Město Český Krumlov využilo
svého práva a připomínkovalo
návrh Zásad územního rozvoje
Jihočeského Kraje. Podávat za
město námitky k návrhu je
podle stavebního zákona v kompetenci rady města. Vypořádání
námitek bude Krajský úřad
Jihočeského kraje zpracovávat
zhruba do poloviny února 2011.
Na závěrečném veřejném projednání návrhu Zásad územního
rozvoje dne 17. prosince 2010
na Krajském úřadě Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích
Ing. arch. Boček přislíbil, že námitkám města bude vyhověno.
Město Český Krumlov žádá o
uvedení do souladu územně-

jistin úvěrů. Na některé akce,
které nejsou kryty rozpočtem
města na rok 2011, bude město
hledat finanční prostředky z externích zdrojů (dotace, úvěry).
Zastupitelé by měli jednat o
území autobusového nádraží
nebo o budově zimního stadionu. Rozpočet města Český
Krumlov je zveřejněn na
www.ckrumlov.cz/rozpocet.

Na prosincovém jednání vydali zastupitelé obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
města Český Krumlov o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů. Pro rok 2011 platí
obyvatelé Českého Krumlova
492 Kč za rok.
Novela vyhlášky o místních
poplatcích č. 4/2010 nahrazuje
původní vyhlášku. Výše a zá-

kladní principy jednotlivých
poplatků se nemění. Vyhláška
pouze oddělila pravidla pro
vjezd do pěší zóny, která nemohou být její součástí.
Aktualizovaná obecně závazná vyhláška 5/2010, požární
řád, shrnuje základní principy
prevence před požáry ve městě
Český Krumlov.
Právní předpisy města Český
Krumlov jsou zveřejněny na
www.ckrumlov.cz/vyhlasky.

inzerce

Sv. Valentýn
u Seidlů

inzerce

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

12. - 13.2.2011
9 - 16 hod.

PRAKTICKÁ ŠKOLA A ZŠ

SOBĚSLAV
NOVĚ OTEVÍRANÉ OBORY
OD ŠKOL. ROKU 2011/12:
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Rekondiční a sportovní masér kód 69-53-H/01
Truhlář kód 33-56-H/01
Zahradník kód 41-52-H/01

DÁLE NABÍZÍME VYUČENÍ
V TĚCHTO OBORECH:
ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Zednické práce kód 36-67-E/01
Truhlářská a čalounická výroba - truhlářské práce
kód 33-56-E/01

Zahradnické práce - květinářské a aranžérské
práce kód 41-52-E/01
Zahradnické práce kód 41-52-E/01
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce
kód 65-51-E/01
Fotografování bez prohlídky: 60 Kč | Každý další snímek: 50 Kč
Přípitek: 20 Kč za osobu
Fotografování s prohlídkou za zvýhodněné vstupné: pár za 300 Kč
Nově: pro páry pralinky, květiny a třeba i přípitek šampaňským
Drobné dobové módní doplňky k zapůjčení: plédy, boa, kloboučky, bižuterie…
Doporučení: dobové oblečení s sebou!
Bonus: Když si pár naplánuje svatbu do konce roku 2011 a prokáže se Valentýnskými snímky od Seidlů, získá svatební snímky ve Fotoateliéru Seidel zdarma!
Fotografie dostanete e-mailem, popř. možnost tisku na místě.
Rezervace nutná: tel: 380 712 354, info@seidel.cz, www.seidel.cz
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Potravinářská výroba - cukrářské práce kód 29-51-E/01
Pečovatelské služby kód 75-41-E/01
Ubytování a stravování pro žáky zajištěno.
Návštěva školy je možná kdykoliv
po předchozí telefonické domluvě!

Wilsonova 405, PSČ 392 01 Soběslav
tel. 381 521 224
e-mail: sekretariat@ousobeslav.cz
www.ousobeslav.cz

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKY
SEIDELOVA FOTOATELIÉRU

Museum Fotoateliér
Seidel připravilo
ve spolupráci s místními
pedagogy speciální
program pro žáky
základních a středních
škol „Jak se fotografovalo
před 100 lety“.
Interaktivní prohlídky fotoateliéru Seidel nabízejí množství
mimořádných aktivit pro jednotlivé studenty i malé pracovní
skupiny. Úkoly zvládnou žáci
a studenti od 10 let. „Dokonce i
páťáci v laboratoři úspěšně
vyrobili fotogram a na mapu
Šumavy bez problému umístili
100 let staré i současné pohlednice měst a vesnic s českými i německými názvy,“ sdělil
manažer projektu muzea Petr
Hudičák.
Ve stoletém ateliéru si děti
vyzkouší práci s klasickým fotoaparátem a nechají se vyfotografovat – stejně jako jejich
krumlovské prababičky – před
historickým fotografickým pozadím. Vytištěnou černobílou
fotografii si samozřejmě odne-

sou na památku. Zjistí, že 3D
technologii uměl používat už
Josef Seidel. V tajemném červeném světle temné komory si
žáci vyrobí fotogram a v prostředí provoněném vývojkou a
ustalovačem vyzkouší výrobu
fotografie klasickou mokrou
cestou. Na sto let staré pohlednice Krumlova napíší svůj vzkaz
postaru – tuší a perem. Dívky
přitom mohou na starých fotografiích obdivovat krásu šatů
prababiček a kluci zas poznají
uniformy dávných vojáků.
Návštěva Musea Fotoateliér
Seidel není nuda mezi regály, je
to cesta do historie našich prarodičů.
Interaktivní prohlídka v Museu Fotoateliér Seidel trvá dvě
hodiny. Běžné vstupné je 80 Kč
za každého žáka. V období
zkušebního provozu od ledna do
března 2011 můžete využít snížené vstupné 40 Kč za žáka.
Učitelé a doprovod mají vstup
zdarma. Objednávky na interaktivní prohlídku je možné
zasílat e-mailem na
shop@seidel.cz nebo telefonicky
380 712 354. (zm)

VÝMĚNA PRŮKAZŮ POKRAČUJE
Do konce roku 2010 měli
podle zákona o silničním provozu majitelé některých řidičských
průkazů
povinnost
vyměnit si řidičské průkazy.
Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od
1. ledna 1994 do 31. prosince
2000. Od roku 2011 nejsou tyto
doklady platné a jejich držitel
není oprávněn k řízení motorových vozidel. Pokud by taková
osoba i nadále řídila bez
platného průkazu, dopustila by
se přestupku, za nějž by bylo
možné uložit pokutu od 1500
Kč do 2500 Kč. Průkazy, které
již nejsou platné, mohou řidiči
vyměnit i v roce 2011. Výměna
již není bezplatná, ale platí se
správní poplatek 50 Kč.
Ke konci roku 2010 chybělo
vyměnit ještě 1028 řidičských

průkazů. Celkem 320 již vyrobených nových řidičských průkazů nebylo do konce roku
vyzvednuto (některé i z července 2010). "Povinná výměna řidičských průkazů proběhla bez
větších problémů a bez komplikací ve vztahu k veřejnosti. Pro
veřejnost byla otevřena přepážka i mimo úřední hodiny ve
čtvrtek 30. prosince a v pátek
31. prosince byla prodloužena pracovní doba. Posledního
klienta jsme odbavili v 11.40
hodin," sdělil vedoucí Odboru
dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála.
Potřebujete si vyměnit svůj
řidičský průkaz a bojíte se
čekání? Objednejte si on-line
schůzku na městském úřadě
www.ckrumlov.cz/mojeschuzka
a budete přednostně odbaveni.

TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME…
V předchozích vydáních Zpravodaje jsme čtenáře informovali
o výsledcích probíhající krajské
soutěže s názvem „My třídit
umíme“, která měla za cíl
podpořit třídění odpadů. Soutěž
probíhala od října 2009 do října
2010. V prosinci byla předána
ocenění těm nejlepším. Naše
město získalo 2. místo v hlavní
kategorii. I předávané ceny souvisely s recyklací odpadů. Město
získalo poukaz na výrobky z recyklovaných plastů v hodnotě
15 000 Kč. Součástí akce byla
také vedlejší soutěž obcí s rozšířenou působností, ve které se
město Český Krumlov stalo absolutním vítězem.
Kromě soutěže „My třídit
umíme“ vyhlásil Jihočeský kraj
ve spolupráci s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM
a. s. celokrajskou letní soutěž
obcí a měst ve třídění plastů.
I v této soutěži město Český
Krumlov obsadilo medailové pozice – umístilo se na 3. místě.
Jako odměnu získá šest laviček
z recyklovaných plastů.
Je zřejmé, že třídit má vážně
smysl. Základním motivem je
ochrana životního prostředí.

Plasty se dají také sekundárně
využít – vyrábí se z nich nejen
výrobky pro dům a zahradu
(plotové díly, lavičky, koše), ale
i stavební materiál či oblečení.
Dalším z důvodů proč důsledně
třídit je i ekonomický aspekt –
využitelné suroviny se obchodují. Město získává za jejich
prodej finanční prostředky a nezaplňuje vlastní skládku komunálního odpadu. Jedná se o
úspory našich společných peněz,
které jsou skutečně významné.
Dovolte, abychom nám všem
za Odbor životního prostředí a
zemědělství poblahopřáli k výbornému výsledku. Pevně věříme, že třídění odpadů se stane
běžným životním standardem
drtivé většiny občanů nejen našeho města. V Českém Krumlově
máme k tomuto cíli nadějně
„našlápnuto“.
Informace k odpadovému
hospodářství ve městě Český
Krumlov najdete na
www.ckrumlov.cz/odpady. (ozp)

VOLNÉ SOCIÁLNÍ BYTY
Rada města Český Krumlov
schválila výběrové řízní na
obsazení uvolněných sociálních
bytů určených pro sociálně
potřebné občany. Přihlášky do
výběrového řízení a pravidla pro
podání přihlášek jsou zveřejně-

7

ny na webových stránkách
města www.ckrumlov.cz/obcan
nebo jsou k dispozici u Odboru
správy majetku a investic, číslo
kanceláře V118. Přihlášky je
možné podávat do 24. 2. 2011
do 13 hodin.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ UŽITEČNÉ
Pokud vznikla poplatníkovi
povinnost podat přiznání k dani
z nemovitostí na zdaňovací
období roku 2011, je poplatník
povinen přiznání podat Finančnímu úřadu v Českém Krumlově
nebo podat k poštovnímu doručení nejpozději dne 31. ledna
2011.
Formuláře přiznání k dani
z nemovitostí jsou k dispozici
na Finančním úřadě v Českém
Krumlově, v omezeném množství též na Městském úřadě
Český Krumlov (Kaplická 439).
Přiznání lze podat také elektronicky https://adisepo.mfcr.cz/
(je možné zde formulář také
vyplnit, vytisknout a doručit
finančnímu úřadu) nebo lze
formulář vytisknout na adrese:
http://cds.mfcr.cz v nabídce Da-

ňové tiskopisy.
Daňový subjekt má povinnost
uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoli měl tuto
povinnost, nebo učiní-li tak po
stanovené lhůtě, a toto zpoždění
je delší než 5 pracovních dnů.
Pokuta činí 0,05 % ze stanovené
daně za každý následující den
prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální výše
pokuty za opožděné podání
přiznání činí 500 Kč.
Nepřesahuje-li celková roční
daň z nemovitosti částku 5000
Kč, je pro všechny poplatníky
daně splatná najednou do 31.
května 2011. Činí-li více než
5000 Kč, je možné ji splatit ve
dvou splátkách do 31. května
2011 a do 30. listopadu 2011.

4. ledna – 1. února
Výstava fotografií Franze Polaka
Městské divadlo
29. ledna, 16-22 hodin
Songfest.cz – Rok zajíce
Městské divadlo

Nepropásněte

31. ledna, 19:30 hodin
Joan Didionová – Rok magického myšlení
Divadlo na Fidlovačce Praha
Městské divadlo
5. února, od 20 hodin
koncert Taliesyn
Divadelní klub Ántré
14. února, od 19:30 hodin
Szidi Tobias – koncert v rámci turné
Do Vetra 2011
Městské divadlo
6. listopadu – 6. února
Eva Kmentová, Helga Philipp
v Egon Schiele Art Centru
10. února od 18 hodin
Tradiční koncert žáků Základní umělecké
školy Český Krumlov
budova Základní umělecké školy

www.ckrumlov.cz/akce

Pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitostí
budete potřebovat znát jednotlivé koeficienty. Pro území
města Český Krumlov jsou
stanoveny následující koeficienty:

Místní koeficient –

2,0

Údaje k dani z pozemků
Katastrální území – průměrná
základní cena v Kč/m2
- Český Krumlov
2,96
- Přísečná-Domoradice 4,77
- Vyšný
2,01
- Kladné-Dobrkovice
3,1
- Spolí-Nové Spolí
2,05
- Slupenec
2,23
- Přísečná
5,02
Stavební pozemky (F) –

2,5

INFORMACE
A TELEFONNÍ
ČÍSLA
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Telefon:
380 766 111
Fax:
380 766 810
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon:
380 766 102
Fax:
380 766 101
Elektronická podatelna
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Internet:
www.ckrumlov.cz/obcan

Údaje k dani ze staveb

ÚŘEDNÍ HODINY

- obytné doby (H) a ostatní
příslušenství k domům (I), byty
(R) a ostatní samostatné nebytové prostory (Z) – 2,5

Pasy, občanské průkazy, registr
podnikatelů,
Pondělí, středa
07.30-11.00
12.00-17.00
Úterý, čtvrtek
07.30-08.30
Pátek
07.30-12.00

- stavby pro individuální rekreaci (J) a stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro
individuální rekreaci (K) a garáže vystavěné odděleně od
obytného domu (L) – 1,5
- stavby užívané pro podnikatelskou činnost (M,N,O) – 1,5
Více informací podá Finanční
úřad v Českém Krumlově,
Vyšehrad 169,
telefon 380 760 378.

NEBYTOVÉ
PROSTORY
Město Český Krumlov
nabízí k pronájmu prodejní
prostory bývalé prodejny
(drogerie, barvy, laky)
v přízemí domu Urbinská
185 o celkové výměře cca
154 m2. V případě zájmu o
pronájem se obraťte na
Odbor správy majetku a investic,
telefon 380 766 604.

Registr vozidel,
řidičské průkazy
Pondělí
07.30-11.00
12.00-17.00
Úterý
07.30-11.00
Středa
07.30-11.00
12.00-17.00
Čtvrtek pro veřejnost zavřeno
Pátek
07.30-12.00
Podatelna
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek
Pokladna
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

07.30-11.00
12.00-17.00
07.30-11.00
12.00-15.30
07.30-11.00
12.00-13.00
07.30-11.00
12.00-16.30
07.30-11.00
12.00-15.00
07.30-11.00
12.00-13.00

Matrika (náměstí Svornosti)
Pondělí, středa
07.30-11.00
12.00-17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
08.00-11.00

Zpravodaj vydává město Český Krumlov. Vítáme Vaše komentáře a připomínky k měsíčníku.
Přečtěte si Zpravodaj v plné verzi na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zpravodaj
Zpravodaj města Český Krumlov, evidenční číslo MK ČR E 14614.
Adresa vydavatele: město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836.
Odpovědný redaktor: Jitka Augustinová, telefon 380 766 121, email: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz.
Fotografie: Lubor Mrázek, Aleš Motejl, Filip Putschögl, Jan Sommer, Václav Záruba, Jitka Augustinová,
archiv město Český Krumlov.
Přispěli: Dalibor Carda, Kateřina Voleská (Národní památkový ústav), Filip Putschögl, Monika Petrů, Vlasta Horáková,
Ivana Ambrusová, Jana Hermanová, Zdena Mrázková, Odbor životního prostředí a zemědělství.
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