PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
RADY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
pro volební období 2010 až 2014
Preambule
Rada města Český Krumlov v návaznosti na uzavřenou koaliční dohodu mezi Českou stranou sociálně
demokratickou, TOP 09, Křesťanskou demokratickou unií – Československou stanou lidovou,
Sdružením nezávislých – Město pro všechny a sdružením Nezávislí a Zelení vyjadřuje tímto
prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města co nejlepší podmínky
pro koncepční rozvoj města a pro vytváření podmínek k co nejkvalitnějšímu životu občanů v našem
městě.
Programové prohlášení rady města navazuje na programové teze, k jejichž naplňování se zavázali
zastupitelé zvolení za výše uvedené koaliční partnery podpisem koaliční dohody z 11. 11. 2010.
Rada města si je vědoma, že rozvoj města nelze zabezpečit jinak než dlouhodobou koncepční prací,
která musí mít podporu jak odborného zázemí, tak i co nejširšího spektra zvolených zastupitelů
a občanů. Rada města bude proto usilovat o co největší informovanost směrem k občanům města,
o transparentnost rozhodování a o zapojování odborné veřejnosti i občanů do plánování
a spolurozhodování o budoucnosti města.
Předkládané Programové prohlášení Rady města Český Krumlov je závazkem politické reprezentace
města Český Krumlov na volební období 2010 až 2014 a zahrnuje priority rady města, na jejichž
naplňování bude rada města klást při své činnosti hlavní důraz.

K hlavním prioritám, které si rada města vytyčila, patří usilovat o principy transparentní
a odpovědné správy města. Občanům a odborné veřejnosti přívětivá a otevřená správa města a úřadu
je nezbytnou podmínkou, na níž hodlá rada města stavět svou práci. V oblasti koncepčního rozvoje
města se chceme opírat o kvalitní strategické a akční plány a koordinované získávání externích
finančních prostředků na realizaci potřebných akcí ve městě. V jednotlivých oblastech chceme
podporovat místní aktivity a projekty prostřednictvím otevřených grantových a dotačních systémů.
Chceme úspěšně dokončit připravené a dovést k realizaci i další investiční i neinvestiční projekty
a akce, které město a zejména občané města potřebují. Základní priority rady města v této oblasti
shrnuje závěrečný bod 10 tohoto programového prohlášení.
PRIORITY ZA JEDNOTLIVÉ OBLASTI, K JEJICHŢ NAPLŇOVÁNÍ SE RADA MĚSTA
ČESKÝ KRUMLOV ZAVAZUJE
1) V oblasti správy města a městského úřadu
 Rada města se zasadí v maximální možné míře o zpřístupňování informací občanům. Na této
prioritě bude rada města pracovat od počátku své činnosti.
 Rada města se zasadí o vytvoření mechanismu ke zpřístupnění a zpřehlednění práce zastupitelstva
i rady města. Materiály pro jednání zastupitelstva města budou zveřejňovány včetně navržených
usnesení a důvodových zpráv před zasedáním zastupitelstva na internetu, poté budou v písemné
podobě k dispozici i v místě zasedání. Zároveň zpřehledníme hlasování zastupitelů (ať již
prostřednictvím audiovizuálních přenosů ze zasedání či zaznamenáním, kdo a jak hlasoval). Rada
města taktéž učiní kroky ke zpřehlednění výstupů z neveřejného jednání rady města.
Předpokládaný termín 1. 5. 2011
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Při projednávání materiálů na zasedání zastupitelstva bude rada města dbát na to,
aby předkladatelé svůj materiál veřejně představili. Předpokládaný termín: ihned
Akce mimořádného významu budou v maximální možné míře veřejně projednávány
před rozhodnutím v orgánech města, vedení města se bude průběžně snažit o zjišťování názorů
občanů prostřednictvím veřejných setkávání či nejrůznějších dotazníkových šetření. Obdobným
způsobem budeme zjišťovat také spokojenost s činností městského úřadu. Předpokládaný
termín: průběžně
Rada města zřídí jako své poradní a iniciativní orgány komise a bude usilovat o to, aby komise
byly funkčním a odborně zdatným nástrojem pro podporu činnosti vedení města. Program jednání
komisí a výborů stejně jako zápisy z jednání komisí a výborů budou zveřejňovány. Komise budou
i zásadním poradním orgánem v hodnotícím systému grantových a dotačních podpor města.
Předpokládaný termín: 2011
Ve zpravodaji města zpřístupníme názory na rozhodující otázky ve městě i opozičním uskupením
zastoupeným v zastupitelstvu, stejně tak jako názory občanů. Předpokládaný termín: 2011
Budeme usilovat o vytvoření a naplňování koncepce profesionálního a moderního fungování
městského úřadu a rozšiřování možnosti elektronického úřadování včetně vytváření podmínek
pro to, aby občan měl na internetu, i jako příchozí na úřadu, co nejsnazší přístup ke všem
potřebným informacím, formulářům.
Na základě analýzy kvality a efektivity činnosti městského úřadu učiní rada města potřebné kroky
ke zkvalitnění jeho fungování, včetně případných nutných personálních změn či změn struktury
úřadu. Předpokládaný termín: 2011
Zkvalitníme systém hodnocení zaměstnanců města, který povede k jejich osobnímu rozvoji,
včetně souvisejícího systematického vzdělávání úředníků.

2) V oblasti investic, strategického rozvoje, územního plánování a grantové a dotační politiky
města
 Na základě detailní analýzy stávajících i rozpracovaných projektů vytvoříme střednědobý
investiční plán a stanovíme investiční priority v návaznosti na potřeby města s cílem maximálního
využití dotačních titulů. Analýza bude vytvořena i s ohledem na prioritní investiční akce
a projekty, jejichž základní seznam je uveden v bodu 10 tohoto programového prohlášení.
V analýze budou stanoveny termíny postupu realizace projektů včetně stanovení odpovědnosti
konkrétních osob tak, aby bylo možné průběžně monitorovat a hodnotit stav přípravy i realizace
těchto projektů. Tento systém také umožní hodnocení konkrétních osob na základě úspěšnosti
realizace akcí a plnění stanovených termínů. Předpokládaný termín: 2011
 K zajišťování administrace projektů budeme v maximální možné míře využívat pracovních zdrojů
městského úřadu, externí pomoc budeme využívat pouze v opodstatněných případech
nedostatečné vlastní kapacity či v případě, kdy charakter projektu externí odbornou pomoc
vyžaduje.
 Provedeme analýzu územního plánu města především z hlediska využitelnosti pozemků a území
dle platných funkčních regulativů.
 Zasadíme se o to, aby územní plán města s dostatečnou vizí reagoval na potřeby trvale
udržitelného rozvoje města. Na základě diskuze s odbornou i laickou veřejností nalezneme
a uplatníme ekonomicky přijatelné nástroje směřující k postupnému oživení historického centra
města.
 Pro tvorbu rozpočtu města budou jako zásadní podklady využívány aktuální akční, strategické,
komunitní plány.
 Aktualizujeme koncepci grantového systému města i další finanční podpory města a na základě
analýzy dosavadních finančních podpor přehodnotíme finanční alokace do jednotlivých oblastí
podpory a nastavíme co nejprůhlednější a nejefektivnější způsob grantových a dotačních podpor
města. V systému hodnocení žádostí o podporu z rozpočtu města budeme dbát na to, aby výstupy
hodnotících komisí byly co nejodbornějším konsenzuálním výstupem, zároveň ale také na to,
aby nedocházelo při hodnocení žádostí k nežádoucímu střetu zájmů. Předpokládaný
termín: rok 2011 s platností pravidel pro rok 2012
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3) V oblasti financí, hospodaření města a městem zřízených organizací
 Cílem v oblasti hospodaření města je vyrovnaný a stabilní rozpočet a meziročně rostoucí přebytek
běžného hospodaření.
 Provedeme důslednou analýzu k prověření výhodnosti uzavřených dlouhodobých smluv
a k optimalizaci nákladů na provoz úřadu a městských společností. Předpokládaný
termín: průběžně v roce 2011
 Rada města nastaví taková pravidla, aby bylo maximálně využito vnitřních zdrojů a odborných
schopností úřadu, a tím se minimalizovaly náklady spojené s objednáváním služeb u externích
dodavatelů a poradců. Tyto služby budou využívány pouze v případě, že město nedisponuje
dostatečnými odbornými předpoklady či kapacitou.
 Zasadíme se o mechanismy k co nejtransparentnějšímu zadávání zakázek včetně toho, že zakázky
města, zřizovaných organizací, založených společností budou zveřejňovány na internetu
od vypsání zakázky (kompletní zadávací podmínky) přes hodnocení (postup a složení výběrové
komise) až po výsledek hodnocení. Předpokládaný termín: od 1. 1. 2012
 Budou změněny kontrolní a řídící mechanismy v městských společnostech za účelem nastavení
co nejtransparentnějšího způsobu jejich řízení včetně toho, že se změní systém obsazení
v orgánech jednatelů tak, že pozice jednoho z jednatelů nebude muset být přímo svázána
s výkonem funkce uvolněného člena zastupitelstva či člena rady města. Předpokládaný
termín: 1. čtvrtletí 2011
 Každá z organizací vlastněná městem předloží střednědobý plán, za jehož naplňování bude
odpovědný manažer společnosti, a na základě jeho plnění bude hodnocen. Každá z organizací
bude veřejně a průhledně prezentovat svou roli a aktivity. Předpokládaný termín: od 2012
 Rada města se zavazuje učinit kroky ke sjednocení a zpřehlednění veřejných výročních zpráv
a údajů o hospodaření městských firem, a tím zlepšit informovanost širší veřejnosti o činnosti
těchto organizací. Předpokládaný termín: od 2012
4) V oblasti sociální
 Rada města bude dbát na důsledné naplňování priorit komunitního plánu a učiní kroky ke zcela
otevřenému komunitnímu plánování se zapojením všech expertů a širší veřejnosti včetně nastavení
jasné struktury a kompetencí v rámci komunitního plánování. Důraz v procesu komunitního
plánování by již neměl být kladen pouze na plánování, nýbrž zejména na naplňování konkrétních
cílů a opatření, které budou sloužit občanům města.
 Vytvoříme podmínky pro zevrubnou analýzu výdajů na sociální služby a nastavení přehledného
systému, který umožní vyhodnocování všech vynaložených prostředků do podpory sociálních
služeb ve městě tak, aby prioritně byly podporovány ve městě nejpotřebnější služby, které nelze
financovat z jiných zdrojů. Předpoklad plnění: 2011
 Aktualizujeme koncepci grantového systému města v sociální oblasti, zároveň také jednoznačně
oddělíme systém volnočasové podpory od podpory sociálních služeb. Efektivní grantový
a finanční systém podpory města bude zohledňovat potřeby financování služeb s ohledem na to,
aby podpora z městského rozpočtu umožňovala co největší vázání nezbytných státních
i evropských dotací na rozvoj konkrétních služeb. Systémová a finanční podpora bude směrována
přednostně do služeb a akcí na základě pravidelně stanovovaných priorit s ohledem na kvalitu
a potřebnost služeb, které reagují na skutečné potřeby občanů města s důrazem na služby,
umožňující lidem individuální péči a život ve vlastním domově, a to bez ohledu na to, kdo je
zřizovatelem či poskytovatelem služeb.
 Budeme průběžně usilovat o zkvalitnění podmínek zázemí pro potřebné služby ve městě.
 Budeme podporovat zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prácí či tzv. veřejné služby,
například ve prospěch zkvalitňování prostředí ve městě (úklid, údržba zeleně, komunikací).
 Ve spolupráci s neziskovými charitativními organizacemi uplatníme účinné koncepční
a systémové nástroje pomoci sociálně vyloučeným skupinám obyvatel.
 Rada města bude usilovat o vyřešení dlouhodobě vznášené otázky rozšíření služeb pro dříve
narozené a zdravotně postižené občany, kteří potřebují dlouhodobější péči.
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5) V oblasti sportu, školství a volného času
 Podpoříme využití všech dostupných finančních prostředků na obnovu budov a vybavení
mateřských a základních škol, dokončíme projekt rekonstrukce víceúčelového hřiště u Základní
školy Český Krumlov, Plešivec 249.
 Podpoříme vznik školních poradenských pracovišť tak, aby na školách mohli pracovat
psychologové, speciální pedagogové a asistenti učitelů.
 Zasadíme se o zachování stability středního školství ve městě, zároveň však nabídneme odkoupení
budov (Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov a Střední
uměleckoprůmyslová škola svaté Anežky České) jejich zřizovateli, tj. kraji, aby správa
těchto budov nezatěžovala městský rozpočet. Předpokládaný termín: 2011
 Budeme podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže prostřednictvím
transparentního grantového systému.
 Umožníme rozšiřování počtu dětských hřišť, možností pro smysluplné využití volného času
pro teenagery, cyklostezek a in-line drah a nových druhů sportování.
 Zasadíme se o řešení nevyhovujícího stavu zimního stadionu s ohledem na potřeby a zájmy
českokrumlovské veřejnosti.
 Podpoříme vznik venkovního koupání.
 Budeme podporovat vznik projektů zaměřených na možnost setkávání rodičů a dětí předškolního
věku.
6) V oblasti dopravy a veřejného pořádku
 Rada města učiní kroky k vyřešení dlouhodobě neutěšeného stavu autobusového nádraží
v Českém Krumlově, tj. k revitalizaci autobusového nádraží na moderní autobusový terminál.
 Budeme řešit problematické místo na křižovatce u Vošahlíkova mlýna v návaznosti na sanaci
skály nad silnicí č. I/39.
 Zanalyzujeme, zda vybudování tunelu mezi lokalitou U Trojice - Nemocnice Český Krumlov je
jediným řešením do budoucna nedostačující kapacity mostu u Vošahlíkova mlýna a přilehlých
dopravních tepen.
 Budeme řešit provizorní stav přemostění Vltavy u Pivovaru Eggenberg.
 Zaměříme se na řešení neutěšeného stavu vedlejších komunikací ve městě i jeho okrajových částí.
 Na sídlišti Mír zrekonstruujeme nevyhovující hlavní parkovací plochu u domů č. p. 140 - 141.
 Na přechodech pro chodce budeme z důvodů zvýšení bezpečnosti iniciovat výstavbu moderních
bezpečnostních řešení, jako jsou středové ostrůvky, optické zpomalovací nátěry atd.
 Zaměříme se na hledání finančních zdrojů na rekonstrukci vedlejších vozovek a parkovišť mimo
centrum města, která by měla být spojena s rekonstrukcí síťových vedení a kanalizace
v těchto místech.
 Vyhodnotíme dosavadní systém dopravy v centru města a na základě vyhodnocení navrhneme
novou organizaci dopravy v pěší zóně (např. zavedení dvou režimů pro pohyb vozidel v centru
města – tzv. letní a zimní režim).
 V okrajových částech města přizpůsobíme automobilovou dopravu prostředí – charakteru
konkrétních čtvrtí (režim obytných zón atp.). V konkrétních místech se budeme snažit zabránit
nadřazování automobilové dopravy nad ostatními druhy dopravy a nad pohybem chodců.
 Zahájíme očištění systému vyhlášek od většinou nadbytečných předpisů, jdoucích do přílišných
detailů oproti obecným právním předpisům, které k regulaci nežádoucích jevů většinou postačují.
 Vyhodnotíme změnu systému využívání a podoby městského parku, který by se měl v rámci
revitalizace této části města proměnit na klidnou, čistou, kulturní a bezpečnou odpočinkovou zónu.
 Budeme usilovat o instalaci kamerového systému do problematických míst ve městě
(např. parkoviště na sídlištích, okolí kempů).
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7) V oblasti cestovního ruchu
 Cestovní ruch generuje pracovní místa pro občany, podnikatelské příležitosti a přináší finanční
prostředky pro rozvoj města, proto budeme podporovat kvalitní produkty cestovního ruchu
a vytvářet podmínky pro pobyt domácích a zahraničních návštěvníků.
 Zpracujeme analýzu stavu a vlivu cestovního ruchu včetně zjištění ekonomických přínosů
a zhodnotíme systém řízení cestovního ruchu v Českém Krumlově.
 Při přípravě různých druhů opatření, majících za úkol podporovat turistický ruch, budeme
spolupracovat s podnikajícími subjekty v tomto segmentu a při jejich realizaci budeme vycházet
z jejich zkušeností a připomínek.
 Budeme se snažit vytvořit investiční pobídky pro investory v oblasti turistického ruchu, obzvláště
pro ty druhy podnikání, které přispějí k prodloužení turistické sezony v našem městě
(např. wellness, kongresové centrum).
 Zajistíme důstojné zapojení města Český Krumlov do organizace a průběhu přeshraniční
Zemské výstavy Horní Rakousko/jižní Čechy v roce 2013.
8) V oblasti kultury
 Provedeme aktualizaci a revizi kulturní koncepce a grantového systému v oblasti kultury,
na základě analýzy dosavadního systému podpor upravíme poměr alokovaných prostředků
mezi jednotlivými oblastmi podpory. Systém podpory kultury má zahrnovat všechny skupiny a
aktivity, a to bez ohledu na jejich zřizovatele či provozovatele. Aktualizace systému proběhne
v roce 2011, tj. s platností pro rok 2012.
 Zaměříme se i na podporu aktivit vedoucích k prezentaci naší vlastní kultury jinde v republice
i v zahraničí.
 Městské divadlo Český Krumlov a Městskou knihovnu v Českém Krumlově považujeme
za instituce, které k městu našeho významu neodmyslitelně patří. Zrevidujeme možnosti dalších
příjmů z dotačních titulů i vlastní ekonomické činnosti vedoucí k co největší efektivitě
a soběstačnosti.
 Uvědomujeme si, že kino je i přes problematickou finanční udržitelnost pro město Český Krumlov
důležité. Zaměříme se ale na možnosti, jak prostory dnešního kina zatraktivnit a využít k rozšíření
nabídky a zázemí pro další kulturní či společenské aktivity.
 Rada města bude pokračovat v podpoře Slavností pětilisté růže (a dalších městem organizovaných
akcí) s cílem maximalizovat participaci místních subjektů na organizaci i zajištění těchto akcí,
a s ohledem na co největší dostupnost a atraktivitu pro návštěvníky i občany města.
 Budeme podporovat návrat živé kultury do ulic města, a to nejen v rámci Slavností pětilisté růže.
Živá kultura v podobě hudební a jiné produkce v ulicích nemá být potlačována, ale podpořena
za jasných podmínek. Ve spolupráci s občany a podnikajícími subjekty budeme iniciovat zavedení
funkčního systému provozování hudebních produkcí, který by se stal průnikem zájmů těchto
skupin pro oživení kulturního života města nejen pro návštěvníky města, ale i jeho občany.
 Pro děti, mládež a širokou veřejnost připravíme v roce 2012 vzdělávací a osvětový program
o tématice UNESCO – 20 let zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam
světového dědictví.
 Učiníme veškeré nezbytné kroky k udržení více než 300milionové dotace na rekonstrukci
chátrajícího areálu klášterů a k minimalizaci rizik spojených s touto jedinečnou dotací. Zároveň
budeme klást důraz na to, aby v intencích možností, které dotace umožňuje, byla po dokončení
rekonstrukce areálu kulturní náplň projektu co nejatraktivnější a nejkvalitnější pro občany
i návštěvníky města.
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9) V oblasti ţivotního prostředí
 Rada města se zasadí o dokončení revitalizace městských parků (např. městský park, Jelení
zahrada).
 Rada města najde optimální a reálné řešení dlouhodobě neřešeného stavu problému s kanalizací
v oblastech Vyšný a Nové Dobrkovice.
 Budeme dbát na koncepční doplnění zeleně a především klidových zón (parků, hřišť atd.)
v okrajových oblastech města – jedná se především o sídliště Mír, Plešivec a Za Nádražím.
 Budeme pokračovat ve vytipování neudržovaných zákoutí ve městě a v jejich postupné úpravě.
Zaměříme pozornost i na postupnou kultivaci veřejného prostoru nacházejícího se v blízkém okolí
města (městské vycházkové okruhy, Křížový vrch, Ptačí hrádek, les Dubík, bývalý lesní park
v Rozsypu atp.). Budeme také pokračovat v systému pravidelného úklidu komunikací a veřejných
ploch tak, aby po celý rok město bylo čisté a upravené.
10) Prioritní investiční projekty, záměry a akce
Níže uvedený přehled prioritních akcí je základním souhrnem vybraných akcí, které rada města
pokládá za prioritní k vyřešení. Uvedený výčet však neznamená, že se rada města nebude věnovat
řešení i dalších potřebných projektů a akcí ve městě jako například postupnému budování dětských
hřišť, opravám a rekonstrukcím inženýrských sítí a komunikací, řešení kanalizace v lokalitách
Dobrkovice a Vyšný, řešení propojení sídliště Mír se zbytkem města a s lokalitou Za Nádražím ad.
 Autobusové nádraţí – rada města učiní kroky k vyřešení dlouhodobě neutěšeného stavu
autobusového nádraží v Českém Krumlově, tj. k revitalizaci autobusového nádraží na moderní
autobusový terminál.
 Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov- rada města učiní všechny kroky k udržení více
než 300milionové dotace na rekonstrukci chátrajícího areálu klášterů. Zároveň budeme klást důraz
na to, aby v rámci možností, které dotace umožňuje, byla kulturní náplň
projektu co nejatraktivnější pro občany i návštěvníky města.
 Venkovní koupání – rada města se zasadí o vyřešení dlouhodobé poptávky po venkovním
koupání ve městě.
 Městský park – dokončení revitalizace městského parku s cílem proměnit tuto část města
na klidnou, čistou, kulturní a bezpečnou odpočinkovou zónu.
 Cyklostezky, in-line stezky – vytipujeme vhodná místa a lokality pro cyklostezky a in-line stezky
a tyto budeme realizovat.
 Zimní stadion – rada města se zavazuje vyřešit neutěšený stav zimního stadionu s ohledem
na potřeby a zájmy českokrumlovské veřejnosti.
 Kasárna – rada města se zavazuje učinit nezbytné kroky k možnému rozvoji této lokality.
 Revitalizace, resp. kultivace sídlišť (Za Nádražím, Plešivec, Mír) – budeme pokračovat
v přípravě i realizaci projektů revitalizace sídlišť.
 Rekonstrukce Špičák 114 – rada města učiní veškeré kroky k řešení dlouhodobě neutěšeného
stavu této budovy se záměrem zřídit zde zázemí pro centralizaci sociálních a vzdělávacích služeb
pro občany města s ohledem na cílovou skupinu dětí a mládeže, zdravotně postižených a seniorů.
 Skládka – rekultivace a modernizace sběrného dvora – zabezpečení a rekultivace staré
nezabezpečené skládky a zajištění úložné kapacity na dalších minimálně 10 let, úprava a rozšíření
plochy, modernizace a technické vybavení sběrného dvora.
 Lávka u Plášťového mostu – rekonstrukce nevyhovující lávky spojující Jelení zahradu s centrem
města.
Dokument schválen dne 14. února 2011 usnesením Rady města Český Krumlov č. 96/5/2011.
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