Zpráva o plnění
Programového prohlášení
Rady města Český Krumlov
pro volební období 2014 až 2018
Blíží se konec čtyřletého volebního období, a to je čas, abychom se podívali, jak se nám podařilo
naplnit program, který jsme vyhlásili na jeho počátku. Chceme tímto textem složit účty z našeho
konání. Přestože jsme od počátku roku 2017 pracovali v koalici bez ODS, která se rozhodla koalici
opustit, jsme přesvědčení, že se nám společně podařilo v převážné míře splnit vše, co jsme si
předsevzali a k čemu jsme se v programovém prohlášením veřejně zavázali. Plně to platí zejména
o našem hlavním cíli, kterým bylo vypracování nových koncepčních dokumentů, ve kterých je
jasně formulováno jeho další směřování a řešení jeho největších problémů. Jsme velmi rádi, že se
nám do tvorby hlavního koncepčního dokumentu – strategického plánu rozvoje města – podařilo
vtáhnout i občany města, a to v míře dosud neobvyklé. V následujících částech se věnujeme
jednotlivým oblastem programového prohlášení poměrně detailně, takže o tom, jak jsme splnili,
co jsme se zavázali, si může udělat vlastní úsudek každý sám.
radní města Český Krumlov ve spolupráci s koaličními partnery

Programové prohlášení Rady města Český Krumlov
schváleno dne 20. 4. 2015 usnesením č. 232/RM12/2015
Rada města Český Krumlov v návaznosti na uzavřenou koaliční dohodu mezi Českou stranou sociálně demokratickou, Křesťanskou demokratickou unií – Československou stranou lidovou, TOP 09, Občanskou demokratickou stranou, Sdružením nezávislých – Město pro všechnya sdružením Nezávislí a Zelení vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města co nejlepších podmínek pro koncepční a vyvážený rozvoj města
a pro vytváření podmínek k co nejkvalitnějšímu životu občanů a podnikatelů v našem městě. Programové prohlášení
Rady města Český Krumlov je závazkem politické reprezentace města Český Krumlov na volební období 2014 až 2018
a zahrnuje priority, na jejichž naplňování bude rada města klást při své činnosti hlavní důraz. Ve snaze o maximálně
profesionální správu města a jeho další zdravý rozvoj pokládáme za nezbytné aktualizovat základní strategické dokumenty, na základě kterých by se mělo město v následujících minimálně deseti letech dále rozvíjet. Jsme si plně vědomi,
že tvorba těchto strategických dokumentů je nemyslitelná bez participace širší laické i odborné veřejnosti. Hodláme
proto pokračovat v úsilí o co největší informovanost směrem k občanům města a budeme usilovat o spolurozhodování
o budoucnosti města postaveném na otevřené spolupráci s občany i odbornou veřejností.
Na následujících stranách je původní text Programového prohlášení v šedém rámečku, plnění Programového prohlášení pak v béžovém poli.

Zpráva o plnění Programového prohlášení je k dispozici v elektronické podobě na ucet2018.ckrumlov.cz.
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HLAVNÍ PRIORITY PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ
PRO VYBRANÉ OBLASTI ŽIVOTA MĚSTA
I. Koncepční rozvoj města
1. Základem zdravého a dlouhodobě udržitelného rozvoje každého města musí být promyšlená, propracovaná a realistická koncepce dalšího směřování a rozvoje města. Proto považujeme za klíčové připravit, projednat a schválit
tyto nové koncepční dokumenty či jejich aktualizace: STRATEGICKÝ PLÁN, ÚZEMNÍ PLÁN, KONCEPCI DOPRAVY,
ENERGETICKOU KONCEPCI, KONCEPCI ROZVOJE BYDLENÍ A KONCEPCI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.
Zadání zpracování uvedených dokumentů bude uskutečněno do konce roku 2015, vyjma koncepce nakládání
s odpady, jejíž zadání bude možné uskutečnit až po schválené krajské koncepci.
Strategický plán rozvoje města zpracováván od dubna do října 2016, kdy byl dne 4. 10. 2016 schválen zastupitelstvem města. Poprvé v historii byl základní koncepční dokument města tvořen za poměrně široké účasti
veřejnosti pod vedením specialisty právě na tuto formu tvorby (participativní metoda) Ing. arch. Petra Klápštěho
Strategický plán:
http://www.krumlovsobe.cz/cz/strategicky-plan/.
Návazně na schválený Strategický plán byl opět za účasti aktivních obyvatel města vypracován tzv. Akční plán,
tj. seznam cca šedesáti projektů a úkolů, jejichž realizací by během tří let mělo dojít k naplňování hlavních cílů
strategického plánu. Akční plán: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/strgpl.xml.
Prakticky souběžně s tvorbou Strategického plánu byla vypracovávána nová Strategie cestovního ruchu, kterou
schválilo ZM 29. 6. 2017.
Strategie cestovního ruchu: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20170526_Strategie_cestovniho_ruchu.xml.
Komplexní dopravní koncepci vzalo na vědomí zastupitelstvo města dne 23. 11. 2017.
Komplexní dopravní koncepce: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20171222_Dopravni_koncepce.xml.
Uvedené dokumenty byly zpracovány velmi kvalitními odbornými firmami, samozřejmě v těsné spolupráci se
zaměstnanci města, zastupiteli a členy komisí rady města.
Město má v souladu s krajským dokumentem a příslušnou legislativou zpracován tzv. Plán odpadového hospodářství. Zásadní otázkou nejbližších let v oblasti odpadů, a to nejen v Jihočeském kraji, bude určení způsobu nakládání
s komunálním odpadem (nová legislativa omezuje skládkování odpadu a kapacita městské skládky je odhadována na cca dva roky). Tato otázka se musí stát klíčovou pro následující zastupitelstvo města, ovšem bez aktivního
zapojení ze strany Jihočeského kraje bude takřka neřešitelnou (nejen pro město Český Krumlov).
Jako podklad pro následné zpracování energetické koncepce byla zadána ke zpracování Energetická analýza
majetku města Český Krumlov, která poukázala na složitost celé problematiky ohledně efektivního provozování jednotlivých zdrojů tepla (kotelen) a nutnost přijmout potřebná technická a ekonomická opatření ke zlepšení
stávajícího stavu. V současné době je připraveno zadávací řízení na výběr dodavatele služeb na provozování všech
plynových kotelen v objektech ve vlastnictví města.
Zpracování městské koncepce rozvoje bydlení je vázáno na státní koncepci sociálního bydlení, která doposud
chybí, ale vláda ji v současné době začíná projednávat. Návazně na ni by měla být vypracována koncepce městská, která se zaměří přednostně na novou výstavbu v lokalitách Vyšného vč. areálu bývalých kasáren a Nového Spolí (více v kapitole III. Investiční politika).
Územní plán (ÚP) připravován v pracovní skupině pod vedením externího zpracovatele Ing. arch. Pavla Koubka.
První informace o stavu rozpracovanosti ÚP předložena městskému zastupitelstvu na jeho pracovním zasedání v
červnu 2018. Pro přípravu nového návrhu ÚP jsou zpracovatelem plně využívány výstupy z již zpracovaných výše
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uvedených koncepčních dokumentů. Předpokládaný termín nového ÚP je rok 2020.
Nad rámec úkolů programového prohlášení jsme pořídili Analýzu stavu vyspělosti městem využívání tzv.
chytrých technologií, která je základem pro tvorbu městské koncepce Chytrého města (Smart City), a na jejíž
zpracování se ucházíme o dotační prostředky státu a kraje.
Studie IDC Smart City MaturityScape: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/Strategie_a_koncepce.xml.
Pozn.: Souhrnné náklady na zpracování výše uvedených koncepčních dokumentů činily 5,85 mil. Kč. Na jejich
financování se nám podařilo získat dotace v celkové částce 3,02 mil. Kč, tj. 51,7 %).
2. Na základě výstupů ze zadaných externích analýz či auditů městských obchodních společností redefinujeme poslání
a další směřování činností městských obchodních společností.
K redefinování poslání a dalšího směřování městských obchodních společností nedošlo. V Českokrumlovském
rozvojovém fondu (dále ČKRF) byl proveden na základě požadavku zastupitelstva města externí audit, který se
zaměřil pouze na zhodnocení vybraných oblastí hospodaření společnosti.
Audit ČKRF: http://obcan.ckrumlov.info/docscz/20161013_Audit_CKRF.xml.
3. Do tvorby zásadních koncepčních a strategických dokumentů týkajících se dalšího rozvoje města (viz výše)
jsme připraveni zapojit odbornou i laickou veřejnost.
Kromě účasti expertů bylo široké veřejnosti umožněno podílet se na tvorbě základních koncepčních dokumentů, zejména pak Strategického plánu rozvoje města. Aktivní občané byli účastni i zpracování navazujícího
Akčního plánu. V souladu s ním jsme jako první město v Jihočeském kraji spustili projekt pod názvem Participativní rozpočet, v rámci kterého se mohou jednotlivé části města (městské čtvrti) ucházet pro své záměry o část
prostředků z rozpočtu města. V současné době probíhá již druhý ročník tohoto projektu.
4. Po deseti letech opět zřídíme pozici městského architekta jakožto klíčového odborného pracovníka pro další zdravý rozvoj města a profesionální péči o jeho veřejný prostor. Pozice architekta bude obsazena na základě veřejného
výběrového řízení a za účasti odborníků pro danou oblast ve výběrové komisi. Před vyhlášením výběrového řízení bude
jasně definována role architekta, jeho pravomoci začlenění do organizační struktury městského úřadu.
Po třinácti letech jsme zřídili a v rámci otevřeného výběrového řízení v březnu 2017 obsadili pozici městského
architekta.
Nad rámec těchto strategií zpracovalo město Plán rozvoje sportu města Český Krumlov 2018–2028, který by
schválen usnesením zastupitelstva dne 28. 6. 2018.
Plán rozvoje sportu: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/OSSM.xml.
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II. Hospodaření města
1. Prvořadým cílem v oblasti hospodaření města bude vyrovnaný a stabilní rozpočet města a meziročně rostoucí
přebytek běžného hospodaření.
Po celé volební období se dařilo hospodařit s vyrovnaným a stabilním rozpočtem. Díky rostoucím daňovým
příjmům na jedné straně a zvyšujícím se vlastním běžným příjmům a hospodárnému vynakládání provozních
výdajů na straně druhé se podařilo docílit velmi příznivého nárůstu přebytku běžného rozpočtu, který je hlavním
zdrojem městských investic. V posledním uzavřeném roce 2017 dosáhlo běžné provozní hospodaření města historicky rekordního přebytku ve výši 58 mil. Kč.
2. Budeme klást důraz na co nejhospodárnější nakládání s majetkem města včetně snižování energetické náročnosti budov a co nejefektivnější hospodaření městských společností s akcentem na jejich přínos pro město
a jeho občany.
Hospodárné nakládání s majetkem města spolu s výraznými investicemi zaměřenými na energetické úspory (blíže v následující kapitole) přinesly i významné efekty v hospodaření městských organizací, zejména základních
a mateřských škol, ale i například ve sportovních zařízeních spravovaných městskou společností PRO-SPORT ČK
(plavecký bazén, zimní stadion, sportovní hala). Nadprůměrných výsledků hospodaření, měřeno tvorbou zisku,
se v posledních letech mohly pochlubit dvě městské obchodní společnosti, Lesy města Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond, ten v letech 2015–2017 vykázal hrubý zisk ve výši 8,11 a 10 mil. Kč.
3. Ponecháme si městský majetek, který je zdrojem příjmů či jiných přínosů pro město, a budeme usilovat o jeho další
zhodnocování.
Během celého volebního období město nepřistoupilo k žádnému prodeji významnějšího nemovitého majetku, natož majetku, který je zdrojem ekonomických a jiných přínosů pro město. To platí i pro majetek ve vlastnictví
městských obchodních společností vč. majetku ČKRF (příjmy města z prodeje nemovitého majetku: z bytů 1,3 mil. Kč,
z pozemků 3,3 mil. Kč).
4. Vypracujeme návrh na trvalé zvýšení příjmů (zdrojů městského rozpočtu), včetně příjmů z prodeje nepotřebného
majetku, s cílem rychlejšího odstranění investičního dluhu váznoucího na majetku města.
V roce 2016 byla zpracována interní analýza rozpočtové situace města s návrhy opatření, jejichž realizací
by bylo možné výraznějším způsobem navýšit rozpočtové příjmy (http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozpocetmesta.xml). Z navržených opatření se podařilo naplnit pouze zvýšení příjmů z nájemného (konkrétně nájemce
z parkovišť ČKRF) – viz rozpočet 2018. O realizaci ostatních opatření nedošlo v koalici ke shodě. Přesto došlo
v posledních třech letech k relativně významnému nárůstu přebytku běžného hospodaření (viz výše), které umožnilo podstatné navýšení investic města.
5. Prostřednictvím nových pravidel zajistíme společně s dceřinou společností Služby města Český Krumlov s. r. o. optimalizaci (zvýšení) výběru poplatků z odpadu od právnických osob a fyzických osob (podnikatelů) a takto
získané prostředky použijeme buď ke snížení poplatků za odpady placených občany, nebo k jiným výdajům jednoznačně směřujícím ve prospěch občanů.
Ve spolupráci se Službami města Český Krumlov byl vypracován a následně v roce 2017 uveden do praxe zcela
nový systém pravidel a podmínek zapojení podnikatelských subjektů a dalších institucí do městského odpadového hospodářství. Již v prvním roce tato změna přinesla do rozpočtu města více než jeden milion korun
a lze předpokládat, že v dalších letech budou tyto příjmy narůstat.
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III. Investiční politika
1. Dokončíme připravené investiční akce jako je revitalizace autobusového nádraží (v co nejefektivnější podobě), revitalizace komplexu klášterů, rekonstrukce infrastruktury v Nových Dobrkovicích či rekultivace Hornobránského rybníku.
V souladu s aktualizovaným Akčním plánem města Český Krumlov se zaměříme i na další, pro město potřebné projekty
a investice, zejména na obnovu zanedbané základní infrastruktury (vodovody, kanalizace, komunikace, mosty atp.),
modernizaci majetku města (školská zařízení, hřbitov atp.), ale i na investice pro rozšíření možností volnočasových aktivit (příležitostí pro venkovní koupání u plaveckého bazénu včetně přípravy jeho rekonstrukce, rozšiřování cyklostezek,
městské vycházkové okruhy s revitalizací Křížové hory atp.).
Přehled realizovaných klíčových investic plus přehled veškerých větších výdajů do městského majetku
v průběhu volebního období je uveden v příloze.
2. V rámci tvorby nového územního plánu se zaměříme na aktualizaci výběru nejvhodnějších lokalit pro novou
hromadnou a individuální bytovou výstavbu, a to s cílem zamezit úbytku počtu obyvatel města v posledních letech, resp. dosáhnout jeho nárůstu. Nepodaří-li se v areálu bývalých kasáren ve Vyšném uskutečnit záměr založení
univerzity (Projekt Krumlovia), budeme prosazovat využití této klíčové rozvojové lokality města v souladu s platným
regulačním plánem, přednostně pro bydlení, sociální služby, vzdělávání, vědu a výzkum.
Za účelem získání relevantního podkladu pro nový územní plán byly prioritně zadány a jsou zpracovávány
územní studie veřejných prostranství Vyšného, kasáren ve Vyšném a Nového Spolí. Hlavním funkčním využitím
těchto lokalit bude individuální a hromadné bydlení. V areálu bývalých kasáren by měla vzniknout nová městská
čtvrť. Výše uvedené tři lokality by měly nabídnout bydlení pro více než 1 600 osob.
3. Budeme podporovat projekty, které přispějí k revitalizaci města a zároveň vytvoří pracovní příležitosti pro jeho
obyvatele.
Během volebního období byly realizovány investiční akce, které přispěly k revitalizaci zanedbaných částí města. Mezi nejvýznamnější akce tohoto charakteru patřily: revitalizace areálu klášterů, revitalizace Hornobránského rybníku, revitalizace Jižních teras, rekonstrukce komunikací vč. vodohospodářské infrastruktury
v ul. Nové Domovy a Příkrá, ul. Pod Vyhlídkou, ul. Vyšehradská, ul. 5. května, v části Nové Dobrkovice východ,
rekonstrukce komunikace včetně parkoviště na Plešivci v ul. U Zelené ratolesti, vybudování točny autobusů
v Novém Spolí a vybudování přechodů v ul. Chvalšinská. Z městských projektů přinesl nová pracovní místa projekt revitalizace klášterů (cca 27 zaměstnanců).
4. Budeme pokračovat v úsilí o zlepšení stavu veřejných prostranství a městské zeleně, a to především na sídlištích,
včetně snahy o vybudování alternativní pěší komunikace ze sídliště Mír do centra města.
Kromě výše jmenovaných akcí, prostřednictvím kterých došlo ke zlepšení stavu veřejných prostranství a městské zeleně se podařilo zrealizovat následující akce: revitalizace vrcholového partie Křížové hory, projektově je
připravena revitalizace náměstíčka na sídlišti Za Nádražím.
Vybudování alternativní pěší komunikace podél Vltavy pod stávající silnicí I/39 ze sídliště Mír do centra města je
odvislé od projektové spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vlastníka předmětné silnice se dvěma křižovatkami. Realizaci lze očekávat v následujících třech letech.
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IV. Doprava
1. Základem pro realizaci nutných opatření v oblasti dopravy ve městě se stane koncepce dopravy zpracovaná odbornou firmou v úzké spolupráci s městem.
Souběžně s tvorbou Strategického plánu byla za úzké součinnosti s městem zpracována Komplexní dopravní
koncepce, která analyzovala hlavní problémy a nedostatky dopravy a navrhla soubor více než šesti desítek opatření, jejichž realizací by mělo dojít ke zlepšení dopravní situace ve městě ve všech jejích módech, tj. od silniční
automobilové a autobusové až po cyklo i pěší dopravu.
Komplexní dopravní koncepce: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20171222_Dopravni_koncepce.xml.
2. Ve spolupráci a s nezbytnou pomocí státu a kraje využijeme všech možností k vyřešení neutěšené dopravní
situace ve městě (průjezdnost, bezpečnost přechodů). Prvořadě se zaměříme na hledání cest a zajištění zvýšení průjezdnosti motorových vozidel v úseku od kruhové křižovatky U Trojice ke křižovatce pod nemocnicí a na průjezdnost
křižovatkou u Luny.
Souběžně i návazně na dopravní koncepci byla realizována dílčí opatření ke zlepšení průjezdnosti městem a zvýšení bezpečnosti dopravy. Hlavním opatřením na kritické silnici I/39 byla přestavba kruhové křižovatky u Porákova mostu na světelně řízenou, jež podstatně zrychlila průjezdnost aut a zvýšila bezpečnost chodců. Na
základě výstupů dopravní koncepce a jejích doporučení byl požádán Jihočeský kraj i Ředitelství silnice a dálnic ČR
o přípravu opatření směřujících ke zlepšení přetížené dopravy od kruhové křižovatky v Domoradicích až ke křižovatce pod nemocnicí. Opatření se týkají přestavby obou zbývajících kruhových křižovatek na světelně řízené, rekonstrukce křižovatky pod nemocnicí, rozšíření silnice I/39 v ul. Pod Kamenem a rozšíření Porákova mostu
o jeden jižní pruh.
Ke zvýšení bezpečnosti chodců byly provedeny úpravy a modernizace přechodů a rekonstrukce vybraných
místních komunikací. Rovněž za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zklidnění jsou v současné době
pořizovány měřiče rychlosti, které budou instalovány do míst s nejvyšším ohrožením bezpečnosti účastníků dopravy, zejména chodců.
3. Připravíme a realizujeme návrh opatření směřujících ke zlepšení možností parkování osobních vozidel obyvatel
na sídlištích.
Ke zlepšení podmínek parkování na sídlištích bylo realizováno několik dílčích opatření: rekonstrukce komunikací včetně parkoviště před panelovým domem č. p. 233–238 na Plešivci, rozšíření parkovacích míst na stávajícím parkovišti na sídlišti Mír za domy č. p. 140, 141. Komplexnější návrh zlepšení podmínek a organizace
parkování na sídlištích navrhovaný dopravní koncepcí se nepodařilo z časových důvodů zpracovat. Příkladem
systémové změny organizace parkování, která výrazně přispěla ke zlepšení podmínek parkování zejména pro
bydlící, ale i pro zaměstnance, byla realizovaná opatření v lokalitě Nových Domovů, Kaplické a Polské ulici.
4. Zrevidujeme a optimalizujeme pravidla a podmínky dopravní obslužnosti historického centra města s cílem neomezovat přirozený život města, ale omezit vjezd nežádoucích vozidel.
Pro zlepšení neutěšené dopravní situace v pěší zóně historického centra města byla externí odbornou firmou
za úzké spolupráce s městem vypracována Studie pěší zóny, která na základě analýzy současného stavu navrhla
řadu opatření k podstatnému zklidnění dopravy. Na základě těchto doporučení byly radou města schváleny nové
přísnější podmínky vydávání povolenek k vjezdu do pěší zóny, jejichž účinnost vejde v platnost 1. října tohoto
roku. Finálním řešením regulace dopravy v pěší zóně bude studií navrhované instalování vyjíždějících sloupků
řízených dálkově pomocí digitálních technologií a s využitím chytrého kamerového systému.
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Studie pěší zóny: http://data.ckrumlov.cz/files/8062-pesi-zona-studie.pdf
5. Vzhledem k ukončení financování městské hromadné dopravy (MHD) ze strany Jihočeského kraje k 31. 12. 2015 bude
vypracován a k 1. 1. 2016 spuštěn projekt vlastní efektivní MHD financované z rozpočtu města.
Od 1. 1. 2016 město převzalo od Jihočeského kraje provoz i financování městské autobusové dopravy (dále
MAD). Po prvním roce provozu s řadou ekonomicky opodstatněných změn v jízdních řádech, kdy se podařilo
podchytit nedostatky na základě připomínek cestujících, došlo ke stabilizaci provozu MAD. V současné době
připravujeme ve spolupráci s externí poradenskou firmou návrh optimalizace MAD, která by měla přinést větší
dopravní komfort cestujícím i ekonomizaci provozu (za stejné prostředky vyšší využívání MAD). Hlavním cílem
optimalizace MAD je zvýšení počtu přepravovaných osob a ulehčení dopravní situaci ve městě.
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V. Sociální politika
1. V souladu s aktualizovaným komunitním plánem zaměříme pozornost na efektivní rozšiřování a zkvalitňování
nabídky sociálních služeb ve městě s důrazem na podporu komunitních služeb umožňujících žít uživatelům co nejdéle ve svém prostředí. Zaměříme se i na rozšiřování služeb pro seniory, kteří se o sebe nemohou sami postarat.
Prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných vlastními subjekty města, jako jsou Sociální služby SOVY,
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, Centrum Kamínek (Azylový dům pro matky s dětmi, Dům na půl cesty
a rovněž prostřednictvím neziskových organizací za přispění finanční podpory z městského rozpočtu, jako
jsou například Český červený kříž, ICOS, Kocero, Fokus, Theia, JCPZP, Sons aj. nabízí město širokou paletu dostupných registrovaných i dalších sociálních služeb určených pro sociálně nejpotřebnější skupiny obyvatel.
Poskytovatelé těchto služeb se specializují vždy na konkrétní cílovou skupinu klientů. Došlo také k výraznému
rozšíření a zkvalitnění velmi žádané a potřebné sociální služby pro obyvatele, kterou se podařilo zřídit z iniciativy
Sociálních služeb SOVY. Jedná se o tzv. Domovinku, zařízení poskytující odlehčovací služby. Nová Domovinka
vznikla přebudováním objektu v ul. Za Soudem, místo 15 uvolněných bytů, které původně sloužily jako nájemní
byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Původně měla Domovinka kapacitu 12 míst a nyní může
nabídnout až 25. Jedná se o sociální službu, která poskytuje na dobu přechodnou komplexní 24hodinovou
péči osobám, které se o sebe nedokáží samy postarat a nemají rodinné zázemí, nebo naopak je rodina vyčerpaná
dlouhodobou náročnou péčí a potřebuje si odpočinout a načerpat nových sil. Výstavba Domovinky je reakcí na
stále se zvyšující poptávku po tomto druhu služeb mezi obyvateli, přičemž celou rekonstrukci financovalo město.
2. Zaměříme sociální politiku města na občany se zdravotním postižením, seniory, na nízkopříjmové rodiny
a jejich děti i osaměle žijící osoby.
Sociální politika města je zaměřena přednostně na seniory, osoby se zdravotním postižením, nízkopříjmové rodiny
s dětmi, samoživitelky a osaměle žijící osoby bez rodin a na jejich sociální problémy. V těchto oblastech je stěžejní podpora města, která je zaměřena na zachování pozic sociálních pracovníků a terénního pracovníka s odbornou kvalifikací na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pracovníci poskytují prvotní odborné poradenství a konkrétní
pomoc v různých oblastech života, se kterými si mnohdy sami občané nevědí rady. Mimo jiné v konkrétních případech
a v krizových situacích je zde poskytována občanům i věcná a potravinová pomoc. Následně pak občané
získávají informace a kontakty na další poskytovatele sociálních služeb ve městě a okolí. Na tuto činnost také
pravidelně získáváme státní dotace. V této souvislostí město také již mnoho let realizuje komunitní plánování
sociálních služeb, prostřednictvím něhož zjišťuje potřeby svých občanů v sociální oblasti a následně navrhuje realizaci těchto návrhů a rovněž je přenáší na krajskou úroveň, což mnohdy umožňuje získání dotací na tyto záměry.
3. S využitím vlastních a dotačních zdrojů budeme usilovat o zvýšení kapacity tzv. sociálního (dostupného) bydlení
pro obyvatele města.
Vybudování nové kapacity domova pro seniory bude aktuální až v následujících letech. Na základě pravidelného monitoringu současné nabídky lůžek tohoto typu v Českém Krumlově a okolí (Horní Planá a Kaplice) a poptávky po nich se
ukazuje potřeba výstavby nového zařízení s kapacitou cca 80–100 lůžek s vyšším podílem jednolůžkových pokojů.
Zařízení by mělo být lokalizováno do areálu bývalých kasáren ve Vyšném, který je v majetku města a kde by měla
vzniknout nová městská čtvrť. Kromě domova pro seniory je pro tuto lokalitu připravována i výstavba bytových domů
s dostupným bydlením pro nízkopříjmové obyvatele, a to mladé rodiny i seniory, což by příznivě ovlivnilo nárůst
počtu obyvatel města.
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4. Budeme podporovat zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací či tzv. veřejné služby, například ve
prospěch zkvalitňování prostředí ve městě (úklid, údržba zeleně, komunikací, veřejných prostranství).
Město zaměstnává ve spolupráci s Úřadem práce ČR dlouhodobě nezaměstnané osoby v rámci veřejně prospěšných prací. Město zřizuje pro tyto osoby pracovní pozice, na kterých pracují jako zaměstnanci a pro tyto účely
město také získává státní dotace. Město také v letošním roce nově zavádí institut veřejné služby. Jedná se o další
možnost krátkodobého zaměstnávání osob pobírajících sociální dávky, kde město organizuje a kontroluje činnosti, které jsou těmito osobami vykonávány dle pokynů organizátora. Jedná se vždy o práce ve prospěch města,
především v oblasti údržby zeleně a čistoty ulic a veřejných prostranství. Celkem se jedná o 10 osob.
5. Ve spolupráci s neziskovými charitativními organizacemi uplatníme účinné koncepční a systémové nástroje pomoci sociálně vyloučeným skupinám obyvatel.
V uplynulé době se také z podnětu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví podařilo zřídit městskou ubytovnu
s kapacitou 19 lůžek. S podporou sociálních pracovníků se zde daří řešit problémy osob, které se dostaly přechodně do obtížné životní situace. Provoz je zajišťován ve spolupráci s Českým červeným křížem. Pro osoby bez
přístřeší, tzv. bezdomovce, město pro následující zimní období plánuje zajistit vybudování zázemí se základními
službami.
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VI. Péče o životní prostředí
1. Využijeme veškerých legitimních nástrojů k minimalizaci současných negativních dopadů provozu zrekonstruovaného tepelného zdroje v Domoradicích (Energoblok) na životní prostředí města.
Soustavným několikaletým tlakem města na plnění původních parametrů projektu jsme přispěli k odstranění
nejzávažnějších negativních dopadů provozu Energobloku na životní prostředí (prašnost, zápach, vyčerpání
podzemních vod atp.).
2. Mimořádnou pozornost budeme věnovat vyřešení budoucnosti čištění odpadních vod – získáním stávající čistírny
odpadních vod (dále ČOV) do vlastnictví města a její následnou modernizací nebo výstavbou nové ČOV – s nezbytným
využitím dotačních prostředků státu.
Po čtyřech letech příprav na odkoupení ČOV a obchvatného kanálu a mnoha jednáních s jejich vlastníky
(t.č. v obou případech firem nacházejících se v konkurzu pro předlužení) jsme velmi blízko k dosažení cíle a tím
i k vyřešení nejpalčivějšího problému města – čištění městských odpadních vod za ekonomicky přijatelných
podmínek.
3. V návaznosti na připravovaný plán odpadového hospodářství kraje zpracujeme vlastní koncepci nakládání
s odpady a v rámci finančních možností zmodernizujeme městský systém odpadového hospodářství včetně rozšíření
možností separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Město má v souladu s krajským dokumentem a příslušnou legislativou zpracován tzv. Plán odpadového hospodářství. Zásadní otázkou nejbližších let v oblasti odpadů, a to nejen v Jihočeském kraji, bude určení způsobu nakládání
s komunálním odpadem (nová legislativa omezuje skládkování odpadu a kapacita městské skládky je odhadována na cca dva roky.
V tomto roce se podařilo získat dotaci více než 2 mil. Kč na pořízení nádob na třídění biologického odpadu
a dalších složek komunálního odpadu. Celkem bylo pořízeno 800 ks popelnic, 50 kontejnerů a 3 velkoobjemové
kontejnery na bioodpad, dále pak 35 ks kontejnerů na plasty, 35 ks kontejnerů na papír a 30 kontejnerů na sklo.
Systém sběru a svozu bioodpadu je aktuálně připraven ke spuštění.
4. Připravíme a začneme naplňovat projekt rozšíření městské zeleně (výsadby nových stromů, keřů, travnatých ploch
pro odpočinek a trávení volného času apod.) na území celého města.
Péče o městskou zeleň probíhá na více než 40 ha ploch. Jedná se o plochy parkové i sídlištní zeleně. V posledních letech došlo v rámci rekonstrukcí a oprav historických památek i k revitalizaci navazujících zelených
ploch. Jedná se především o areál klášterů v centru města. Jeho klášterní zahrady slouží návštěvníkům k edukaci i odpočinku. Hlavní zahrada je terasovitě členěna, obsahuje část užitnou i okrasnou včetně vinic, chmelnice
a zeleninových a barvířských záhonů. Součástí je rovněž odpočinková zóna a bylinková zahrada.
Zásadních proměn se dočkaly i terasy u zahradního domku Egona Schieleho, které společně s Růžovou zahradou
a městským parkem tvoří významnou klidovou oázu, bezprostředně navazující na historické centrum města.
Nejen v uvedených lokalitách dochází k realizaci kompozic nízké zeleně (keřů a květin). Důležitou součást těchto
výsadeb tvoří růže jako erbovní květina Českého Krumlova. Právě realizace tohoto typu výsadeb byla v minulosti
nedostatečně akcentována.
Ročně jsou ve městě vysazeny desítky kusů stromů, keře pak dosahují stovek kusů ročně. Velkým problémem
i v této oblasti veřejné správy je však vandalismus.
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Výjimečnost města tvoří mimo jiné i jeho zelené horizonty a množství zajímavých přírodních cílů v jeho blízkém okolí. Jedna z těchto dominant, Křížová hora, prošla v posledních letech výraznou úpravou. Došlo k vykácení
poškozených a ohrožujících dřevin, stabilizaci perspektivních kusů a k výsadbě nových stromů. Práce budou pokračovat úpravou cestního systému, stabilizací stavebních prvků (opěrné zdi) apod.
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VII. Cestovní ruch
1. Vědomi si významu cestovního ruchu pro město aktualizujeme za účasti externích odborníků a místních subjektů působících v oblasti turismu, koncepci dalšího rozvoje cestovního ruchu. Učiníme tak na základě výstupů z analýzy ekonomických přínosů cestovního ruchu pro město a jeho obyvatele a zhodnocení současné podpory tohoto odvětví ze strany
města. Na základě této analýzy zavedeme oboustranně přínosnou spolupráci se soukromými subjekty. Základním cílem
a úkolem v této oblasti musí být trvalá snaha nás všech budovat dobrého jméno Českého Krumlova jako atraktivní
a kvalitní kulturní a turistické destinace pod značkou UNESCO (dobré jméno a značka jsou motivací i zárukou pro investory, přitahují dobré nápady a vytváří nové pracovní příležitosti).
Ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov a s Českokrumlovským rozvojovým fondem zadalo
město zpracování nové Strategie rozvoje cestovního ruchu. Poradenská společnost KPMG vypracovala strategii
na základě výstupů a podnětů z tvorby Strategického plánu rozvoje města a také současně po mnoha konzultacích
s relevantními osobami a subjekty působícími a podnikajícími v místním cestovním ruchu.
Strategie cestovního ruchu, kterou schválilo zastupitelstvo města v polovině roku 2017, definuje základní problémové oblasti cestovního ruchu, jeho silná a slabá místa, rizika a příležitosti a navrhuje soubor opatření,
jejichž naplněním by se měl cestovní ruch ve městě ubírat dlouhodobě udržitelným směrem. Mezi klíčové
úkoly a cíle patří eliminace nežádoucích faktorů vývoje cestovního ruchu, rozšíření nabídky pro návštěvníky
o okolní zajímavá místa, zvláště pak oblast Lipenska, zkvalitnění a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu,
změna dosavadního způsobu řízení destinace (vnik samostatné destinační společnosti za účasti okolních měst
a obcí i privátních subjektů).
Strategie cestovního ruchu: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20170526_Strategie_cestovniho_ruchu.xml.
Náklady na pořízení kompletní strategie činily 793 tis. Kč, z rozpočtu města jsme na její financování vynaložili 248
tis. Kč, Českokrumlovský rozvojový fond poskytl 181 tis. Kč, od Czech Tourismu jsme získali 200 tis. Kč, Jihočeské
centrály cestovního ruchu 83 tis. Kč a 83 tis. Kč přispělo na financování Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov.
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VIII. Kultura
1. Hlavní prioritou volebního období bude zdárné dokončení projektu Revitalizace komplexu klášterů, zajištění jeho
udržitelnosti v souladu s dotačními podmínkami a jeho zařazení mezi stěžejní nabídky kulturního bohatství pro obyvatele
i návštěvníky města.
Revitalizaci komplexu klášterů se podařilo přes všechny překážky a úskalí uskutečnit v souladu s projektem i dotačními podmínkami. Na úspěšné realizaci se podílelo velké množství zaměstnanců města i externích osob a subjektů, nejvýraznějším způsobem pak Městské divadlo Český Krumlov, hlavní partner projektu. Jednalo se v novodobé
historii o největší investici města. Celkové náklady činily 330 mil. Kč, z této částky bylo z dotace financovány práce
a dodávky ve výši 319 mil. Kč (pozn.: z uvedené částky připadlo na uplynulé volební období dočerpání nákladů
projektu ve výši 122 mil. Kč).
Revitalizovaný areál klášterů je dnes jednou z nejzajímavějších kulturních nabídek města jak pro jeho
návštěvníky, tak i obyvatele, což dosvědčuje jeho rostoucí návštěvnost i ohlasy návštěvníků. Jediným vážnějším problémem projektu, je jeho vyšší provozní ztráta, než bylo plánováno (plán 2 mil. Kč), a to zhruba ve výši
10 mil. Kč, plánovaná ztráta střediska na tento rok činí 7 mil. Kč (= dotace města).
Přes tuto negativní skutečnost, hodnotíme celkově projekt jako velmi úspěšný a přínosný pro město,
s obrovskými potenciálem po skončení udržitelnosti projektu, tj. v roce 2020. Striktní podmínky dotace omezují
zásadním způsobem využívání komplexu klášterů více komerčně.
2. Budeme nadále podporovat činnost městského divadla, městského kina, městské knihovny a dalších stálých
kulturních institucí bez ohledu na jejich vlastnictví či provozovatele. Zaměříme se na podporu konání nekomerčních
kulturních akcí ve městě, abychom podpořili pestrost a šíři kulturní nabídky pro místní obyvatele.
Město finančně podporuje provoz svých základních kulturních zařízení, divadla, kina, knihovny (celkem téměř
14 mil. Kč) a nově areálu klášterů (cca 10 mil. Kč) – údaje za rok 2017.
V roce 2016 rada města schválila Koncepci rozvoje městské knihovny zpracovanou příspěvkovou organizací,
která mimo jiné jasně deklaruje, že knihovna zůstane i nadále v objektu bývalé prelatury a měla by se stát vedle
klášterů hlavním kulturně společenským centrem v historickém centru zaměřeným zejména na obyvatele města.
V současnosti je připravován projekt celkové rekonstrukce interiérové části objektu o výměře zhruba 1000 m2.
Město prostřednictvím dotací podporuje také řadu dalších kulturních akcí a aktivit. Celkem byla formou položkových a programových dotací na kulturní aktivity každoročně vynaložena částka přesahující 2 mil. Kč (2,3
mil. Kč v roce 2017). V roce 2016 byla schválena inovovaná Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města
Český Krumlov, která stanovila jasné podmínky pro poskytování programových i individuálních dotací. Podpora
nabídky nekomerčních akcí pro místní obyvatele byla zahrnuta mezi priority Programu podpory kultury. Z nově
vzniklých akcí tvořených místními a pro místní obyvatele můžeme jmenovat např. Zažít Krumlov jinak nebo
Letňák v kině.
3. Budeme pokračovat v aktivním zapojení se do jednání o problematice otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
Během celého volebního období se město prostřednictvím starosty aktivně účastnilo jednání komise ministra
kultury, která má za úkol řešit další budoucnost otáčivého hlediště. Bohužel ani za uplynulé čtyři roky se nepodařilo významněji pohnout s touto citlivou záležitostí, jejíž řešení je zcela mimo možnosti města. Je zřejmé, že
do konce tohoto volebního období nedojde ani k vypsání mezinárodní architektonické soutěže městem České
Budějovice, které doporučila ministerská komise. Jelikož tento stav trvá více než dvacet let, stále více městu hrozí,
že přijde jak o zápis do seznamu UNESCO, tak o otáčivé hlediště. Pro nastávající období je proto nezbytné, aby
město převzalo ve věci otáčivého hlediště iniciativu, byť není ani vlastníkem otáčivého hlediště, ani jeho provozovatelem, ale jeho budoucnost má pro nás zásadní význam.
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IX. Sport a volný čas
1. Budeme i nadále podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže zejména prostřednictvím grantového systému.
V letech 2015–2018 vydalo město na projekty volnočasových aktivit realizovaných fyzickými osobami, spolky
či obecně prospěšnými společnostmi celkem 2,3 mil. Kč.
2. V první řadě budeme iniciovat dokončení revitalizace rekreační zóny u Hornobránského rybníka a jejím zprovoznění, následně vytvoření dalších příležitostí pro venkovní koupání u plaveckého bazénu i na řece Vltavě.
Revitalizaci rekreační zóny Hornobránského rybníka provedla z převážné části městská obchodní společnost
Lesy města Český Krumlov v souladu se zpracovaným projektem. Přišla celkově na 6,3 mil. Kč a její provoz zajišťuje
městská obecně prospěšná společnost PRO-SPORT ČK. Rekreační zóna nabízí koupání v čisté vodě i díky rekonstrukci přivaděče a vybudovanému vrtu, hrací prvky pro malé i větší děti, dvě hřiště pro míčové sporty a k tomu
i potřebné zázemí (WC, parkoviště).
Venkovní koupání je projektově připravováno na několika místech na Vltavě, ještě v letošním roce by mělo být realizováno pod terasami Na Střelnici. Záměr vybudování venkovního koupaliště u plaveckého bazénu byl odložen
a o jeho osudu bude muset rozhodnout nové zastupitelstvo. Bude moci využít zpracovanou studii, která navrhuje
několik variant rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu. Bez vyřešení této otázky je budování venkovního
koupaliště prakticky nemožné.
Studie plaveckého bazénu: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20180720_Studie_bazen.xml.
3. Budeme usilovat o rozšiřování sítě cyklo a in-line stezek a o vybudování městských vycházkových okruhů
propojujících historické a přírodní zajímavosti ve městě a v jeho okolí (Křížová hora, Ptačí hrádek atp.), včetně podpory
rozšíření tzv. městských plácků pro rekreační aktivity všech věkových kategorií.
Město se společně s Českokrumlovským rozvojovým fondem zapojilo do pracovní skupiny připravující projekt
vybudování cyklostezky kolem Vltavy (od Lipenské hráze do Zlaté Koruny). Krom toho byl vypracován projekt
„Cyklostezka ul. Chvalšinská – autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov“, městská cyklotrasa od dobrkovické
cyklostezky na autobusovou zastávku Špičák skrz Jelení zahradu a propojením s městskou částí Vyšehrad (z ulice
Fialkové do Českobratrské). Na financování tohoto projektu o rozpočtových nákladech 19,8 mil. Kč (součástí je
vybudování dvou nových lávek přes Polečnici – v Nových Dobrkovicích a u sportovního stadionu) se podařilo
získat dotaci ve výši 17,7 mil. Kč.
Realizace je plánována na roky 2019–2020. Současně je ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR připravováno pěší a cyklo propojení konce této cyklotrasy u Porákovu mostu s křižovatkou U Trojice (podél Vltavy pod
stávajícím chodníkem) a jejím dalším pokračováním přes areál bývalého závodu Jitony až do Tovární ulice v Domoradicích.
V rámci dlouhodobého projektu městských vycházkových okruhů, jehož cílem je nabídnout široké veřejnosti
procházky nad městem v krajině spojující zajímavá místa a cílové body (památky, přírodní zajímavosti atp.) je
v současné době je zpracován návrh sítě pěších tras a stezek v katastru celého města. Návrh bude předmětem
projednání s vlastníky pozemků a následně prezentován veřejnosti k získání připomínek a návrhů.
V projektu vycházkových okruhů byla také připravena a realizována revitalizace vrcholové partie Křížové hory.
Po letech jednání s vlastníky pozemků se podařilo získat do vlastnictví města od státu pozemek na samém vrcholu Křížové hory a následně od soukromých majitelů okolní pozemky do nájmu. Tím bylo možné realizovat
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vlastní projekt revitalizace dle projektové dokumentace externího krajinářského architekta, jejíž klíčovou náplní
bylo odstranění letitých náletů dřevin v okolí. Dalším krokem, který následuje, je rekonstrukce pěší přístupové
cesty (v linii historické Křížové cesty), na kterou je zpracována již projektová dokumentace i připraveny prostředky
v rozpočtu.
Krom výstavby a modernizace dětských hřišť se díky projektu společnosti Lesy města Český Krumlov podařilo
vybudovat venkovní fitness koutek U Trojice. Skládá se z šesti fitness prvků podél stezky kolem zdejšího malého
rybníčku. Dopadovou plochu fitness prvků tvoří pryžová štěpka. Celková investice byla ve výši 1,3 mil. Kč, získaná
dotace činila 1,2 mil. Kč.
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X. Správa města, komunikace s veřejností a jiné
1. Profesionální a vlídná radnice s kvalitními, odborně i charakterově zdatnými zaměstnanci nesmí zůstat nenaplněnou proklamací.
Potvrzením splnění tohoto bodu jsou nejenom dlouhodobě pozitivní zjištění nadřízených, kontrolních
a dozorových orgánů, ale rovněž opakované ocenění Městského úřadu Český Krumlov jako „Přívětivého úřadu“ (v roce 2016 3. místo, v letech 2017 a 2018 1. místo v Jihočeském kraji). Došlo k zásadnímu rozšíření úředních hodin v nejfrekventovanějších agendách, v provozu úřadu již neexistují zcela „neúřední“ dny. Úřad umožňuje moderní a pohodlné online objednávání k vyřízení záležitostí, žadatele
prostřednictvím SMS informuje o vyřízení jeho dokladů, budova úřadu je pokryta bezplatným WiFi signálem.
Občané mají možnost drobné závady a nedostatky hlásit prostřednictvím webu města a nově i s využitím jednoduché aplikace pro mobilní telefon, což značně zvýšilo angažovanost občanů při řešení věcí veřejných
a přispělo k rychlému odstraňování nešvarů ve městě.
Úřad nabízí možnost placení prostřednictvím platebních karet, nejprve na pokladně, nově rovněž i na vybraných
dalších úsecích (občanské průkazy a cestovní doklady, registr vozidel a řidičů). Ve vztahu k fungování a úřadu
nezaznamenáváme ze strany veřejnosti žádné systémové připomínky.
2. Budeme prosazovat co nejširší zpřístupňování informací občanům města, vytvoření mechanismu ke zpřístupnění
a zpřehlednění práce zastupitelstva i rady města. Zpřehledníme hlasování zastupitelů, např. prostřednictvím audiovizuálních přenosů ze zasedání. Rada města taktéž učiní kroky ke zpřehlednění výstupů z neveřejného jednání rady
města.
Plnění tohoto bodu jsme se intenzivně věnovali a ve srovnání s jinými městy se domníváme, že dalece převyšujeme obvyklou míru otevřenosti. Veškeré podklady pro rozhodování zastupitelstva zveřejňujeme elektronicky
týden před samotným jednáním, které živě přenášíme na internetu a umožňujeme rovněž jeho pozdější přehrání
ze záznamu.
Hlasování probíhá již výhradně elektronicky, je proto zřejmé, jak který ze zastupitelů konkrétně hlasoval. Veřejnou kontrolu hospodaření podporujeme aplikací „klikací rozpočet“, která podává aktuální informace
o peněžních tocích města. V zájmu efektivity jednání orgánů města, stejně jako s ohledem na finanční úspory
a ekologii, jsme kompletně přešli na vyhotovování podkladů k jednání v elektronické podobě, již tedy netiskneme desítky tisíc stran papírů určených výhradně k jednorázovému použití. Prostřednictvím vyspělého
a průběžně vyvíjeného geoportálu mají občané možnost se dálkově a bez omezení seznámit (nejenom) s územně
plánovací dokumentací města Český Krumlov.
3. Budeme pokračovat v úsilí o maximální transparentnost činnosti města a jím zřízených organizací, zejména
pokud jde o zadávání zakázek, a to včetně jejich zveřejňování (od vypsání zakázky, přes hodnocení až po zveřejnění
smluv).
Město zavedlo jednotný systém pro evidenci a správu veřejných zakázek E-ZAK. Na jediném místě jsou tak
soustředěny veřejné zakázky všech kategorií, doplněné o archiv veškeré související dokumentace. Město spolupracuje s profesionální administrátorkou veřejných zakázek, která dohlíží na dodržování zákonných i interních
pravidel souvisejících se zadávacím procesem.
4. Zaměříme se na aktualizaci koncepce městské policie, včetně začleňování tzv. asistentů prevence kriminality do systému městské policie.
Tento bod zůstal nesplněný.
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5. Pokud to umožní zlepšený výběr daní a výnosů města, budeme zvyšovat příspěvky do grantových programů
města na podporu sociálních služeb, kultury, sportu a volnočasových aktivit. V oblasti sportu budeme podporovat
sportovní kluby vychovávající mládež a znovu umožníme čerpat dotační prostředky města na sportovně významné
akce.
V porovnání se skutečným čerpáním roku 2015 je alokace do programů podpory pro rok 2018 zvýšena
o 1,4 mil. Kč (tj. o 18,8 % více).
6. Zřídíme poradní orgány otevřené odborné veřejnosti s cílem zajistit, aby výstupy komisí mohly být co nejodbornějším
a nestranným podkladem pro rozhodování vedení města.
Komise a výbory byly zřízeny a během volebního období se podílely na přípravě podkladů pro rozhodování rady
města a zastupitelstva města.
Přehled výborů a komisí: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/vyboryZM2014-2018.xml a http://obcan.ckrumlov.
info/docs/cz/komiseRM2014-2018.xml.
Nad rámec těchto poradních orgánů byly při tvorbě strategického a akčního plánu rozvoje města ustanoveny
pracovní skupiny složené ze zástupců města, městského úřadu, městských organizací a občanů, kteří měli o práci
v komisích zájem.
7. Budeme upřednostňovat účinnější využívání všech zákonných možností k řešení problémů města před zaváděním dalších regulací novými vyhláškami.
Za volební období přijalo zastupitelstvo města pouze čtyři skutečně „regulatorní“ vyhlášky, z nichž dvě se věnují pouliční hudební produkci, jedna provozování hazardních her a jedna stanovení doby nočního klidu. Vztahy
ve městě tedy řešíme především konsenzuálně a k regulaci přistupujeme pouze v oblastech, kdy je nutno zajistit
vymahatelnost dohodnutého kompromisu.
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Příloha
Plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Seznam hlavních investičních akcí k realizaci v letech 2015–2018
Akce nad cca 2 mil. Kč
1. Projekt Revitalizace areálu klášterů (2015–2018)
 obnova budov, vybavení (celkem 297 mil. Kč)
celkové náklady projektu včetně neinvestičních 330 mil. Kč, z toho dotace 319 mil. Kč
2. Rekonstrukce inženýrských sítí Nové Dobrkovice – východ  kanalizace, vodovod, komunikace
3. Rekonstrukce inženýrských sítí Nové Dobrkovice – západ
 kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení
4. Rekonstrukce inženýrských sítí ul. 5. května  kanalizace, vodovod
5. Rekonstrukce inženýrských sítí ul. Nové Domovy  kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení
6. Rekonstrukce inženýrských sítí ul. Pod Vyhlídkou  kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení
7. Základní škola Za Nádražím  zateplení budovy a výměna oken
8. Základní škola Plešivec  zateplení budovy
9. Bytový dům Vyšehrad čp. 182  změna vytápění (vlastní plyn. kotelna)

v mil. Kč
247,0
7,0
22,5*
7,6
11,4
10,8
22,0
17,6
5,3
8,6*
8,7
1,9
4,0

10. Bytový dům Lipová čp. 161  zateplení budovy a výměna oken
11. Rozšíření skládky TKO
12. Rekonstrukce jižních teras  dokončení dotovaného projektu
13. Přechody pro chodce ul. Chvalšinská
14. Revitalizace areálu Hornobránského rybníka (Lesy města ČK 6,3 mil. Kč, město 2,2 mil. Kč)
8,5
 dokončení projektu (WC, vrt, veř. osvětlení, kamery, hrací prvky, mobiliář atp.)
1,6
15. Rekonstrukce veřejného WC – autobus. zastávka Špičák  rekonstrukce WC v havarijním stavu, vybavení
16. Rekonstrukce bytového domu Nad Nemocnicí čp. 431
0,0**
Další významnější investice nad rámec původního programového prohlášení:
3,4
17. Mateřská škola Plešivec  zateplení budovy a výměna oken
4,2
18. Podzemní kontejnery  Linecká ul. (P3) a Pivovarská ul.
12,0
19. Zimní stadion  I. etapa – rekonstrukce technologie
5,6
20. Základní škola Za Nádražím  změna vytápění (vlastní plyn. kotelna)
21. Točna autobusů Nové Spolí
3,1
22. Rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí ul. Vyšehradská
3,1
 vodovod, komunikace, veřejné osvětlení
23. Parkovací plochy Plešivec, ul. U Zelené ratolesti
2,8
24. Rekonstrukce ul. Třídy Míru
10,0*
19,9*
25. Mateřská škola Za Nádražím  nástavba
22,2*
26. Základní škola TGM  výměna oken (dokončení v 2019)
33,6*
27. Budova městského úřadu Kaplická čp. 439  obnova obvodového pláště vč. výměny oken
27. Rozšíření separace odpadu
2,5
28. Dokončení opláštění zimního stadionu
0,0***
Vysvětlivky:
* u ceny díla = v realizaci, dokončení v 2018
** akce rekonstrukce bytového domu čp. 431 odložena
*** vzhledem k tomu, že se do soutěže nepřihlásil žádný dodavatel, akce odložena do roku 2019
Podrobný přehled investičních akcí je k dispozici na
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20180622_Realizovane_projekty_za_volebni_obdobi.xml
V tomto roce projektově připravované významné městské investice:
1. Komplexní revitalizace městského hřbitova
2. Výstavba nové obslužné budovy na autobusovém nádraží (ČKRF)
3. Komplexní rekonstrukce objektu městské knihovny v Horní ulici
4. Rekonstrukce objektu Špičák čp. 114 (dům sociálních služeb)
5. Rekonstrukce parkovací plochy u zimního stadionu
6. Rekonstrukce budovy radnice, náměstí Svornosti čp.1
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Prezentace dokončených investičních projektů

Zateplení ZŠ za Nádražím

Nová plynová kotelna v ZŠ Za Nádražím

Dokončení výměny oken v ZŠ Linecká

Zateplení a výměna oken v ZŠ Plešivec

Nové Dobrkovice východ – výměna kanalizace
a nový povrch vozovky

Osvětlení a úprava přechodu pro chodce na
Objížďkové ulici směrem z ulice Tavírna

Rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Nové domovy

Rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Pod Vyhlídkou
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Prezentace dokončených investičních projektů

Rekonstrukce ulice Vyšehradská

Rekonstrukce chodníku v ulici Věncova

Rekonstrukce chodníku v ulici Křížová

Nová točna autobusů v Novém Spolí

Rekonstrukce parkovacích míst U Zelené ratolesti

Rekonstrukce WC na autobusové zastávce Špičák

Revitalizace areálu Hornobránského rybníku

Oprava pláště Budějovické brány
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Prezentace dokončených investičních projektů

Rekultivace a rozšíření skládky komunálního odpadu

Oprava schodiště za MŠ Plešivec

Oprava kašny v Kostelní ulici

Oprava tří výklenkových kaplí na Křížové hoře

Rekonstrukce přízemí a vybudování nového zázemí
pro Senior klub na Vyšehradě 182

Zázemí k zimnímu stadiónu – I. etapa – rekonstrukce
technologie

Solární ohřev v bazénu

Solární ohřev pro sportovní halu
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Prezentace dokončených investičních projektů

Vybudování podzemních kontejnerů v Pivovarské ulici

Vybudování podzemních kontejnerů v Linecké ulici

Nová fasáda na radnici

Stavební úpravy budovy Za Soudem – odlehčovací
služba Sociálních služeb SOVY

Revitalizace areálu Klášterů Český Krumlov

Úprava klášterní zahrady

Úprava Růžové zahrady

Rehabilitace altánu v Městském parku
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Zahájené rekonstrukce

Třída Míru – rekonstrukce chodníků pro pěší

Nové Dobrkovice – vybudování nové kanalizace, výměna
stávajícího vodovodu a veřejného osvětlení a oprava opěrných zdí a místních komunikací
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