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slovo místostarosty

Ivo Janoušek

Milí Krumlováci, 
kdyby mi někdo před 
rokem ve  stejnou 
dobu řekl, že se stanu 

místostarostou pro kulturu města 
Český Krumlov, upřímně bych se 
pousmál. Ani si nedokážete předsta-
vit, jaké překvapení pro mě byly vý-
sledky říjnových komunálních voleb, 
postup koaličních jednání a průběh 
ustavujícího zastupitelstva. Krátce 
řečeno se ze mě během několika dní 
stal politik, veřejná osoba a předsta-
vitel jednoho z  nejkrásnějších měst 
světa s prestižní značkou UNESCO. 
Ano, mám velkou radost a vážím si 
této příležitosti! Zároveň mi jde 
na mysl, jak lze ustát nečekaný rake-
tový start, mediální tlak a  zároveň 
se nezbláznit a zůstat zcela normál-
ní? To vám bohužel nepovím. Vím 
jen, že mít v životě štěstí, nutí člově-
ka k pokoře a  ta je spolu s ohledu-
plností důležitá pro každého z nás. 

Český Krumlov je výjimečné 
místo s neuvěřitelným charismatem, 
chcete-li geniem loci. Město plné za-
jímavých lidí, avšak s nejrůznějšími 
názory. Je to údolí kontrastů, kde 
mnoho lidí cítí spokojenost a někteří 
velkou nespokojenost. 

Proč je Krumlov Krumlováky 
milován i  zatracován? Proč se jed-
no malé město dělí na dva zdánlivě 
odcizené světy? A  co když je to jen 
nafouknutá bublina sociálních sítí 
a boříme ji sami tím, že jsme aktivní 
v  životě Českého Krumlova? Podle 
mého názoru bychom těžko hleda-
li druhé okresní město, kde je tolik 
spolků, organizací a  aktivních lidí 
v kultuře, sportu či ve svém vlastním 
podnikání či zaměstnání. 

Důležité je si proto zachovat 
dostatek pokory a  být ohleduplní 
ke svým blízkým i lidem ve svém šir-
ším okolí, a hlavně neztratit humor! 
Proč takový sentiment? Protože 
Český Krumlov potřebuje spojovat 
a možná symbolicky právě teď, třicet 
let od sametové revoluce. 

Na závěr mi dovolte ještě jednou 
poděkovat vám všem za  podporu, 
kterou vnímám takřka na  každém 
kroku. Užijte si krumlovský ma-
sopust a nebojte, jaro už je za dveř-
mi!

čtěte také...

UPOZORNĚNÍ Jednání zastupitel-
stva 31. ledna a 28. února 2019 se kona-
jí od 16.00 hodin mimořádně ve Slou-
pové síni Studijního centra Český 
Krumlov, které se nachází na I. zámec-
kém nádvoří, Zámek čp. 232. Z technic-
kých důvodů nebude k dispozici online 
přenos, ani záznam jednání. 

Zastupitelstvo

Poplatek za komunální odpad 

Krumlovský masopust 
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Úspěch Téměř 80 žáků Českokrum-
lovského dětského sboru Základní 
umělecké školy hostovalo na konci mi-
nulého roku na  koncertu přední české 
folkové skupiny Spirituál kvintet. Vy-
stoupení Medvíďat ve  Smetanově síni 
Obecního domu v Praze považuje sbor-
mistr Lukáš Holec za splněný sen: „Jsem 
nesmírně šťastný a vděčný za všechny zpí-
vající děti a mládež ze ZUŠky i klavíristu 

Michaela Bartoše, vedli si opravdu skvěle. 
Po všech stránkách je to nezapomenutelný 
zážitek, od  nádherného sálu s  úžasnou 
akustikou a  vynikajícím klavírem, až 
po  vnímavé a  neobyčejně vděčné publi-
kum.“ Kapelník Spirituál kvintetu Jiří 
Tichota na adresu českokrumlovského 
sboru uvedl: „Byli skutečnou ozdobou 
večera, nejen zpěvem a  hraním, prostě 
vším – od výborně vybraného repertoáru, 

přes promyšlenou a skvěle vystavěnou in-
terpretaci, po vzorné chování každičkého 
člena sboru, byla radost pobýt v  jejich 
blízkosti. Ve  Smetanově síni nezpívají 
ledajaké sbory a  Medvíďata jasně před-
vedla, že ona mezi vyvolené jednoznačně 
patří!“ Město Český Krumlov gratuluje 
talentovaným a pilným žákům a jejich 
učitelům k  fantastickému úspěchu 
a děkuje za skvělou reprezentaci.

Medvíďata zazářila v Obecním domě

Radka Ondriášová
Odbor financí

Podpora Cílem Programu pod-
pory kultury je podpora kulturních 
aktivit v  Českém Krumlově s  důra-
zem na  rozšíření a  co nejlepší vyu-
žití kulturního potenciálu města. 
Základní filozofií je respektování 
rozmanitosti a  rozdílnosti kultur-
ních aktivit. Prioritami jsou pod-
pora celoroční činnosti místních 
kulturních organizací s  důrazem 
na  aktivity dětí a  mládeže, kultur-

ních projektů, které svým význa-
mem přispívají k prestiži města Čes-
ký Krumlov jako kulturního centra 
jižních Čech, inovativních projektů 
v  oblasti kultury, osvětově-vzdělá-
vacích aktivit zvyšujících znalosti, 
schopnosti a  dovednosti obyvatel 
v  oblasti kultury a  umění a  pestré 
kulturní nabídky pro všechny vě-
kové kategorie. Žádosti o dotaci lze 
předkládat do  opatření, která jsou 
definována ve  výzvě uveřejněné 
na www.ckrumlov.cz/dotace.

Město otevírá programy 
finanční podpory
Do 15. února 2019 je možné podávat žádosti o poskytnutí dotace 
z programů podpory v oblasti kultury, zahraniční spolupráce, so- 
ciálních a souvisejících služeb (komunitní plánování), volnočasových 
aktivit dětí a mládeže a sportu. Cílem programů je podpořit aktivity 
zejména místních subjektů, především těch, kterou jsou zaměřeny 
na činnost dětí a mládeže.

Medvíďata zpívala s legendární kapelou Spirituál kvintet ve Smetanově síni.  Foto: ZUŠ Český Krumlov
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únor 2019NÁZORY ZASTUPITELŮ I CENA MĚSTA

Miroslav Máče
zastupitel, bez politické příslušnosti

Rozpočet Ve  čtvrtek dne 20. 12. 
2018 byl schválen rozpočet města hla-
sy koalice. Jde o  zásadní dokument, 
který by měl naplnit Programové pro-
hlášení koalice, které není po více než 
měsíci vládnutí na světě.

Abychom mohli hodnotit hlav-
ní ukazatele rozpočtu, vrátíme se 
do  chváleného rozpočtu minulého 
roku. V  tomto rozpočtu byly celkové 
příjmy 342 mil. Kč a  celkové výdaje 
355 mil. Kč. Schodek rozpočtu činil 
13 mil Kč, které jsme si museli vypůj-
čit, a to velkoryse v částce 40 mil. Kč. 

Návrh rozpočtu na  rok 2019 má cel-
kové příjmy 390 mil. Kč a celkové vý-
daje 365 mil. Kč. Vzniká tak přebytek 
ve výši 25 mil. Kč.

Náhodný pozorovatel by se rado-
val z  přebytku rozpočtu, který bude 
použit na investice popsané v koaliční 
dohodě ze dne 8. 11. 2018. Skuteč-
nost je však jiná. Vzhledem k vysokým 
úrokům bude potřebné v  blízké bu-
doucnosti splatit úvěry města ve  výši 
49 mil. Kč. Udává-li rozpočet splácení 
jistiny dluhu ve  výši 5 mil. Kč v  roce 
2019, pak přesouvá splácení jistiny no-
vého úvěru ve výši 40 mil. Kč do bu-
doucích let. Proto jsou investiční mož-
nosti budoucích let omezené.

Správný hospodář by celý přebytek 
běžného rozpočtu použil na investiční 
výdaje. Z přebytku běžného rozpočtu 
ve výši 43 mil. Kč bude uhrazen scho-
dek kapitálového rozpočtu ve výši 18 
mil. Kč. Pak zbývá 25 mil. Kč a  při 
splacení jistiny v  rozpočtované výši 5 
mil. Kč zbývá 20 mil. Kč, nebudeme-li 
uvažovat nerealizované výdaje roku 
2018. Tím, že došlo ke zvýšení úroků 
minulého roku z  0,2 mil. Kč na  nově 
rozpočtovanou částku 0,7 mil. Kč, tj. 
o 0,5 mil. Kč, je 20 mil. Kč z přebytku 
použito na  splacení úvěru ve  výši 40 
mil. Kč přijatého v roce 2018.

Koaliční dohoda hovoří o  nejvý-
znamnějších investicích: koupě čis-

tírny odpadních vod s  obchvatným 
kanálem, výstavba nových nájemních 
bytů, dokončení opláštění zimního 
stadionu, rekonstrukce areálu hřbito-
va, rekonstrukce Lazebnického a Be-
nešova mostu atd. Na  tyto investice 
nejsou v kapitálovém rozpočtu města 
vyhrazeny žádné výdaje. Naopak je-
diným podstatným investičním vý-
dajem bude cyklostezka Chvalšinská 
ve  výši 14 mil. Kč. Pak se můžeme 
oprávněně ptát, zdali volební sliby 
koalice nebyly jen pouhým přáním, 
které nelze realizovat bez podstat-
ného zvýšení příjmů, o  kterém sta-
ronové vedení města hovoří již více 
než rok.

Josef Hermann
místostarosta, radní, 

zastupitel za KDU-ČSL

Rozpočet Na  výše uvedený pří-
spěvek pana zastupitele Máčeho, 
ve kterém hodnotí schválený rozpočet 
na  tento rok, není možné nereagovat. 
Ve  svém hodnocení se dopouští celé 
řady chyb a vyvozuje z něj zcela nepat-
řičné a chybné závěry. Pokusím se v co 
největší stručnosti uvést věci kolem 
rozpočtu na správnou míru.

Každý rozpočet se skládá ze třech 
základních částí. BĚŽNÉHO ROZ-
POČTU, který tvoří běžné (provozní 
či neinvestiční) příjmy a  výdaje, KA-
PITÁLOVÉHO ROZPOČTU tvo-
řeného kapitálovými neboli investič-
ními příjmy a výdaji města a konečně 
částí nazývanou FINANCOVÁNÍ. 
Výsledkem součtu provozního a  ka-
pitálového rozpočtu, resp. všech pro-
vozních a investičních příjmů a výdajů 

je celkový rozpočet města. Ten bývá 
zpravidla v  přebytku, kdy příjmy jsou 
vyšší než výdaje, nebo ve schodku, kdy 
tomu je právě naopak. K pokrytí roz-
počtového salda (přebytku či schod-
ku) slouží ona třetí část rozpočtu, 
tzv. financování. Když je rozpočtován 
schodek, je pokryt (financován) z vol-
ných prostředků na účtech města nebo 
přijetím úvěru. Naopak rozpočtovaný 
přebytek je použit logicky prvořadě 
ke  splátkám v  minulých letech přija-
tých úvěrů nebo k  tvorbě finančních 
rezerv. Z uvedeného je zřejmé, že pro 
hodnocení úrovně rozpočtového hos-
podaření města je zcela nepodstatné, 
zda rozpočet na  konkrétní rok je roz-
počtován se schodkem či přebytkem. 
To podstatné je, aby nebyl rozpočet 
plánován každoročně se schodkem, 
což by znamenalo každoroční navyšo-
vání dluhu města (objemu čerpaných 
úvěrů). To se bohužel děje v naší zemi, 
kdy díky schodkovému rozpočtu roste 

státní dluh a  vládnoucí garnitury se 
tváří, jako bychom jej nikdy nemuseli 
splatit. V  případě našeho městského 
rozpočtu udržujeme úroveň zadluže-
ní trvale již mnoho let na velmi nízké 
úrovni, kdy objem čerpaných dlouho-
dobých úvěrů se pohybuje od zhruba 
deseti do maximálně padesáti miliónů 
korun. Tuto míru zadlužení si můžeme 
bez problémů dovolit, neboť přebytek 
běžného hospodaření (to co nám zbý-
vá na investice či na splátky úvěrů) se 
v posledních letech pohybuje nad čty-
řiceti miliony korun.

K  Novému roku činil objem ne-
splacených bankovních úvěrů města 
pouhých devět milionů korun, onen 
čtyřiceti milionový dlouhodobý úvěr, 
o  kterém píše pan zastupitel Máče 
a  jehož přijetí schválilo zastupitelstvo 
v  loňském roce za  účelem financová-
ní vybraných investičních akcí, dosud 
čerpán nebyl, neboť jejich vlastní re-
alizace proběhne až v  letošním roce. 

Po  jeho vyčerpání bude město v  ná-
sledujících pěti letech ročně splácet 
v průměru šestimilionovou jistinu, což 
pro městský rozpočet nebude nikterak 
zatěžující částka.

A  na  závěr ještě malý komentář 
k  podstatě kritiky schované v  názvu 
příspěvku pana zastupitele Máčeho. 
Z  programových investičních priorit, 
na  kterých se koalice dohodla v  uza-
vřené koaliční smlouvě, jsou některé 
z  nich již součástí rozpočtu, jako na-
příklad dokončení opláštění zimního 
stadionu, rekonstrukce městského 
hřbitova. Další budou zařazeny do při-
pravované první rozpočtové změny 
na základě uzavření výsledku hospoda-
ření za minulý rok. A na realizaci ostat-
ních investic, které bychom rádi usku-
tečnili, máme ještě další tři rozpočtové 
roky. Že uskutečnění všech koaličních 
priorit nepůjde bez navýšení rozpočto-
vých příjmů, je nad slunce jasné. Pracu-
jeme na tom.

Rozpočet města v rozporu s přáním koalice

Ad: Rozpočet města v rozporu s přáním koalice

redakce

Ocenění Do  konce března může-
te zasílat nominace svých favoritů 
na Cenu města Český Krumlov za rok 
2018. Náležitosti nominačního for-
muláře jsou zveřejněny na  stránkách 
www.ckrumlov.cz/cenamesta. Vaše 
návrhy můžete zaslat přímo z  webo-
vého formuláře, nebo je doručit na ad-
resu města Český Krumlov, oddělení 

Kanceláře starosty, náměstí Svornosti 
1, 381  01 Český Krumlov. Nomina-

ce může být sepsána volnou formou, 
musí však obsahovat tyto povinné 
údaje: jméno a adresu nominovaného 
kandidáta, zdůvodnění předkládané-
ho návrhu, jméno a adresu navrhova-
tele. 

Cena města Český Krumlov je ur-
čena fyzickým osobám, seskupením 
fyzických osob či právnickým osobám 
za významné počiny v minulém roce. 
Uznání v  podobě dlažební kostky se 

skleněnou kapkou odráží přínos k roz-
voji či prezentaci města, k  obohacení 
života jeho obyvatel především v čin-
nosti kulturní a  umělecké, podnika-
telské, sociální nebo sportovní. Cena 
města Český Krumlov může být rov-
něž morální odměnou za  soustavnou 
činnost vyvíjenou v těchto oblastech.

O  udělení Ceny města Český 
Krumlov bude rozhodovat zastupitel-
stvo města na dubnovém zasedání.

Nominujte kandidáty na Cenu města

Foto: Lubor Mrázek
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RADNICE Další díl seriálu s medailonky nově zvoleného českokrumlovského zastupitelstva představuje členy rady města. V několika řádcích 
se radní představují, jmenují oblasti, kterým se budou v následujícím volebním období věnovat, a jak je mohou občané kontaktovat.

Radka Ondriášová
Odbor financí

Pokračování ze str. 1

Podpora Program podpory soci-
álních a souvisejících služeb si klade 
za  cíl udržet stávající síť sociálních 
služeb a  jejich registrovaných po-
skytovatelů, podporovat její rozvoj 
a  činnosti zaměřené na  zkvalitnění 
poskytovaných služeb a  dále dlou-
hodobých služeb a  programů, které 
se sociálními službami souvisejí, na-
vazují na  ně, nebo s  nimi úzce spo-
lupracují, tj. služeb a  programů ne-
definovaných zákonem o  sociálních 
službách.

Největší objem finančních pro-
středků v rozpočtu města je vyčleněn 
na  projekty předkládané v  Programu 

podpory sportu. Dotace budou tra-
dičně rozdělovány na  činnost spor-
tovních oddílů pro mládež do  18 
let s  členskou základnou tvořenou 
občany Českého Krumlova a  okolí, 
na  úhradu nájemného ve  sportov-
ních zařízeních zřizovaných městem, 
příp. v  cizích sportovních zařízeních 
provozujících činnost na  území měs-
ta a  na  opravu a  údržbu sportovišť 
na  území města ve  vlastnictví klubů, 

sloužících k  organizovanému spor-
tování mládeže. Na  podporu aktivit 
a  činností v  oblasti volného času, ať 
již pro organizované, či neorganizova-
né děti a mládež je zaměřen Program 
podpory volnočasových aktivit. Pod-
pořeny mohou být jak jednorázové 
akce, tak i  projekty střednědobého 
a krátkodobého charakteru.

Program podpory zahraniční spolu-
práce si klade za cíl podpořit projekty, 

které probíhají ve  spolupráci s  ofici-
álními partnerskými městy Českého 
Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg 
(Německo), Llanwrtyd Wells (Velká 
Británie), Miami Beach (USA, Flori-
da), San Gimignano (Itálie), Slovenj 
Gradec (Slovinsko) a  Vöcklabruck 
(Rakousko).

Pro jednotlivé oblasti jsou v  roz-
počtu města vyčleněny maximální fi-
nanční prostředky (viz tabulka), které 
budou rozděleny mezi žadatele.

Bližší informace najdou zájemci 
ve  výzvách k  jednotlivým progra-
mům uveřejněným na  webových 
stránkách města www.ckrumlov.cz/
dotace, příp. se mohou obrátit na   
Odbor financí, Radku Ondriášovou,  
tel: 380 766 250 nebo  e-mail: radka. 
ondriasova@mu.ckrumlov.cz.

Město rozdělí v programech podpory 
přes osm milionů korun

Jiří Olšan
radní, zastupitel za KDU-ČSL,

61 let

Pocházím z  Kaplice a  po  studi-
ích jsem pracoval jako zahradní architekt v  Čes-
kých Budějovicích. Do  Českého Krumlova jsem 
se přistěhoval v roce 1985 a od té doby zde žiji se 
svou rodinou. Už více než třicet let pracuji jako 
zahradník na  českokrumlovském zámku. Společ-
ně s týmem kolegů se snažíme, aby zámek a jeho 
zahrady byly přívětivým místem nejen pro turisty, 
ale také pro Krumlováky. Historie našeho města, 
jeho zahrady a okolní krajina se staly mým celoži-
votním profesním zájmem. I proto jsem šťastný, že 
jsem v  posledních třech desetiletích mohl prožít 
proměnu a rozkvět našeho města. A jsem vděčný, 
že jsem k  tomu mohl i  já přispět svým drobným 
dílem jako zahradník, památkář a projektant. 

Život mne naučil, že plány a  vize lze uskuteč-
nit jen týmovou prací. Jako zastupitel budu proto 
usilovat, aby v  městském zastupitelstvu zavládla 
atmosféra spolupráce a  vědomí společné zodpo-
vědnosti za  život našeho města. Své vlastní pro-
fesní zkušenosti chci využít při hledání možností, 
jak zlepšit životní prostředí ve městě a jak zajistit, 
aby veřejný prostor města byl pro Krumlováky 
opravdu přívětivý. Budu vám proto vděčný za vaše 
podněty.

Můžete se se mnou spojit prostřednictvím 
e-mailu jiri.olsan@mu.ckrumlov.cz nebo mne na-
vštívit osobně v zámecké zahradě.

Zastupitelé se představují veřejnosti

Ivana Ambrusová
radní, zastupitelka za ČSSD, 

55 let

V Českém Krumlově žiji od roku 
1984, jsem vdaná a mám 2 děti. Vystudovala jsem 
obor Ošetřovatelství – pedagogika na  Lékařské 
fakultě v  Hradci Králové a  Ošetřovatelství – ma-
nagement na Vysoké škole zdravotnictví a sociální 
práce sv. Alžběty v Bratislavě.

Po větší část svého života jsem pracovala ve zdra-
votnictví a v sociální oblasti, tedy v oborech, které 
jsou mi bytostně blízké. Od roku 2005 pracuji jako 
ředitelka Sociálních služeb SOVY, obecně prospěš-
né společnosti, která se zaměřuje na  poskytování 
sociálních služeb v Českém Krumlově.  

Považuji se za šťastného člověka, neboť práce je 
i mým koníčkem. Vedle toho ale také ráda cestuji 
a  poznávám krásy naší vlasti i  cizích zemí. Další 
mojí zálibou je kulinářské experimentování, zkou-
ším nové chutě a vůně ingrediencí z celého světa.

Mám ráda výzvy a  práci s  lidmi, kteří jsou za-
páleni pro správnou věc, a  proto jsem vstoupila 
do  komunální politiky, v  roce 2010 jsem se stala 
zastupitelkou a v roce 2017 radní města.

V  tomto volebním období, se chci zaměřit 
na  projekty, které by zlepšily životní podmínky 
občanů v  sociální sféře – např. vybudování záze-
mí pro osoby bez přístřeší, znovuzavedení senior 
taxi a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro 
naše seniory. Občané mne mohou kontaktovat 
na e-mailové adrese info@sovyck.cz.

Milan Kotlár
radní, zastupitel za NEZ a TOP 09,

58 let

V Českém Krumlově žiji od roku 
1968 od svých sedmi let. V centru města provozuji 
restauraci Cikánská jizba, jsem ženatý a mám dva 
syny. 

Zajímám se o  politické dění jak u  nás, tak 
ve i ve světě.  Především sleduji a srovnávám život-
ní úroveň, průmysl a situaci na trhu práce. 

V  komunální politice působím dlouhá léta, 
zastupitelem v  Českém Krumlově jsem již páté 
volební období. Nyní jsem také zasedl do křesla 
radního a tato pozice pro mne znamená, že budu 
mít větší a  intenzivnější dohled a  vliv na  každo-
denní chod města. Věnuji se především dopravě, 
sociální politice, bytové politice, školství a  za-
městnanosti. 

Občané se na  mne mohou obracet se svými 
podněty a  návrhy ke  zlepšení, které se týkají ne-
jen vnitřního města, ale i ve věcech veřejného po-
řádku, úklidu města, podnikatelského prostředí, 
dopravy v  centru města atd. Okruh mých zájmů 
a témat, kterými se zabývám je široký, znám dobře 
místní prostředí, a proto se domnívám, že v mno-
ha věcech mohu být svými zkušenostmi nápomo-
cen k řešení nejrůznějších záležitostí.

Kontaktovat mne můžete na  e-mailové adrese 
kotlar.krumlov@seznam.cz, na tel. č. 722 236 615 
nebo za mnou zajděte osobně do Cikánské jizby 
v Dlouhé ulici.

Program podpory Alokace v r. 2019

kultura 1 451 000 Kč

zahraniční spolupráce 70 000 Kč

sociální a související služby (komunitní plánování) 1 288 000 Kč

volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě 181 000 Kč

sport ve městě 5 360 000 Kč

CELKEM 8 224 000 Kč



4

www.ckrumlov.cz/obcan

únor 2019FINANCE I AKCE I SPORT

redakce

Bruslení Od  nového roku rozšíři-
la městská společnost PRO-SPORT 
ČK sobotní otevírací dobu veřejného 
bruslení. Nově bude veřejnosti zimní 
stadion k  dispozici v  sobotu odpole-
dne v  nepravidelných časech, které 
budou zveřejňovány na  stránkách:  
www.pro-sportck.cz/zimni-stadion.

Pro únorové soboty 
platí tato otevírací doba: 
■ 2. 2. od 12.00 do 14.00 hodin
■ 9. 2. od 14.00 do 16.00 hodin
■ 23. 2. od 12.00 do 14.00 hodin
Mimo uvedené časy je zimní 
stadion pro veřejné bruslení 
otevřen standardně: 
■ soboty od 19.00 do 21.00 hodin
■ neděle od 13.45 do 15.45 hodin
Vstupné:
■ děti do 6 let: 30 Kč, ostatní: 40 Kč
Zapůjčení bruslí:
(dostupné velikosti: dívčí/dámské 
32–41; chlapecké/pánské 32–46) 
■ 50 Kč / 2 hod.
Broušení bruslí:
■ 60 Kč / pár – nové
■ 50 Kč / pár – používané

Radka Ondriášová
Odbor financí

Poplatek Tradičním bodem na 
posledním prosincovém jednání za-
stupitelstva města je stanovení výše 
místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, zjednodušeně poplatku 
za komunální odpad.

Město zajišťuje pro své občany 
kompletní systém odpadového 
hospodářství. V  rámci systému 
odpadového hospodářství řeší ze-
jména sběr komunálního odpadu, 
jeho přepravu na  místo uložení, 
případně dalšího zpracování, dále 
potom třídění odpadů, tj. sběr sepa-
rovaného odpadu, jeho odvoz, dal-
ší třídění a  využití, rovněž provoz 

sběrného dvoru, vývoz košů, údrž-
bu kontejnerových stání, likvidaci 
černých skládek. 

Pro rok 2019 jsou odhadovány 
výdaje na  provoz systému odpado-
vého hospodářství na  14  394 tis. Kč. 
Ke  krytí výdajů odpadového hos-
podářství města pak částečně slouží 
i příjmy z poplatků za komunální od-
pad, kdy v  roce 2018 vybralo město 
na  tomto poplatku celkem 7  694,1 
tis. Kč. Je tedy zřejmé, že město dotu-
je provoz odpadového hospodářství 
z ostatních příjmů.

Z  výše uvedených důvodů zastu-
pitelé rozhodli o  zvýšení poplatku 
na  648 Kč za  poplatníka za  celý rok, 
což představuje zvýšení o 48 Kč/rok, 
tedy pouhé 4 Kč/měsíc. Přitom reálná 
výše poplatku kalkulovaná podle zá-
kona činí 952,8 Kč.

Úroveň poplatku za komunální od-
pad město vždy stanovovalo tak, aby 
se dotace města na financování celého 
systému odpadového hospodářství 
pro občany pohybovala okolo 40 %, 
v  roce 2002 činil poplatek 356 Kč, 
poté postupně rostl. Od roku 2013 byl 
poté dlouhodobě na  úrovni 552 Kč 
a až v roce 2018 byl vzhledem k růstu 
výdajů na odpadové hospodářství zvý-
šen na 600 Kč.

Pro zmírnění dopadu zvýšené-
ho poplatku zejména na  rodiny 
s  dětmi rozhodli zastupitelé o  roz-
šíření okruhu osvobozených osob. 
Tou nejvýraznější skupinou, která 
je od  1. ledna 2019 osvobozena 
od  úhrady poplatku za  komunální 
odpad, jsou děti do 3 let věku včetně 
kalendářního roku, ve  kterém 3 let 
dovrší. 

Dále jsou nově osvobozeni vlastníci 
staveb pro individuální rekreaci, kteří 
zároveň platí poplatek jako obyvatelé 
města hlášení zde k pobytu.

Odbor financí upozorňuje občany 
s  trvalým pobytem v  České Krum-
lově a  další poplatníky, že stejně jako 
v  předchozím roce mají povinnost 
uhradit místní poplatek v  termínu 
do 31. 5. Úhradu poplatků lze provést 
osobně na pokladně městského úřadu, 
poštovní poukázkou i bankovním pře-
vodem. Oproti mnoha jiným městům 
jsou i  v  letošním roce plátcům roze-
sílány poštovní poukázky obsahující 
informace o výši plateb a identifikační 
údaje k platbě. 

S  dotazy se občané mohou obra-
cet na referenty odboru financí, bližší 
informace jsou rovněž uveřejněny 
na www.ckrumlov.cz/obcan.

Odpadové hospodářství a poplatek 
za komunální odpad pro rok 2019

Rozšíření 
provozní doby 
veřejného bruslení

Hledáme Ženu Českokrumlovska 2019
Každá žena je jedinečná, některá však kromě 
své rodiny a práce zvládá i něco navíc. Znáte ji? 
Chcete ji ocenit a vyzdvihnout? 

Nominace zasílejte do 28. února 2019 prostřednictvím 
formuláře, který najdete na www.sitprorodinu.cz 
nebo na www.moda-fd.cz. Vítězka bude vyhlášena 
23. března 2019 v rámci galavečera MODA Fashion Day[s].
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na měsíc únor jsme pro vás opět 
připravili další novinky z  fondů 
naší knihovny. Pevně věříme, že 
si vyberete. A pokud vám tato na-
bídka nestačí a chcete se podívat 
na  další novinky, navštivte web 
www.knih-ck.cz a vyberte si z na-
šeho on-line katalogu. Přejeme 
příjemné chvíle při čtení.

Pomijová, Petra: 
Včelky samotářky
Pohádková vyprávění, která zau-
jmou děti i  dospělé, přináší zají-
mavosti ze života samotářských 
včel. Autorka knihy žije a pracuje 
na Českokrumlovsku.

Stachniak, Eva: Carevna noci
Historický román o  Kateřině II. 
Veliké, volně navazující na  titul 
Zimní palác. Prostřednictvím 
vzpomínek carevny poznáme ži-
vot na  carském dvoře i  důležité 
okamžiky světových dějin.

Whitton, Hana: 
Toulky literární Anglií
Autorka oblíbených historických 
románů a řady autobiografických 
knih tentokrát přibližuje historii 
anglické literatury. Poutavé příbě-
hy jsou doplněny četným obrazo-
vým materiálem.

Glaserová, Světlana: 
Trosečník sibiřský
Volné zpracováním vzpomínek 
otce autorky, který se narodil 
ve  stalinistickém Rusku a  prchal 
s rodiči do Československa. Udá-
losti jsou vylíčeny pohledem ma-
lého chlapce.

Wegelius, Jakob: 
Legenda o Sally Jones
Krásně ilustrovaná kniha o  sple-
titém a  krutém osudu gorilí sa-
mičky Sally. Autor za  ni obdržel 
Augustovu cenu za nejhezčí švéd-
skou dětskou knihu. 

Papoušková, Eva: 
Cílovníci
Příběh kluků, kteří se sešli v roce 
1946 v  internátní škole v  Podě-
bradech.

www.knih-ck. cz

Andrea Kintzlová
Český Krumlov Tourism

Masopust Krumlovský masopust 
odstartuje v  sobotu 2. března v  Kláš-
terech Český Krumlov, kde na  ma-
sopustním jarmarku na  klášterním 
dvoře ochutnáte tradiční pochutiny, 
otevřeno bude i  mnoho řemeslných 
dílen, kde si můžete vytvořit vlastní 
výrobek. K  poslechu a  třeba i  k  tan-
ci zahraje od  14.00 do  16.30 hodin 
harmonikářské duo Hrajeto. Navíc 
od  10.00 do  18.00 hodin je pro vás 
opět připraveno masopustní tvoření 
ve  Velkém sále a  Seminárních míst-
nostech. Přijďte si společně s  vašimi 
dětmi vyrobit nejrůznější maškarní 
masky, ale třeba i  rytmické nástro-
je, a  zapojte se pak do  úterního ma-
sopustního průvodu!

Sobotní program pokračuje ma-
sopustním veselím v  restauraci krum-
lovského Historického pivovaru. Těšte 
se na  ochutnávku zabijačkových spe-
cialit i  masopustního pivního speci-
álu. Masopustní dobroty si budete 
moci na místě také zakoupit a odnést 
si s  sebou domů. Je připraveno i opé-
kání buřtů na  pivovarském dvorku. 
Pro navození té pravé masopustní at-

mosféry zahraje od  18.00 hodin živá 
hudba. Základní umělecká škola Čes-
ký Krumlov ve spolupráci se SUPŠ sv. 
Anežky České, muzikanty, výtvarníky 
a  občany města pořádá již třináctý 
ročník Masopustního průvodu ma-
sek. Letošní průvod vyjde ze ZUŠ 
v Kostelní ulici v úterý 5. března 2019 
v 16.00 hodin a tradičně ho zahájí po-
žehnáním P. Mgr. Václav Pícha, JC.D., 
prelát českokrumlovský. Za  veselého 
vyhrávání muziky se budou účastníci 
v maskách představovat na mnoha za-
staveních v centru města různorodým 
programem a koledováním, odměnou 
jim za  to bude pohoštění ve  formě 
koblih, koláčků a dalších dobrot.

Žáci výtvarného oboru ZUŠ při-
pravují 50 nových masek na  téma 
„republika v  rytmu swingu“, masky 
jsou inspirovány výročím naší vlas-
ti, významnými počiny či produkty 
naší historie i  hudbou první repub-
liky. K  vidění bude i  mnoho masek 
z předchozích ročníků. Průvod projde 
z  Kostelní ulice historickým centrem 
do Klášterní zahrady a zpět. Studenti 
a pedagogové SUPŠ sv. Anežky České 
připravují stínové divadlo.

Více k programu na www.ckrumlov.
info/masopust.

Martin Nechvíle
Městská knihovna v Českém Krumlově

Podpora I v letošním roce podpo-
ří Jihočeský kraj Městskou knihovnu 
v Českém Krumlově dotací na výkon 
regionálních funkcí, tentokrát ve  výši 
1  472  000 Kč. Naše knihovna je po-
věřena k  výkonu regionálních funk-
cí Jihočeskou vědeckou knihovnou 
v  Českých Budějovicích pro území 
okresu Český Krumlov, kde distribuu-
je výměnné soubory knih a  CD, me-
todicky vede a úzce spolupracuje s 10 
profesionálními, 30 neprofesionální-
mi knihovnami a 8 pobočkami. Ročně 
tak naše knihovnice-metodička při 
cestách do  malých knihoven regionu 
najezdí přes 5 tisíc kilometrů, rozveze 
kolem 13 tisíc knih, absolvuje kolem 
200 metodických návštěv a  mnoho 
dalšího. Díky pravidelné finanční pod-
poře Jihočeského kraje a  dobré me-
todické práci naší knihovny je možné 
udržet fungování sítě knihoven na tak 
vysoké úrovni.

Martin Nechvíle
Městská knihovna v Českém Krumlově

Vzdělávání Srdečně zveme seni-
ory k účasti na nové zajímavé vzdělá-
vací aktivitě u nás v českokrumlovské 
knihovně. Virtuální univerzita 3. věku 
úspěšně běží na  desítkách míst naší 
vlasti a  nyní je možné ji začít navště-
vovat i  v  Českém Krumlově. Garan-
tem kurzů je Provozně ekonomická 
fakulta ČZU v  Praze. Témata nabí-
zených kurzů jsou pro letní semestr 
(termíny: 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 
4. a 17. 4. 2019) „Potraviny a spotře-
bitel“ (10.00 – 11.30 hodin) a „České 
dějiny a  jejich souvislosti“ (13.00 – 
14.30 hodin). Každý kurz obsahuje 
šest videopřednášek, které se konají 
vždy po  14 dnech. Cena jednoho 
tematického kurzu je 400 Kč, cena 
obou pak 700 Kč. K dispozici je ještě 
několik volných míst. Zájemci se mo-
hou přihlásit a bližší informace získat 
v oddělení pro dospělé u Mgr. Gabrie-
ly Mazurové, e-mail: mazurova@knih-
-ck.cz, telefon: 380  714  794, webové 
stránky www.e-senior.czu.cz.

Krumlovský masopust

Pojďme si znovu připomenout tradice masopustního veselí. Oby-
vatelé a návštěvníci Českého Krumlova se tak mohou od soboty  
2. března do úterý 5. března 2019 těšit na tradiční masopustní zá-
bavu, v programu nebudou chybět masopustní dobroty, výroba ma-
sopustních masek ani oblíbený masopustní průvod městem. 

Redakce One man show s podtitulem Češi, alkohol a rock and roll je klasic-
kou standup comedy, jen komik a mikrofon. Lukáš Pavlásek patří mezi průkop-
níky a nejvýraznější tváře české standup comedy, natočil desítky výstupů do po-
řadů Na stojáka a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní 
speciál láká na to nejlepší z jeho tvorby. Vstupenky na www.luna-kino.cz.

Lukáš Pavlásek v kině Luna

Jihočeský kraj 
podporuje 
českokrumlovskou 
knihovnu

Virtuální univerzita 
3. věku v knihovně

Foto: Lubor MrázekMěsto ožije masopustním veselím.
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2. března 2019
Pivovarská restaurce
- ochutnávka zabijačkových specialit 
  a prodej s sebou
- masopustní pivní speciál  - extra chmelený
- opékání buřtů na pivovarském dvorku
- večerní produkce živé kapely od 18:00

Pořadatel: Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s.

VSTUPNÉ ZDARMA
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Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí a zemědělství

 
Podpora Poslední pátek před Štěd-
rým dnem se v útulku konaly tradiční 
Psí Vánoce. Vzhledem k  nepříznivé 
předpovědi počasí jsme s  obavami 
vyhlíželi vstříc prvním návštěvníkům. 
Naši příznivci nás však nezklamali, vítr 
ani déšť je nezastrašil a přišli podpořit 
naše chlupáče. Návštěvníků bylo to-
lik, že se zdráháme počet odhadovat, 
nestíhali jsme děkovat a  vypisovat 
potvrzení o přijetí sponzorských darů.

Moc nás těší, že máme sympatizan-
ty i  mezi nejmenšími. Bylo dojemné 
sledovat, jak pod vánoční stromeček 
dávaly děti laskominy pro opuštěná 
zvířata i peníze ze svých kasiček. V této 
souvislosti rádi zmiňujeme dlouhole-
tou mimořádnou přízeň dětí, rodičů 
a učitelského sboru Základní školy T. 
G. Masaryka, letos jsme od nich získali 
neuvěřitelných 5 585 korun a spoustu 
krmiva. Tradičně nám pomáhá i  Ko-
munitní centrum Rovnost, které nám 

letos darovalo více než 3  000 korun.
Celkem jsme pro naše čtyřnožce zís-
kali více než 600 kg krmiva, nutno 
dodat, že ve velmi dobré kvalitě, což je 
pro naše chovance opravdu důležité. 
Lidé přinesli chlupáčům také nejrůz-
nější laskominy, hračky a  chovatelské 
potřeby. Na  finančních darech jsme 
obdrželi více než 36 000 korun! 

Velké poděkování patří i  společ-
nosti Kaufland Česká republika, v.o.s., 
která nám věnovala občerstvení. Díky 
jejich štědrosti jsme podávali přícho-
zím grilované klobásky a  oblíbené 
párky v rohlíku, navařili punč a dětem 
rozdávali nejrůznější dobroty. 

K příjemné atmosféře celého odpo-
ledne přispěl i hudební doprovod čes-
kokrumlovské folkové skupiny Lako-
má Barka, která doprovází Psí Vánoce 
každoročně. 

Všem, kteří podpořili náš psí útulek 
upřímně děkujeme! Závěrem je třeba 
dodat, že na  konci roku 2018 našla 
nový domov všechna naše koťátka 
a jeden pejsek. 

Děkujeme za podporu 
psího útulku

Foto: město Český Krumlov
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Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Služba Ve  spolupráci s  Českým 
červeným křížem zřídilo město Český 
Krumlov novou službu, tzv. Teplou 
židli, která nabízí lidem bez domova 
možnost strávit mrazivé noci v  teple. 
„V  Českém Krumlově nám zcela chybí 
noclehárna, dříve jsme využívali kapa-
city noclehárny v Českých Budějovicích, 
ale ta je v současnosti zpravidla obsaze-
ná. Dlouho jsme hledali řešení, až se nám 
pro letošní zimu podařilo zajistit chybě-
jící službu tímto náhradním způsobem,“ 
uvedl starosta Dalibor Carda. 

Služba se nachází v  prostorách 
Oblastního spolku Českého červené-
ho kříže na  adrese sídliště Vyšný 48, 
Český Krumlov. Místnost je vybavena 
židlemi, stolem a  je zde k  dispozici 
WC s  umyvadlem. K  dispozici jsou 
také karimatky, spací pytle a deky. Pří-

chozím jsou poskytnuty teplé nápoje, 
polévka, ve  výjimečných případech 
nevařené potraviny, např. konzervy, 
pečivo. V  případě potřeby je zdarma 
poskytnuto oblečení a  klienti jsou 
informováni o  možnosti využít další 
sociální pomoc ze strany sociálních 
pracovníků Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. 

„Předpokládáme, že se nám ještě po-
daří vylepšit prostor o sprchu a hygienic-
ké zázemí. Vnímáme tento projekt jako 
pilotní a  následně využijeme zkušeností 
v dalším období při plánování noclehár-
ny,“ doplňuje starosta. 

Provoz služby finančně zajišťuje 
město Český Krumlov, předpokláda-
né náklady se pohybují kolem 55.000 
korun za celé zimní období. Personál-
ně službu zajišťuje Český červený kříž, 
na  místě je správce, a  to bez ohledu 
na  víkendy a  na  svátky, který klienty 
přijímá a poskytuje potřebnou pomoc. 

Služba funguje v  zimních měsí-
cích (předpoklad do  března 2019), 
a to vždy jen po dobu mrazivého po-
časí, kdy teplota v  noci klesne pod  
-5 °C dle předpovědi počasí. Zatím je 
služba poskytována zdarma. 

Kritéria přijetí
■ Klient nesmí být agresivní a pod vli-

vem alkoholu či drog.
■ Klient by se měl prokázat občan-

ským průkazem. 
■ Klient musí být ve  stavu, který 

umožňuje poskytnutí této služby 
(možnost poskytnutí hygieny si 
může domluvit na  ubytovně Ta-
vírna 108 v  době od  10.00 hod. 
do 18.00 hodin).

■ Pokud klient přijde s domácím zví-
řetem (psem apod.), nelze mu služ-
bu poskytnout. 
V prostorách je přísný zákaz kouře-

ní, požívání alkoholu a  jiných omam-
ných látek. Současně je zakázáno vná-
šení jakýchkoli zbraní a zdraví či života 
ohrožujících předmětů.

Tel. kontakt na  správce (vždy 
od 20.00 hod do 8.00 hod.) v případě 
otevření služby: 739  139  564, příp. 
739 661 561. 

Ingrid Pechová 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Poradna I v roce 2019 pokračuje 
v Českém Krumlově ve svém půso-
bení Bezplatná insolvenční porad-
na, která vznikla na základě společné-
ho sociálně právního projektu, jehož 
partnery jsou vedle Jihočeského kraje 
a jeho Krajského úřadu i Krajský soud 
v  Českých Budějovicích, Regionální 
středisko České advokátní komory 
pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních 
správců České Budějovice a  Pobočka 
Probační a  mediační služby pro Jiho-
český soudní kraj. Bezplatná insol-
venční poradna funguje již od května 
2017 na  Městském úřadě v  Českém 
Krumlově. Cílem tohoto projektu je 
ochrana dlužníků před nedůvěryhod-
nými subjekty nabízejícími nekvali-
fikované a  předražené služby v  této 
komplikované oblasti života společ-
nosti.  

Využít služby insolvenční po-
radny může bezplatně každý občan 
z Českokrumlovska a Kaplicka, kte-
rý se dostal do tíživé situace z důvodu 
dluhů. Může přijít bez objednání nebo 
se může objednat na daný termín a ho-
dinu. 

Objednat si můžete schůzku na Od-
boru sociálních věcí a  zdravotnictví, 
a to na tel. č. 380 766 423/400. Pora-
denství je poskytováno přímo v budo-
vě Městského úřadu Český Krumlov, 
Kaplická 439, v  1. patře – malá zase-
dací místnost.

Termíny: 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 
6., 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12. 
2019 od 14.00 do 16.00 hod.

Co vzít s sebou: 
Listiny dokládající majetkové a so-

ciální poměry (pokud je máte):
■ majetek (mimo běžné vybavení do-

mácnosti)
■ dluhy
■ příjmy za poslední tři roky
■ osobní stav a vyživovací povinnost 
■ další související rozhodnutí, rozsud-

ky, smlouvy, výzvy, písemnosti.

Václav Votruba

Křest Starosta města Český Krum-
lov Dalibor Carda a  Miroslav Hrdina 
z  Krajského úřadu Jihočeského kraje 
pokřtili ve  středu 12. prosince 2018 
v českokrumlovském divadelním klu-
bu Ántré knihu nazvanou CPDM, 20 
let stavíme mosty a  spojujeme břehy. 
Slavnostní události přihlíželo několik 
desítek spolupracovníků a  sympati-
zantů Centra pro pomoc dětem a mlá-
deži Český Krumlov, o  kterém kniha 
vypráví. Hudební doprovod obstarala 
skupina Sirény.

„Mám z  celého večera skvělý pocit. 
Bylo to přátelské setkání, přičemž dorazi-
li i  lidé, se kterými jsme se roky neviděli. 
Myslím si, že to byl velmi důstojný křest 
knihy, na  které jsme pracovali dva roky 

a která snad čtenářům udělá radost,“ říká 
ředitel CPDM Vlastimil Kopeček.

Autorem knihy je spisovatel a novi-
nář Václav Votruba, který se zaměst-

nanci a  spolupracovníky organizace 
podnikl desítky hodin rozhovorů. 
„Na  naše setkání budu dlouho vzpo-
mínat, naplňovala mě pozitivní energií. 
Přesně to totiž lidé z  CPDM umějí! 
A  věřím, že je to z  knihy cítit,“ dodává 
se slovy, že je dílo pojato tak, aby bylo 
přístupné široké veřejnosti. „Žádná 

čísla a suchá fakta. Kniha je plná vzpo-
mínek, postřehů, radostí i strastí, zkrátka 
plná života.“

Publikaci doprovází vybrané foto-
grafie z  činnosti CPDM a  ilustrace, 
jejichž autorkou je Marie Snášelová 
Štorková, která se zároveň postarala 
o sazbu.

Knihu vydalo Centrum pro pomoc 
dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov 
ve  spolupráci se společností Elmavia 
s.r.o. Vydání bylo podpořeno městem 
Český Krumlov, Jihočeským krajem 
a  společností Vlašský dvůr Český 
Krumlov s.r.o.

Prvních 300 kusů je distribuováno 
zdarma. Zájemci si knihu mohou vy-
zvednout v  sídle Centra pro pomoc 
dětem a  mládeži Český Krumlov 
na adrese T. G. Masaryka 114.

V Krumlově funguje nová služba 
obdobná noclehárně, tzv. Teplá židle
Obdobou noclehárny je nová služba, tzv. Teplá židle, v Českém 
Krumlově, která umožňuje osobám bez přístřeší přečkat mrazivou 
noc v teple. V době od 20.00 do 8.00 hodin mohou lidé bez domo-
va strávit mrazivé noci na židli, případně mohou dostat karimatku 
a spací pytel nebo deku. Zatím je služba poskytována bezplatně.

CPDM rekapituluje uplynulých 20 let

Bezplatná 
insolvenční 
poradna

Foto: CPDM Český Krumlov
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Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek

Rekonstrukce V prosinci minu-
lého roku byla dokončena rekonstruk-
ce části místní komunikace třída Míru 
na  Nádražním Předměstí, na  jejíž 
realizaci získalo město finanční pod-
poru z  Integrovaného regionálního 
operačního programu. Cílem projektu 
bylo zlepšit technické a bezpečnostní 
parametry dotčené komunikace, a tím 
zlepšit bezpečnost dopravy pro pěší.

Projekt byl zaměřen na  rekon-
strukci chodníků pro pěší, které byly 
v  nevyhovujícím stavu jak z  hlediska 
stavebně technického, tak z  hlediska 
bezpečnosti uživatelů. Byly provedeny 
stavební úpravy komunikací pro pěší 
včetně souvisejících úprav samostat-
ných sjezdů k nemovitostem, vybudo-
vány odstavné plochy pro osobní au-
tomobily a zásobování, došlo k úpravě 
ploch pro kontejnerová stání, úpravě 

pěti stávajících přechodů pro chodce, 
které byly nově i řádně osvětleny, do-
šlo k  výměně stávajícího veřejného 
osvětlení a  k  souvisejícím stavebním 
úpravám. Nově byly podél komuni-
kace pro pěší vytvořeny zelené pruhy 
jako bezpečnostní odstupy od komu-
nikací pro automobilovou dopravu. 
Projekt rovněž řeší úpravu dvou auto-
busových zastávek, a to zastávky před 

železniční stanicí a  zastávky Růžek. 
Všechna stavební opatření byla reali-
zována jako bezbariérová. 

Celkové náklady na  realizaci pro-
jektu byly ve  výši přibližně deset mi-
lionů korun, z toho dotace činila nece-
lých osm milionů. 

Více informací o  této investiční 
akci naleznete na  www.ckrumlov.cz/
projekty.

Pavla Čížková
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

Z Integrovaného regionálního operač-
ního programu získalo město finanč-
ní prostředky na  spolufinancování 
projektu zaměřeného na  vybudování 
společné stezky pro chodce a  cyklis-
ty. Výše dotace je 17  696  733,30 Kč. 
V  rámci schváleného projektu je na-
vrženo vybudování nových cykloste-
zek a cyklotras na území města Český 
Krumlov. 

Vlastní výstavba bude probíhat 
ve dvou etapách. V rámci první etapy 
bude realizována páteřní trasa cyklo-
stezky podél komunikace I/39 v  ul. 
Chvalšinská, a  to od  autobusové za-
stávky Špičák přes Jelení zahradu k ul. 
Chvalšinská, dále podél ul. Chvalšin-
ská k  odbočení na  Staré Dobrkovice 
a přes novou lávku k napojení na stá-
vající cyklostezku „Stará Chvalšinská“. 

První etapa bude probíhat do kon-
ce roku 2019. V roce 2020 pak dojde 
k  realizaci druhé navazující etapy, 
v  rámci které bude vybudována cy-
klostezka a  cyklotrasa od  napojení 
na  páteřní cyklostezku v  místě od-
bočení ke  sportovní hale přes novou 
lávku k  plaveckému bazénu a  dále ul. 
Fialková a  nově budovanou serpenti-
nou na  ul. U  Berkovky.  Odtud bude 
pokračovat po ul. tř. Míru k železniční 
stanici Český Krumlov. V  obou eta-
pách dojde k vybudování nových ko-
munikací s tím, že v některých úsecích 
bude cyklotrasa vyznačena na stávají-
cích komunikacích.

Součástí projektu je vybudování 
dvou nových lávek přes Polečnici, 
rovněž jsou navržena parkovací místa 
pro kola v počtu 10 míst u železniční 
stanice Český Krumlov, 10 míst v blíz-
kosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia 
Český Krumlov.

Realizace tohoto projektu je navá-
záním na již dokončené projekty pod-
pořené Jihočeským krajem, kterými 
byly Cyklogenerel pro ORP Český 
Krumlov a  Projektová dokumentace 
na cyklostezky a cyklotrasy v Českém 
Krumlově.

Lenka Kolářová
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

Modernizace Město stále po-
kračuje v  rozšiřování a  modernizaci 
městského kamerového dohlížecího 
systému (MKDS). V  letošním roce 
došlo k  rozšíření MKDS o  další dva 
kamerové body v  městském parku. 
Tyto kamery monitorují prostor 
městského parku s  historickým altá-
nem, kapli sv. Martina a část Linecké 
ulice v prostoru před budovou Okres-
ního soudu. Mimo rozšíření MKDS 
došlo také k  jeho modernizaci. Byly 
vyměněny čtyři kamery v  městském 
parku, modernizován spoj mezi PČR 

a řídícím centrem MKDS a vyměněn 
mikrovlnný spoj ke kameře pod Pláš-
ťovým mostem.

Dodávku a  montáž provedla firma 
KZ system s.r.o. z Mostu.

Větší část nákladů na tento projekt 
pokryla dotace Ministerstva vnitra 
České republiky z  dotačního pro-
gramu Prevence kriminality v  roce 
2018. Celkové náklady projektu či-
nily 354  239,60 Kč, poskytnutá do-
tace byla ve  výši 309  915 Kč. Vlastní 
podíl na nákladech za projekt ve výši 
44  324,60 Kč byl uhrazen z  rozpočtu 
města.

Pavla Čížková
oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek

Dotace Dotaci ve výši 1 444 921,95 Kč 
získalo město na  vypracování 3 digi-
tálních povodňových plánů (pro ORP 
Český Krumlov, obec Zlatá Koruna 
a pro město Vyšší Brod). V rámci pro-
jektu budou také pořízena 3 hladino-
měrná čidla pro spolupracující obce 
a v centru města Český Krumlov do-
jde k  rozšíření lokálního varovného 
informačního systému ochrany před 
povodněmi. Cílem je zabezpečit pro-
střednictvím povodňového informač-
ního systému základní platformu pro 
kvalitní komunikaci mezi všemi odpo-
vědnými subjekty. 

Třída Míru je pro chodce bezpečnější

Dotace na
povodňové plány

Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unií - Fondem soudržnosti v rámci 

Operačního programu 
Životní prostředí.

Modernizace městského 
kamerového dohlížecího systému

Foto: město Český Krumlov

Nové cyklostezky 
na území města

Foto: město Český Krumlov


