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S L O V O  M Í S T O S T A R O S T Y
M I L O Š E  M I C H Á L K A

Vážení spoluobčané,
reaguji na některé infor-
mace uvedené v prosinco-
vém "předzpravodaji" ob-
čanského sdružení ICOS
(zpravodaj.krumlov.cz) a
na pravou míru chci uvést
tam popisované kroky, kte-
ré radnice činí v obecně pro-
spěšných společnostech.

    Tyto společnosti jsou financované městem
a dle statutu je řídí správní rada. Bohužel
docházelo k tomu, že ne vždy dostávalo vedení
města a pověření vedoucí odborů veškeré in-
formace o hospodaření v těchto společnostech,
i případné nedostatky ve vedení společností
nebylo město schopné ovlivnit! Proto město
přikročilo ke krokům na rozšíření správní rady
s cílem ovlivnit chod těchto společností. Po
zjištění vážných nedostatků ve společnosti Do-
my s pečovatelskou službou, o. p. s., došlo až
k vyhlášení výběrového řízení na ředitele. Tyto
kroky se samozřejmě nelíbí všem, tím méně
občanskému sdružení ICOS, které se podílelo
na sehnání finančních prostředků na telekon-
taktní péči. Je třeba zdůraznit, že část peněz
z tohoto grantu dostalo také sdružení ICOS
na svoji činnost, proto mi vadí, že v tisku
vystupují jako jediní správní a čestní, kteří
vše dělají jen ze svého přesvědčení. To, že
mezi námi vázne komunikace, je přirozené,
protože město chce vědět, k čemu jsou peníze
používané, jak zúčtované, což je ne vždy chá-
páno jako oprávněné, přestože správní rada
je jako statutární orgán ze zákona zodpovědný
za tyto společnosti. Právě proto, že nechceme,
aby docházelo k nějakým přehmatům, činíme
tyto kroky u všech společností zřízených měs-
tem. Je mi nepříjemné řešit věci přes média,
ale není−li možné diskutovat a řešit je věcně
u stolu z očí do očí, musím reagovat takto.
    Chci vám všem, občanům našeho města,
popřát hodně štěstí a zdraví v roce 2005. Za
vedení města mohu slíbit, že po zbytek voleb-
ního období se budeme snažit dělat vše ku
prospěchu většiny obyvatel města, to znamená
především žijících mimo centrum.

Zlatý řetízek pro
prvního občánka

    Michal Dvořáček je letošním
prvním českokrumlovským človíč-
kem narozeným ve zdejší nemocnici.
Rodiče i město si na něj počkali do
10. ledna. Představitelé města mu
předají pamětní list, zlatý řetízek s
měsíčním znamením kozoroha i ply-
šového medvídka.

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
REZIGNACI NA POST ZASTUPITELE za
Sdružení nezávislých − Město pro všechny
podal k 16. prosinci 2004 Mgr. Zdeněk Pří-
vratský. Nahradí ho JUDr. ing. Milan Marko,
MBA, který složí slib 27. ledna na jednání
zastupitelstva.

ODBOR FINANCÍ městského úřadu má od
12. ledna 2005 nového vedoucího, jímž byl
jmenován ing. Jiří Pavlíček.

ŘEDITELKOU DPS, o. p. s. (Domy s pečo-
vatelskou službou) byla 12. ledna 2005 jme-
nována Bc. Ivana Ambrusová.

PŘI TŘÍKRÁLOVÉ CHARITATIVNÍ sbírce
se v Krumlově vybralo 18 123 Kč a 37,9 eura.

VYŘAZENÝ NEPOTŘEBNÝ NÁBYTEK a vy-
bavení kanceláří z majetku městského úřadu
(v horším stavu) je k mání za zůstatkovou
cenu v budově úřadu v Kaplické ulici. Zájemci
si mohou tyto věci prohlédnout po dohodě
se správcem budov Františkem Jakešem, tel.
724 086 536.

OBČERSTVENÍ formou automatu na kávu a
dalšího na nealkolholické nápoje v plechu a
sušenky bude od února k dispozici občanům
v přízemí městského úřadu v Kaplické ulici.

Č. Krumlov s 80 novými byty
    Vlastní střecha nad hlavou čeká na 80 ná-
jemníků − členů bytového družstva. Tolik bytů
vzniklo v osmi bytových domech v severní
části města u bývalých kasáren ve Vyšném.
Výstavbu, která začala 2. října 2003, realizo-
valo Město Č. Krumlov společně s firmou CZ
Stavební holding, a. s., Pardubice a Bytovým
družstvem Dubina II Pardubice. Město, které
na stavbu získalo státní dotaci ve výši 400 tis.
Kč na každý byt, celkem tedy 32 mil. Kč, vlo-
žilo do akce pozemky. Zájemcům o pořízení
vlastního bydlení pomohla nejen dotace státu,
ale i hypotéční úvěr pro konkrétní budoucí

majitele čerpaný dodavatelem stavby − Byto-
vým družstvem Dubina II − splatný 20 let.
    Ve středu se uskutečnilo slavnostní symbo-
lické předání stavby městu Č. Krumlov za
účasti jeho zástupců, společnosti CZ Stavební
holding, a. s., Bytového družstva Dubina II,
Českobudějovických pozemních staveb jako
zhotovitele stavby, představitelů kraje a re-
gionu, kteří si prohlédli novotou vonící byty.
    K předání bytů velikosti od 1 + kuchyňský
kout až po 3 + kuchyňský kout jednotlivým
nájemníkům dojde v nejbližší době po podpisu
nájemních smluv.

První letošní
jednání zastupitelů
    Lednové zasedání zastupitelstva
města Č. Krumlov se uskuteční ve
čtvrtek 27. ledna 2005 od 16 h v za-
sedací místnosti městského úřadu v
Kaplické ulici.

    Program slibuje kromě jiného řešení
těchto bodů:
➽  Návrh rozpočtu města Český
Krumlov na rok 2005
➽  Prezentace pilotního projektu roz-
voje cestovního ruchu
➽  Kulturní fond města Č. Krumlov
➽  Informace o pořizování územního
plánu města Český Krumlov
➽  Vypořádání spluvlastnictví k domu
č. 98 (u Budějovické brány)
➽  Prodeje stavebních parcel, pozem-
ků a podobně

    Jednání zastupitelů je veřejnosti pří-
stupné.

O rozpočtu se rozhodne 27. ledna
    Vzhledem k tomu, že v prosinci nebyly ještě
známy povinné příspěvky ze státního rozpočtu
do rozpočtu měst a obcí na rok 2005, platí v
Č. Krumlově v lednu rozpočtové provizórium.
Výdaje z rozpočtu jsou tento měsíc čerpány
ve výši 1/12 rozpočtu loňského roku po 5.
rozpočtové změně. Letošní městský rozpočet
budou českokrumlovští zastupitelé schvalovat
ve čtvrtek. Finanční výbor doporučil vytvoření
trvalého 15miliónového přebytku k financo-
vání nutných podílů k získaným dotacím do
infrastruktury. Jak zaznělo na prosincovém

zasedání, přebytek v takové výši se z rozpočtu
14tisícového města tvoří velmi obtížně. Český
Krumlov totiž musí mít infrastrukturu a služby
dimenzované pro každoroční 1,5 miliónu tu-
ristů. Proto Město Č. Krumlov musí hledat
další možnosti ke zvýšení příjmů do rozpočtu.
Rada města v pondělí doporučila zastupitelům
schválit rozpočet na rok 2005 s přebytkem
běžného rozpočtu ve výši 7,508 mil. Kč. Na
investice je plánována částka 45,250 mil.Kč.
    Více se o rozpočtu dozvíte v příštím čísle
Zpravodaje v rozhovoru s tajemníkem úřadu.

Měsíc je v provozu nový útulek pro psy a malá zvířata na Kaplické ulici. První Psí Vánoce tam s jeho nájemníky oslavilo 130 lidí, kteří věnovali 3 064 Kč, 150
kg granulí, 60 balíčků piškotů, 30 konzerv, pamlsky, hračky pro kočky, pelíšek pro psa . . . Pracovníci odboru životního prostředí jim připravili milé občerstvení.
Aby návštěvníkům nebylo líto, že si nemohou s sebou odnést živého pejska, mohli si vybrat snad ze všech plemen perníkových psů upečených a nazdobených
ing. Lenkou Mášovou. Foto Jana Zuziaková

Omezení parkování v pěší
zóně má městu ulevit
    Od letošního 1. ledna platí opatření týkající
se parkování v pěší zóně Českého Krumlova,
jehož cílem je nevyhnutelné snížení počtu par-
kujících vozidel v historické části města.
Schválení zastupiteli na zasedání 16. prosince
2004 předcházelo vyhodnocení připomínek ve-
řejnosti příslušnými odbory MÚ a dopravní
komisí a souhlas rady města. V pěší zóně je
nyní trvale bydlícím (rezidentům) k dispozici
43 vyhrazených parkovacích míst, dále se tu
nachází 24 tzv. servisních stání a 6 stanoviš�
pro vozidla taxislužby. Nový systém dopravy
v klidu v pěší zóně bude po dvou měsících
provozu vyhodnocen, případně doladěn.
    Bydlící v pěší zóně zaplatí za možnost trva-
lého parkování na vyhrazeném místě 1 000 Kč
za měsíc. Dosud nejsou všechna místa obsa-
zena. Kromě tisícikorunového vyhrazeného
parkovacího místa mají rezidenti další mož-
nost − pronajmout si za 100 Kč za měsíc par-

kovací místo na jednom ze satelitních parko-
viš� (Jelenka, Pod Poštou, Městský park − u
DDM), provozovaných Českokrumlovským
rozvojovým fondem. Na nich umožní tzv. re-
zidentní parkovací karta parkování (na rozdíl
od loňska) všem občanům, kteří se prokáží
dokladem o trvalém bydlišti na území pěší
zóny, rozšířeném o některé přilehlé ulice.
    Českokrumlovský rozvojový fond nabízí od
1. ledna mimořádné slevy i podnikatelským
subjektům a institucím se sídlem či provo-
zovnou v pěší zóně − na parkovišti Pod Poštou
je tzv. abonentní parkovací karta přijde na
5 000 Kč vč. DPH za každé "firemní" vozidlo
a rok. Ceny na ostatních parkovištích zůstávají
pro tento typ zákazníků beze změny (10 000
Kč za prvé a 28 000 Kč za každé další vozidlo).
Rezidentní i abonentní parkovací karty s po-
skytovanou slevou mohou být užívány jen pro

konkrétní SPZ (RZV) osobních vozů rezidenta
či abonenta.
    ČKRF přišel letos ještě s jednou novinkou −
s možností zakoupení roční parkovací karty
na parkoviště Pod Poštou, která je určena pro
ostatní blíže nespecifikované zákazníky, za
12 000 Kč vč. DPH, což je oproti ostatním
parkovištím výrazně nižší cena. Této karty mo-
hou využít rovněž majitelé ubytovacích zaří-
zení pro bezpečné a garantované parkování
vozidel svých hostů.
    Bližší informace o podmínkách parkování
na městských odstavných parkovištích je
možné získat v pracovních dnech od 8 do 16
h v sídle ČKRF v Masné ul. nebo na tel. čísle
380 711 429 a na http://www.ckrumlov.cz/
parking.
    Informace o parkování v pěší zóně získáte
na odboru dopravy a silničního hospodářství
MÚ v Kaplické ulici nebo na tel. 380 766 506.


