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S L O V O  S T A R O S T Y
J U D R .  F R A N T I Š K A  M I K E Š E

Vážení spoluobčané,
o Vánocích jsem při návratu
z procházky zaslechl na
chodníku v sídlišti, kde
bydlím, rozhovor. Vím, že
se nemají poslouchat cizí
hovory, jenže byl tak
hlasitý, že se přeslechnout
nedal. Týkal se toho, že
město něco prodalo a dis-

kutující považovali za "spros&árnu", že "město
to prodalo takovým lumpům. Hlavně, že prý
mají peníze" bylo také slyšet, "stejně už je
nemají" zněla replika.
    Aniž si to diskutující uvědomili, pravdu měli
v tom, že "město prodalo". Opravdu je to tak,
že každý prodej je věcí veřejnou a může se k
tomu vyjádřit každý občan našeho města! Po-
kud dochází k prodejům, není to tak, že se
rozhoduje nějak tajně. Nejdříve je taková zá-
ležitost připravena odborným útvarem města
a předložena k projednání městské radě. Ta
ji projedná a doporučí, nebo nedoporučí za-
stupitelstvu vyhlásit záměr tohoto prodeje. Zá-
měr prodat se pak veřejně vyhlašuje, aby se
každý, kdo má zájem, mohl bu0 přihlásit jako
kupující, nebo se jinak k transakci vyjádřit.
Po uplynutí lhůty se věc předkládá k rozhod-
nutí zastupitelstvu města. I tam má každý
právo sdělit svůj názor k prodeji nebo k oso-
bám zájemců o koupi. Získá−li pak prodej
většinu v zastupitelstvu, jsou zahájeny admi-
nistrativně-právní kroky k uzavření transakce.
    Přečtou−li si naši občané rozpočet na pří-
slušný finanční rok, budou vědět, na co se
všechny získané peníze upotřebí. Uvědomí-
me−li si, že z daní od státu získá město Český
Krumlov podle počtu obyvatel okolo 110 mi-
liónů korun a jenom nedotovaný podíl města
na rekonstrukci Tovární ulice stojí okolo 22
milionů korun, je zřejmé, že bez aktivity ve-
dení radnice k získání dalších finančních pro-
středků by se opravdu těžko hospodařilo.
    Většina dodatečných prostředků pak není
získána z prodejů, ale z různých dotací, grantů
a podpor. Asi je dobré, když člověk, který má
možnost něco ovlivnit, také žije mezi těmi,
jejichž život může ovlivňovat. Pro mne osobně
to znamená pořád hledat způsob, jak získávat
co nejvíce informací, aby rozhodování mohlo
nést znaky co největší objektivity.
    Vážení spoluobčané, máte−li problém nebo
se vám zdá, že se věci nedějí tak, jak by měly,
obra&te se na "svého" zastupitele. I pro ně to
bude signál, že opravdu dělají něco konkrét-
ního pro své spoluobčany.

Po uvolnění kamenů ze skály na komunikaci I. třídy Pod Kamenem (státní), kdy 3. ledna na vozovku spadly i 19 a 10tunový blok, vydal krajský úřad rozhodnutí
o uzavření části vozovky ve směru na Lipno. Na snímku z minulé soboty je zabezpečování průjezdního pruhu betonovými citybloky pro zachycení dalších
případně spadlých kamenů. Foto Jana Zuziaková

Na silnici Pod Kamenem
je omezena doprava
    Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl, že
od minulého pátku je kvůli uvolňování kame-
nů ze skály nad českokrumlovskou komuni-
kací Pod kamenem (I/39) uzavřen provoz na
této silnici, která je součástí spojení z Českých
Budějovic na hraniční přechod Strážný na ra-
kouské hranici a je v majetku Ředitelství silnic
a dálnic. Začátkem ledna se na vozovku zřítily
kamenné bloky o hmotnosti 19 a 10 t a dle
vyjádření geologa může dojít k dalším sesu-
vům.
    Uzavřena je polovina vozovky pod skálou
ve směru od Č. Budějovic. Pouze pro osobní
a pravidelnou autobusovou dopravu vede ob-
jížEka od kruhového objezdu u Trojice do-
prava směrem k nádraží přes Růžek a tř. Míru
zpět na silnici I/39. Autobusová zastávka na
Špičáku zůstává zachována, zastávka na tř.
Míru ve směru k nádraží je posunuta za kři-
žovatku s ulicí Ve Svahu. Ve směru na Vyšný
se nastupuje naproti vjezdu do ul. Českobra-
trská. V opačném směru zůstává zastávka u
novinového stánku v provozu.
    Objízdná trasa od Č. Budějovic pro nákladní

dopravu vede přes odbočku za Kamenným
Újezdem (Štilec) a kaplické nádraží do Č.
Krumlova. Objíždky jsou zřetelně vyznačeny.
    Nadále je na silnici Pod Kamenem jedno-
směrně zachován provoz pro veškerou dopra-
vu z Č. Krumlova na Č. Budějovice. Uzavírka
části vozovky je zatím časově neomezená. O
způsobu a rozsahu zabezpečení skály se roz-
hodne po skončení zimy, odstranění porostu
z masivu a po dalším geologickém průzkumu.
    Na základě pondělního rozhodnutí rady
města vyzval starosta JUDr. František Mikeš
příslušný silniční správní úřad, tedy Krajský
úřad Jihočeského kraje, aby jednal ve věci
uložení opatření majiteli komunikace Pod Ka-
menem k zajištění bezpečnosti provozu tak,
aby nedocházelo k dlouhodobému omezení
provozu na této celostátně důležité komuni-
kaci a aby provoz na ní neohrožoval zdraví a
majetek těch, kdož ji využívají. Starosta o této
záležitosti informoval Ministerstvo dopravy
ČR s tím, že v minulosti nebyla učiněna ze
strany vlastníka komunikace taková opatření,
která by předešla dnešní krizové situaci.

Diamantovou svatbou v Egon Schiele Art Centru
oslavili Jan a Marie Komendovi 17. prosince 60
společných let. Obřad vedl a mnoho štěstí jim popřál
zastupitel Petr Šandera. Foto NaAa Stejskalová

První letošní
jednání zastupitelů
    Veřejné zasedání zastupitelstva města
se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna od
16 h v zasedací místnosti MÚ v Kaplické
ulici.
    V programu se např. objeví:
➽  Smlouva o zajištění přepravy občanů
tzv. kolečkem a financování slev při jíz-
dě osob nad 70 let touto autobus. linkou
➽  Poskytnutí půjčky Nadaci Sabarsky
- Sonnberger ve výši 1,5 mil. Kč
➽  Vyhlášení grantového programu na
podporu místní kultury
➽  Pořízení územně-plánovací doku-
mentace a pokračování v přizování re-
gulačního plánu Slupenec

Rozpočet města Č. Krumlov
je letos vyšší než loňský
Sestavování rozpočtu města nebylo ani tentokrát
snadné. Zastupitelé ho schválili 15. prosince.
    O rozpočtu letošního roku jsme hovořili s
vedoucím finačního odboru městského úřa-
du ing. Jiřím Pavlíčkem.

Jaký je letošní rozpočet města a v čem se
liší od loňského?

    Pro rok 2006 jsou schválené celkové výdaje
města ve výši 347,312 mil. Kč. Příjmy se oče-
kávají ve výši 333,64 mil. Kč a schodek roz-
počtu je tedy 13,672 mil. Kč. Tento schodek
je pokrytý 15 milióny z nově přijatého úvěru
na plánované investiční stavby, 500 000 Kč
dočerpávanými z loňského úvěru na opravy
kláštera, zapojením finančního zůstatku na

účtech města ve výši 6,3 mil. Kč (nečerpané
prostředky na rozšíření skládky z r. 2005) a
splátkami jistiny nesplacených úvěrů ve výši
-8,128 mil. Kč. Oproti loňskému roku je scho-
dek poloviční a současně schválený rozpočet
je vyšší zhruba o 41 miliónů Kč, což lze myslím
považovat za dobrý výsledek sestavování roz-
počtu.

Z čeho jste vycházeli a jak vypadalo se-
stavování rozpočtu?

    Proces sestavování rozpočtu začal už v září
a skončil 15. prosince jeho schválením zastu-
pitelstvem města. Po počáteční sumarizaci po-
žadavků, které vzešly od jednotlivých odborů
městského úřadu a městských organizací, se

ukázalo, že potřeby města přesahují jeho fi-
nanční možnosti o 176 mil. Kč. Zjednodušeně
řečeno bylo potřeba škrtnout každou třetí ko-
runu ve výdajích, což mimochodem není v
porovnání s jinými městy nic neobvyklého.
Rada města na dvou celodenních jednáních
za účasti vedoucích odborů diskutovala a pečli-
vě posuzovala všechny požadavky a pak sta-
novila priority. Aby se našly zdroje na všechny
chystané investiční akce, na jejichž realizaci
město žádá různé instituce o spoluúčast for-
mou dotací, byly poníženy provozní výdaje
tak, že provozní rozpočet nakonec dosáhl re-
kordního přebytku 10,3 mil. Kč.
 (dokončení na str. 3)

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
DAR NEMOCNICI PRO LÉČEBNU dlou-
hodobě nemocných schválili radní. Město
podpoří akci krumlovských podnikatelů a při-
pojuje se darováním 8 000 Kč na dvě matrace.

PŘÍSPĚVEK MATURANTŮM. Radní schvá-
lili finanční podporu města třem místním
středním školám na pořádání maturitních ple-
sů. Studenti krumlovského gymnázia, střední
umělecko průmyslové školy sv. Anežky České
a také střední zdravotnické školy a středního
odborného učiliště získali celkem 30 000 ko-
run, které využijí k pokrytí části pronájmu
sálu Zámecké jízdárny. Podpora města matu-
ritním ročníkům se v Českém Krumlově už
stala tradicí.

REKONSTRUKCI TOVÁRNÍ ULICE v Do-
moradicích podle plánu pozastavila zima. Prá-
ce na komunikaci, která je nyní průjezdná
bez omezení, budou pokračovat na jaře. Na
základě návrhu vedení společnosti LINDE PO-
HONY s. r. o. na zrušení autobusových zastá-
vek před touto firmou jsou zastávky v obou
směrech přemístěny ke Schwan Stabilu.

OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ ROMŮ Sou-
žití schválila vloni v prosinci rada města dotaci
ve výši 40 000 Kč na zahájení provozu Ko-
munitního centra Romů v Č. Krumlově.

13 817 OBČANŮ žilo v Českém Krumlově
k poslednímu dni loňského roku.


