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Kolik zaplatíme
letos za vodu
    Radní v pondělí schválili kalkulaci vodného
a stočného pro letošní rok. Cena vody bude
jednotná, což znamená, že občané i ostatní
odběratelé zaplatí shodně za kubík 51,40 Kč.
Oproti loňskému roku, kdy cena pro obyvatele
byla o 2,42 Kč nižší než pro ostatní odběratele
a město tento rozdíl dotovalo 1,25 mil Kč, to
představuje zvýšení ceny za kubický metr vo-
dy o 5,6 % (rozdíl mezi roky 2004 a 2005 byl
10 %).
    Občané tedy zaplatí provozovateli vodo-
vodních sítí, společnosti Vodovody a kanali-
zace Jižní Čechy, za 1 000 litrů vody o 2,89
Kč více.

Šance pro občany
v sociální krizi
    Č. Krumlov měl zajištěné azylové bydlení
pro matky s dětmi ve třech malometrážních
bytech na Plešiveckém náměstí. Ve městě ale
chyběla možnost azylového bydlení pro muže
a osoby v přechodné sociální krizi. Proto v
rámci plnění komunitního plánu sociálních
služeb schválili radní vyčlenění dvou obyt-
ných místností v objektu Za Tavírnou 108
pro dočasné ubytování např. osob ohrožených
domácím násilím, pro občany, kteří se vracejí
z výkonu trestu, z léčeben a podobně.
    Městský úřad chce těmto lidem poskytnout
nejen střechu nad hlavou, ale i pomoc při
začlenění do společnost. Povinností ubytova-
ných bude pravidelný kontakt se sociálním
kurátorem a dalšími subjekty, hledání za-
městnání a jiného bydlení.

N E N E C H T E  S I  U J Í T
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV bude zpřístupněn příš-
tí pátek 27. ledna od 14 do 17 h na Den pa-
mátky obětí holocaustu (osvobození koncen-
tračního tábora Osvětim). V jinou dobu i v
jiné dny si mohou občané či školy dohodnout
návštěvu židovského hřbitova na telefonech
776 004 237, 380   766 336, 721 556 234 a
380 715 971. Hřbitov byl založen v roce 1891
a poslední pohřeb se tam uskutečnil v o 47
let později.

FOTOGRAFICKÉ CYKLY Jiřího Plachého
jsou k vidění v Městském divadle Č. Krumlov
do konce ledna. Fotogalerie je otevřená od
úterý do soboty mezi 14 a 22 h a při každém
představení.

MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU se
uskuteční od 3. do 5. února v českokrumlov-

ském Tenis centru pod záštitou starosty Č.
Krumlova. Město na tuto prestižní akci při-
spělo 50 000 Kč.

DRAMA FAKTÓTUM podle literární předlo-
hy Charlese Bukowského uvidíte v kině J & K
v rámci představení Artfilmu CK ve čtvrtek 9.
února od 19 h.

SCHŮZE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO svazu
místní ogranizace Č. Krumlov se uskuteční
11. února v 9 h v Konibaru v Kájově. Členové
mohou využít přistaveného autobusu, který
pojede v těchto časech:
         ✇  Plešivec sídliště 8.10        
         ✇  Tavírna 8.15        
         ✇  Horní Brána 8.20        
         ✇  Autobusové nádraží 8.25        
         ✇  Špičák 8.30        

Předseda Jihočeské hospodářské komory Č. Krum-
lov ing. Otakar Veselý a starosta Č. Krumlova JUDr.
František Mikeš si připili na tradičním novoročním
setkání s podnikateli a představiteli samospráv v
pivovaru Eggenberg. Starosta je vyzval k zapojení
do komunální politiky. Ředitel společnosti Lira Fran-
tišek Jenerál poděkoval městu a městskému úřadu
jménem všech podnikajících v Tovární ulici za rea-
lizovanou rekonstrukci této pro ně strategické ko-
munikace. Foto Jana Zuziaková

Zastupitelé Českého Krumlova rozhodovali
    Na zasedání 15. prosince 2005 jednali členové zastupitel-
stva města Český Krumlov o těchto záležitostech:
➤●  ZM s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 194 − přesun běžných výdajů mezi
org. 284 OSM a org. 582 OŠSVaZ za účelem navýšení pří-
spěvku CPDM o.p.s ve výši 75 tis. Kč dle důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření č. 195 − zapojení zvýšených příjmů z
pronájmu nebytových prostor OSM ve výši 153 tis. Kč za
účelem rozpočtového krytí navýšení příspěvků provozovateli
kina ve výši 40 tis. Kč a MD o.p.s. ve výši 113 tis. Kč určených
na úhradu nájemného městu
c) rozpočtové opatření č. 196 − přesun kapitálových výdajů
mezi organizacemi ORIaPP za účelem rozpočtového krytí
výdajů na rekonstrukci Tovární ulice ve výši 912 tis. Kč a
rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Rožmberské ulici v
celkové výši 915 tis. Kč
d) rozpočtové opatření č. 203 − zapojení zvýšených příjmů z
podílu na dani z příjmů právnických osob OF a přesun běž-
ných výdajů v OŽPaZ za účelem rozpočtového krytí výdajů
na nákup služeb v souvislosti s likvidací TKO ve výši 1,5
mil. Kč
e) rozpočtové opatření č. 216 − zapojení zvýšených příjmů
OF z daně z příjmů právnických osob na poskytnutí inves-
tičního příspěvku Nadaci Sabarsky − Sonnberger na rekon-
strukci objektu Široká č.p. 70, 71 ve výši 250 tis. Kč
➤  1) ZM s c h v a l u j e rozpočet města Český Krumlov pro
rok 2006 takto:
- celkové příjmy rozpočtu města ve výši  333.640 tis. Kč
- financování ve výši 13.672 tis. Kč
- celkové zdroje ve výši 347.312 tis. Kč
- běžné výdaje ve výši 282.539 tis. Kč
- kapitálové výdaje ve výši 64.773 tis. Kč
- celkové výdaje rozpočtu města ve výši 347.312 tis. Kč
2) ZM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o úvěru ve výši
15 mil. Kč na dofinancování investic zahrnutých do kapitálo-
vé části rozpočtu města pro rok 2006 s Komerční bankou,
a.s.
3) ZM s c h v a l u j e dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2006

4) ZM u k l á d á RM, aby do návrhu rozdělení hospodářského
výsledku města za rok 2005 zapracovala fin. příspěvek Nadaci
Sabarsky − Sonnberger na dofinancování výtahu ve výši mi-
nimálně 1,5 mil. Kč. Pokud výsledek hospodaření roku 2005
neumožní plné vykrytí výdajové částky, navrhnout dofinan-
cování formou půjčky Egon Schiele Art Centru
5) ZM s c h v a l u j e změnu v předloženém návrhu rozpočtu
města Český Krumlov pro rok 2006 tak, že výdaje v organi-
zacích č. 1 a č. 691 určené na příspěvek zaměstnancům na
životní pojištění v celkové výši 792 tis. Kč se převádějí jako
mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města v
souladu s čl. 2 bod 3 odst. b) Statutu sociálního fondu na
navýšení výdajů organizace č. 204 určených na příspěvek
zaměstnavatele na penzijní pojištění zaměstnanců
6) ZM s c h v a l u j e změnu Statutu sociálního fondu
zaměstnanců města tak, že v čl. 5 Penzijní připojištění se
věta "Počínaje rokem 2006 se výše příspěvku může každému
zaměstnanci zvyšovat až na 300 Kč měsíčně dle rozpočtových
možností." nahrazuje větou "Počínaje rokem 2006 činí výše
příspěvku každému zaměstnanci 500 Kč měsíčně."
➤  ZM s c h v a l u j e Závěrečné vyúčtování a vypořádání
smlouvy o sdružení investiční akce 80 bytových jednotek −
Kasárna jih Český Krumlov prováděné na základě smlouvy o
sdružení investorů uzavřené mezi městem Český Krumlov a
Bytovým družstvem Dubina II. dne 26.9.2002 ve znění do-
datku č. 1 ze dne 1.4.2005
➤  1)ZM s o u h l a s í se záměrem Českobudějovických
pozemních staveb jako vítěze soutěže na investiční příležitost
na rekonstrukci AN vybudovat na místě současného AN do-
pravně-turistický terminál, kde bude umožněna funkce krát-
kodobého ubytování
2) ZM s o u h l a s í  s demolicí provozní budovy AN na
náklady investora v rámci realizace projektu vybudování do-
pravně-turistického terminálu
3) ZM u k l á d á RM připravit v tomto smyslu návrhy smluv
pro realizaci projektu dopravně-turistického terminálu
➤  ZM s c h v a l u j e směnu části p.p.č. 9/1 v k.ú. Slupenec
o výměře cca 17 m2 v majetku manželů Vidličkových za část
p.p.č. 717 v k.ú. Slupenec o výměře cca 22 m2 s doplatkem
kupní ceny (300,− Kč/m2) na základě GP uhrazeného kupu-
jícím

➤  ZM n e s c h v a l u j e prominutí pohledávky části
nájemného za pronájem Energobloku Jihostroji a.s. za rok
2005 ve výši 235 643 Kč
➤  ZM s c h v a l u j e sepsání notářského zápisu, kterým
bude uznáno vlastnické právo Vlastimily Smetanové k po-
zemkům PK parcela č. 253 díl 2 o výměře 3011 m2, PK parcela
č. 252 díl 2 o výměře 2645 m2 a PK parcela č. 235/2 díl 2 o
výměře 2650 m2 v k.ú. Přísečná-Domoradice
➤  ZM     b e r e     n a     v ě d o m í     předložený informativní
materiál týkající se nabídky společnosti CENTROPOL CZ,
a.s. na odkoupení majetku města Český Krumlov
➤  ZM s c h v a l u j e v souladu se zákonem č. 72/94Sb a
pravidly pro prodej bytových jednotek na sídlišti Mír II. při-
jatými usnesením č. 20/2/2005 ZM ze dne 24. 2. 2005 prodej
bytových jednotek nájemníkům těchto jednotek v budovách
čp. 185 (objekt bydlení) a čp. 186 (objekt bydlení) spolu s
příslušnými podíly na stavebních parcelách a podíly na spo-
lečných částech budov v k.ú. Přísečná−Domoradice
➤  1) ZM r e v o k u j e usnesení č. 132/9/2004
2) ZM o z n a m u j e   z á m ě r města směnit pozemky ve
vlastnictví města Český Krumlov, a to p.p.č. 239/7 o výměře
111 m2, p.p.č. 1525/5 o výměře 13 m2 a dále geometrickým
plánem (č. 350 dodatek 1−349/1998) oddělené díly "a" o
výměře 62 m2, "c" o výměře 460 m2, "d" o výměře 5 m2,
"e" o výměře 355 m2 vše v k.ú. Přísečná − Domoradice za
pozemky p.p.č. 1334/8 o výměře 604 m2, p.p.č. 1334/9 o
výměře 148 m2 a p.p.č. 1334/20 o výměře 206 m2 v k.ú.
Český Krumlov, které jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost
hospodařit na nich má Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., s
doplatkem 14.400,− Kč ze strany ŘSD
➤  1) ZM s c h v a l u j e předloženou smlouvu o zajištění
zpětného odběru a využití odpadu z obalů se společností
EKO−KOM a.s.
2) ZM p o v ě ř u j e  k výkonu této smlouvy společnost
Služby města Český Krumlov s.r.o. a v tomto smyslu schvaluje
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadu z obalů
➤  a) ZM s c h v a l u j e změnu obsazení pracovní skupiny
prevence kriminality
b) ZM s c h v a l u j e doplnění plánu prevence kriminality o
doplnění dodatku k plánu prevence kriminality pro rok 2006

Občané ušetří, CENTROPOL CZ
snižuje v Krumlově cenu tepla
    V roce 2004 dokončilo zastupitelstvo města
Český Krumlov záměr prodat energetické hos-
podářství, které do té doby město Č. Krumlov
vlastnilo a provozovala je firmy TEZA CK, s.r.o.
Ve veřejném výběrovém řízení na část tohoto
majetku zvítězila firma CENTROPOL CZ, a.s.,
člen skupiny CENTROPOL HOLDING, v listo-
padu 2004 jej odkoupila a od 1. ledna 2005 je
i jeho provozovatelem. Získala tak celou sou-
stavu centrálního zásobování teplem (SCZT),
tj. primární rozvody tepla od výtopny Energo-
blok (tehdy v majetku firmy Jihostroj Velešín)
do průmyslové zóny i do města přes Domora-
dice, sídliště Mír, Vyšehrad a Nádražní před-
městí až po kotelnu Nádraží. Plynová kotelna
Nádraží je součástí této soustavy a také přešla
do majetku společnosti CENTROPOL CZ, stej-
ně jako hlavní výměníkové stanice na této sou-
stavě (VS Nádraží 1 a 2, VS Vyšehrad a VS
Mír 1 a 2) a také sekundární teplovodní roz-
vody za těmito výměníkovými stanicemi až k
patám jednotlivých zásobovaných objektů.
Ostatní lokální energetická zařízení, tj. plynové
kotelny Špičák, Plešivec, Kostelní a Linecká
včetně připojených teplovodních soustav, zís-
kala v tomto výběrovém řízení firma Energo
CK, s.r.o.
    Společnost a její záměry představil ředitel
firmy Luděk Hora.

Společnost CENTROPOL CZ, a.s. je v re-
gionu nováčkem?

    Není, v Loučovicích provozuje teplárnu Lou-
čovice a připojenou SCZT. Objemem své spo-
třeby je soustava v Loučovicích zhruba dvoj-
násobná proti SCZT v Českém Krumlově. V
Loučovicích je předmětem dodávky nejen tep-
lo, ale i elektrická energie včetně provozování
připojené lokální distribuční soustavy elektři-
ny. Za dobu působení v Loučovicích společ-
nost CENTROPOL zrekonstruovala a zmoder-
nizovala jak distribuční rozvody, tak teplárnu
samotnou při investiční náročnosti řádu 50
mil. Kč. Také iniciovala vybudování domov-
ních předávacích stanic, na které poskytla od-
běratelům bezúročný desetiletý úvěr. Díky to-
mu se podařilo prakticky odstranit velmi časté
výpadky v dodávkách tepla a snížit tepelné
ztráty o zhruba 12 - 18 %, přičemž předávací
cena tepla je v jihočeském regionu jedna z
nejnižších.

Jaké máte plány v Českém Krumlově?

    I v Českém Krumlově připravujeme obnovu
a rekonstrukci SCZT. V roce 2005 se společnost
snažila získat k SCZT i hlavní energetický zdroj
- Energoblok. V této snaze však byla úspěšnější
společnost Carthamus, a.s. , která jej převzala
od srpna 2005. Se společností Carthamus uza-
vřel CENTROPOL dodavatelskou smlouvu a
následně odstavil svůj zdroj tepla, plynovou
kotelnu Nádraží, která nyní slouží jako zálož-
ní. Zároveň CENTROPOL převzal v srpnu 2005
dodávku tepla odběratelům v průmyslové zóně

Domoradice, kterým do té doby dodával Jiho-
stroj Velešín prostřednictvím pronajatého roz-
vodu. Na všechny uvedené skutečnosti nyní
navazuje právě zpracovávaná studie rekon-
strukce tepelných rozvodů, která předurčí dal-
ší směr při provozování SCZT.

Kolik letos zaplatí občané za gigajoul tepla
dodaného vaší společností?

    Pro všechny odběratele tepla, kterým CEN-
TROPOL dodává, je důležitá spolehlivost do-
dávky, což je pro naši společnost samozřejmá
priorita. Ještě vyšší význam pak odběratelé
přikládají ceně tepla. Ta se v Českém Krumlově
dlouhodobě pohybovala u horní hranice ce-
nového rozpětí tepla v České republice. Ještě
do konce roku 2004 byla cena tepla dodaného
společností TEZA CK, s.r.o. ve výši 429,50 Kč/
GJ (bez DPH) pro konečného odběratele. Vlo-
ni, v prvním roce dodávky tepla od CENTRO-
POLu, došlo ke spíše symbolickému snížení
ceny na 426,70 Kč/GJ. Nyní aktuálně pro rok
2006 dochází k již významnějšímu snížení ce-
ny na 416 Kč/GJ (bez DPH). Tento vývoj je
jistě příjemný tím spíš, že v celé republice je
trend přesně opačný a ceny všech druhů ener-
gií rostou v řádu o 8 − 15 %. Pro standardní
domácnost s průměrnou spotřebou kolem 80
GJ tepla za rok, tedy bytovou jednotku 3+1,
představuje uvedené snížení ceny roční úsporu
856 Kč.
(V příštím čísle o ceně tepla poskytovaného
firmou Energo CK, s. r. o.)


