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K A P K A  S T A T I S T I K Y

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Č. KRUMLOV se
skládá ze dvou oddělení − registračního a kon-
trolně-správního. Vloni zaznamenal tyto sku-
tečnosti:
Počet registrovaných živností k 31. 12. 2003
− celkem 13 204, v tom:
        volné 8 791        
        řemeslné 3 176        
        vázané 796        
        koncesované 440        
        průmysl. způsobem 1        
Počet registrovaných podnikatelů k 31. 12.
2003
− celkem 7 913, v tom:
        fyzické osoby 7 148        
        právnické osoby 667        
        zahraniční fyzické osoby 98        
Úkony dle čísel jednacích zpracovaných regi-
stračním oddělením 4 767        
Vybrané správní poplatky 1 196 000 Kč        
Počet provedených kontrol 687        
Počet správních řízení na úseku kontroly 
 200        
Počet sankčně zrušených živnost. oprávnění 
 58        
Počet sankčně pozastavených živn. oprávnění
 32        
Celk. výše uložených pokut 345 700 Kč        

Telefonní seznam
Městský úřad Č. Krumlov

spojovatelka:  380 766 111    
 380 766 811    
fax:  380 766 810    
provolba:  380 766  . . .    

Budova radnice,
náměstí Svornosti 1

Vedení radnice:
starosta 380 766 305    
místostarosta 380 766 307    

Kancelář starosty:
vedoucí 380 766 312    
sekretariát 380 766 306, 301    
vztahy s veřejn., médii 380 766 328    
vnější vztahy 380 766 320    
kultura 380 766 314    
vnitřní audit 380 766 319    
krizové řízení 380 766 315    
právní oddělení 380 766 321, 336    

Městská policie:
stálá služba MP 380 766 308    
      přímá linka 380 711 451    
velitel 380 766 323    
zástupce velitele 380 766 323    
koordinátor 380 766 346    

Odbor vnitřních věcí:
matrika 380 766 310, 322    

Budova Komerční banky,
Kaplická 439

Kancelář tajemníka:
tajemník 380 766 100    
fax 380 766 101    
sekretářka 380 766 102    

Odbor vnitřních věcí:
vedoucí 380 766 200    
evidence obyvatel 380 766 203    
občanské průkazy 380 766 206    
pasy 380 766 207    
pokladna 380 766 208    
podatelna 380 766 210    
přestupky 380 766 212    

Odbor finanční:
vedoucí 380 766 250    
účtárna 380 766 251    

Odbor školství, sociálních věcí a
zdravotnictví:
vedoucí 380 766 400    
oddělení soc. dávek 380 766 406    
oddělení školství 380 766 412    
péče o děti 380 766 415    

Odbor životního prostředí a země-
dělství:
vedoucí 380 766 550    
fax 380 766 555    
podatelna odboru 380 766 554    

Odbor živnostenský úřad:
vedoucí 380 766 900    

Odbor správy majetku:
vedoucí 380 766 600    
fax 380 766 666    
zástupce vedoucí 380 766 601    
oddělení bytů 380 766 607    

Odbor územního rozvoje, investic a
památkové péče:
vedoucí 380 766 700    
fax 380 766 701    
admin. pracovnice 380 766 702    

Stavební úřad:
vedoucí 380 766 800    
sekretářka 380 766 801    

Odbor dopravy a silničního hospo-
dářství, Plešivec 299 (u vody):
předvolba 380 764  . . .    
vedoucí 380 764 550    
Budova Policie Domoradice
fax 380 726 528    
evidence vozidel 380 726 962    
řidičské průkazy 380 726 525    

Do Evropského parlamentu volilo o minulém víkendu v Č. Krumlově z 11 438 oprávněných voličů předběžně
mezi 28 a 29 procenty občanů, což je i celorepublikový průměr. Nejstarší krumlovskou voličkou byla
Anna Navrátilová narozená 23. června 1908! Na snímku z volební místnosti volebního okrsku č. 8 na
radnici jsou předsedkyně komise Zdeňka Glaserová a Ladislav Pouzar. Foto Jana Zuziaková

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na jednání 20. května v Prokyšově sále se zastupitelstvo města
zaobíralo těmito záležitostmi:

●  ZM    u d ě l u j e    Cenu Města Č. Krumlov za rok 2003
− Dr. Ing. Richardu Tichému in memoriam za jeho významný přínos
pro město při rozvoji občanského sektoru a demokracie
− Pedagogicko−psychologické poradně, Špičák 114, Č. Krumlov za
dlouholetou systematickou, kvalitní, obětavou a invenční práci s
dětmi a mládeží, jejich rodiči, pedagogy a veřejností
− Věře Hanzalíkové, Rožmberská 256, Č. Krumlov za mnohaletou
činnost v oblasti kultury, založení a vedení dětského souboru Krum-
lovští pištci a souboru historických tanců Fioretto, reprezentaci města
a české kultury doma i v zahraničí

●  ZM    s c h v a l u j e    ukončení účasti Města Č. Krumlov ve
společnosti TEZA CK, s.r.o., Vyšný 100, Č. Krumlov, IČ 490 229 89,
dohodou se společníkem Edvardem Bártou ke dni 31. 5. 2004

●  1) ZM    o z n a m u j e     z á m ě r    města prodat z majetku
města soubor věcí movitých a nemovitých − zařízení pro výrobu a
rozvod tepla − formou výběrového řízení za podmínek a v rozsahu
specifikovaném v příloze tohoto usnesení
2) ZM    s c h v a l u j e    nabídku města společnosti Jihostroj, a.s.,
k odkoupení souboru věcí movitých a nemovitých (přístavba Ener-
gobloku s technologií) užívaných na základě nájemní smlouvy a
smlouvy o koupi najaté věci ze dne 26. 10. 1998 za cenu vyplývající
z této smlouvy, která činí ke dni 31. 12. 2004 částku 8 900 000 Kč

●  ZM    s c h v a l u j e    společný prodej
− domu č.p. 262 na stavební parcele č. 926 včetně této stavební
parcely o výměře 386 m2 i s příslušenstvím, v domě užíván jeden
byt 1+2, nájemní vztah ukončen, uživatel má nárok na přidělení
náhradního bytu (kupní cena 150 000 Kč) a
− domu č.p. 302 na stavební parcele č. 1065 včetně této stavební
parcely o výměře 111 m2, objekt volný (kupní cena 500 000 Kč) vše
v katastrálním území a obci Č. Krumlov, část obce Plešivec, Marii
Rychtářové, bytem Benešov nad Černou 107, 382 82 Kaplice za
celkovou kupní cenu 650 000 Kč

●  1) ZM    o z n a m u j e    s p o l e č n ý    z á m ě r    Města Č.
Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o, prodat
formou výběrového řízení soubor nemovitostí z majetku
a) Města Č. Krumlov, a to:
− objekt bydlení čp. 53 (nemovitá kulturní památka) na stavební
parcely č. 915/1
− stavební parcela č. 915/1 (zastavěná plocha − nádvoří) o výměře
770 m2
− objekt bydlení čp. 44 na stavební parcele č. 1320
− stavební parcela č. 1320 (zastavěná plocha − nádvoří) o výměře
729 m2
− objekt občanské vybavenosti (garáže, budova plynové kotelny) na
stavební parcele č. 915/3
− stavební parcela č. 915/3 (zastavěná plocha − nádvoří) o výměře
283 m2
vše památkově chráněné území, vše v katastrálním území a obci Č.
Krumlov za podmínky, že zároveň s kupní smlouvou bude uzavřena:
I. smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes
st.p.č. 1320, 915/1 k objektu čp. 47 na st.p.č. 608 ve prospěch
vlastníka objektu č. 47 na stp.č. 608 (škola)
II. smlouva o zřízení věcného břemene užívání objektu plynové
kotelny (umístění technologie plynové kotelny) ve prospěch sou-
časného a každého dalšího vlastníka objektu čp. 47 na stp.č. 608
III. smlouva o zřízení věcného břemene vstupu do objektu kotelny
pro vlastníka a provozovatele technologie plynové kotelny
IV. smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu k objektu
plynové kotelny přes st.p.č. č. 1320, 915/1 pro vlastníka a provozo-
vatele technologie plynové kotelny
s tím, že pokud nabyvatel nalezne jiné technické řešení vytápění
objektu č.p. 47 na stp.č. 608, které se souhlasem Města Č.K. a na
své náklady zrealizuje, věcná břemena uvedená v odst. II., III, IV.
zaniknou
b) Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., a to:
− objekt bydlení čp. 266 na stavební parcele č. 915/2
− stavební parcela č. 915/2 (zastavěná plocha nádvoří, památkově
chráněné území) o výměře 380 m2
za podmínky, že spolu s vlastnictvím budou převzaty i práva a
povinnosti vyplývající z uzavřených nájemních smluv na byty a

nebytové prostory v objektu, pokud v době uzavření kupní smlouvy
takové nájemní smlouvy budou
Kritéria hodnocení:
1) podnikatelský záměr v souladu s územně plánovací dokumentací,
upřednostnění nabídek se zaměřením na vybudování kapacitního
parkování pro potřeby města Č. K.
2) výše nabízené kupní ceny (nabídka ceny rozdělena na cenu za
majetek města − minimálně 13 500 000 Kč, cena za majetek ČKRF,
spol.s.r.o − minimálně 6 500 000 Kč, cena celkem 20 000 000 Kč)
3) závazný časový harmonogram realizace podnikatelského záměru
4) způsob zajištění podnikatelského záměru (např. bankovní záruka,
složení jistoty, převzetí části nemovitého majetku v návaznosti na
realizaci záměru apod.)
Náklady spojené s realizací prodeje jdou k tíži nabyvatele.
Město Č. Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce,
případně výběrové řízení, bez udání důvodů, zrušit
2) ZM    s c h v a l u j e    výběrovou komisi pro hodnocení došlých
nabídek ve složení: JUDr. František Mikeš, Ing. arch. Robin Schinko,
Miloš Michálek, Jan Ungerman, Mgr. Dalibor Carda, Jiří Glowacz,
Rudolf Vejskrab, Ing. Reitinger, Ing. Luštický

●  ZM    n e s c h v a l u j e    prodej pozemku části p.p.č. 119/2 v
k.ú. Přísečná-Domoradice o výměře 30 m2 z důvod nesouladu s
územním hlediskem

●  ZM    s c h v a l u j e    prodej poz. parcely č. 556/2 o výměře
2 766 m2 v k.ú. Vyšný pro stavbu rodinného domu v tomto pořadí:
1) Ing. František Jenerál, Polní 248, Č. Krumlov za kupní cenu
1 665 132 Kč
2) Ing. Michal Brož, Urbinská 184, Č. Krumlov za kupní cenu
1 410 660 Kč
3) Karel Raiman, Dlouhá 96, Č. Krumlov za kup. cenu 1 410 660 Kč
Protože se na druhém místě umístili dva uchazeči se stejnou nabíd-
kovou cenou, v případě odstoupení prvního uchazeče z výběrového
řízení bude vypsáno nové výběrové řízení

●  ZM    s c h v a l u j e    prodej následujících pozemků pod garážemi:
1) st.p.č. 2335 o výměře 21 m2 v k.ú. Č. Krumlov Českokrumlov-
skému tělovýchovnému a sportovnímu sdružení za kupní cenu
10 500 Kč, tj. 500 Kč/m2
2) st.p.č. 3101 o výměře 19 m2 v k.ú. Č. Krumlov DHW, s.r.o.,
Kostelní 165, Č. Krumlov za kupní cenu 9 500 Kč, tj. 500 Kč/m2

●  ZM    s c h v a l u j e    na základě uskutečněného výběrového
řízení prodej stavby na st.p.č. 2852, pozemek st.p.č. 2852 o výměře
92 m2 a p.p.č. 580/11 o výměře 173 m2 (dle geom. plánu č.
2159−49/2004), vše v k.ú. Č. Krumlov v tomto pořadí za kupní
cenu:
1) Mihaly Miloslav ml., Větřní 22 za cenu 510 000 Kč
2) Onderka Miroslav, Větřní 205 za cenu 401 400 Kč
3) Čermák Miloš, Příkrá 204, Č. Krumlov za cenu 333 333 Kč
plus náklady spojené s prodejem ve výši 7 978 Kč (odměna znalce,
geometrický plán)

●  ZM     s c h v a l u j e    prodej pozemku p.p.č. 1102/8 o výměře
162 m2 v k.ú. Č. Krumlov Renátě Píchové, bytem Plešivec 289, Č.
Krumlov za kupní cenu 48 600 Kč (300 Kč/m2) s tím, že bude na
uvedené parcele bezúplatně zřízeno ve prospěch Města Č. Krumlov
věcné břemeno vedení veřejného řadu deš�ové kanalizace

●  ZM     s c h v a l u j e    předloženou změnu zakladatelské listiny
společnosti Služby Města Č. Krumlov, s.r.o., v čl. 5

●  1) ZM     r e v o k u j e    usnesení č. 16/2/2004 ze dne 29.1.2004
2) ZM     s c h v a l u j e    darování nemovitého majetku Města Č.
Krumlov: objektu čp. 151 na stavební parcele č. 932, dále objektu
čp. 19 na stavební parcele č. 237, objektu dílen na stavební parcele
č. 2908, pozemkové parcely č. 493 a stavebních parcel č. 932, č. 237
a č. 2908, vše v k.ú. a obci Č. Krumlov, do vlastnictví Jihočeského
kraje za podmínek:
1) darovaný nemovitý majetek bude využíván pro potřeby školství
2) obdarovaný se zavazuje provést do 2 let opravy předmětných
nemovitostí v minimální výši 2 mil. Kč tak, aby mohl být zachován
účel využití
3) pokud by ve lhůtě 20 let od nabytí přestaly darované nemovitosti
sloužit pro potřeby školství, zavazuje se obdarovaný převést darovací
smlouvou předmětné nemovitosti zpět do vlastnictví Města Č. Krum-
lov


