
Souhrnný přehled dotačních projektů – stav k 30.11.2010 
 

Informace o dotačních projektech zahrnuje: 
 
a, přehled dotací za období let 2007 až 2010 
b, přehled projektů, na něž byla získána dotace v roce 2010 
c, projekty, na něž byla podána žádost o dotaci, avšak doposud nebylo obdrženo vyrozumění o získání/ 
nezískání dotace 
d, projekty, na něž je z OPŽP vydán Registrační list akce  
e, projekty, na něž již byla obdržena dotace a jejichž realizace bude probíhat v roce 2011 
f,  projekty, jejichž realizace bude v případě získání dotace probíhat v roce 2011 
g, projekty, jež jsou plánovány předložit do výzvy OPŽP, jejíž termín vyhlášení bude sdělen 11.11.2010 
 

Informativní materiál dále obsahuje harmonogram výzev Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS II Jihozápad. V souvislosti s plánovaným vyhlášením výzev předkládáme informativně návrh 
seznamu projektů vhodných pro zahájení přípravy podání žádostí o dotace. Vzhledem k ponížení procentuální 
výše poskytovaných dotací a snížení celkových alokací pro dané oblasti podpor bude nutné pro samotnou 
přípravu žádostí o dotaci rozhodnout o "prioritách." Komplexní materiál včetně návrhu priorit bude předložen 
radě města na jednání na přelomu měsíců listopad/prosinec v návaznosti na předchozí projednání dalšího 
postupu přípravy realizace aktuálních dotačních projektů.  
 

A, PŘEHLED DOTACÍ ZA OBDOBÍ LET 2007 - 2010 
 

Legenda   

IOP Integrovaný operační program 
ROP Regionální operační program NUTS II Jihozápad 

OPŽP Operační program životní prostředí 

* 
Počet úspěšných žádostí o dotaci a objem získaných finančních prostředků vychází ze stanov a 
termínů uzavření Smluv o podmínkách poskytnutí dotace 

     

Rok 
Počet podaných  
žádostí o dotaci 

Objem celkových 
nákladů předkládaných 

projektů v Kč 

Počet úspěšných* 
žádostí o dotaci 

Objem získaných* finančních 
prostředků v Kč 

2007 27 106 472 875 14 28 256 356 
2008 23 195 851 618 10 21 971 642 

2009 37    627 274 6711 17  49 072 7192 

2010 19    16 868 8853 13 344 779 0264 
 

POZN: 
ad1, Podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov do IOPu, celkové 
náklady projektu 325 314 692 Kč 

  

ad2, Na projekty Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - I. etapa, 
Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Č. Krumlově a Rekonstrukce 
Lazebnického mostu v Č. Krumlově, které byly předkládány jako žádost o dotaci do III. výzvy ROPu v 
roce 2008, byly odsouhlaseny Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace až v roce 2009. Na projekt 
Sanace skalní stěny sv. Ducha v Č. Krumlově, který byl předložen do OPŽP v roce 2008, bylo vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2009  

 

ad3, V období březen - listopad 2010 probíhalo přehodnocování žádostí o dotaci předkládaných do V. 
a VI. výzvy ROPu, která byla vyhlášena v roce 2009, zároveň byly zrušeny plánované výzvy na rok 
2010, nové výzvy jsou plánovány na přelom roku 2010/2011 - malý počet podaných žádostí o dotace 
je způsoben těmito nepředvídatelnými okolnostmi 

 

ad4, Projekty, Zateplení a výměna oken MŠ a ZŠ Za Nádražím, Č. Krumlov - Nové Dobrkovice 
výstavba kanalizace, jež byly podávány jako žádost o dotaci do OPŽP, mají v současnosti vydán 
Registrační list akce, realizujeme aktivity vedoucí k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na 
projekt Zateplení a výměna oken budovy Městského úřadu Č. Krumlov bylo na základě usnesení rady 
města č. II 11/2/2010 ze dne 22.11.2010 zažádáno o odstoupení od Registračního listu akce. Celkové 
finanční náklady na realizaci akcí, ani přislíbené částky dotací nejsou zahrnuty v kolonce Počtu 
úspěšných žádostí o dotaci, ani v kolonce Objemu získaných finančních prostředků v Kč. 
Do plánované výzvy OPŽP, prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží, budou podány žádosti o dotace na projekty Modernizace a vybavení sběrného 
dvora v Českém Krumlově a Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém 
Krumlově. Finanční náklady těchto připravovaných projektů nejsou zachyceny v přehledu počtu 
podaných žádostí o dotaci ani objemu celkových nákladů předkládaných projektů v Kč. 

 



B, PŘEHLED PROJEKTŮ, NA NĚŽ BYLA ZÍSKÁNA DOTACE V ROCE 2010 
 

název akce poskytovatel 
dotace 

oblast podpory 

nákl.celkem v 
Kč 

požadovaná 
dotace v Kč 

získaná dotace 
v Kč 

vlastní 
náklady v Kč 

realizace 
projektu 

Autobusové zastávky ve 
městě Český Krumlov - 

1.etapa* 

ROP (V. výzva) 
PO 1.2  

2 895 313.00 2 678 164.00 2 678 164.00 217 149.00 rok 2010 

Rekonstrukce mostu MÚK 
u kina v Českém Krumlově* 

  

ROP (V. výzva) 
1.5.  

15 545 580 
bude 

aktualizováno 
13 207 500.00 13 207 500.00 

2 338 080.00 
bude 

aktualizováno 

rok 2010 

Revitalizace areálu klášterů 
Český Krumlov IOP, MKČR 5.1.  

325 314 692.00 
 

předpoklad rok 
2014 

323 249 692.00 
 
 

323 249 692.00 
dotace 

proplácena 
průběžně dle 

etap 

2 065 000 
 

předpoklad 
rok 2014 

rok 2010  
-  

2014 

Restaurování výklenkové 
kaple se sochou 

Bičovaného Krista na 
mostě u Budějovické brány 

v Č. Krumlově 

GP JčK 
Nemovité 
kulturní 

památky 2010 

425 500.00 255 300.00 100 000.00 325 500.00 rok 2010 

Zpracování syntetické části 
management plánu pro 

historické centrum města 
Č.Krumlov - 2. fáze  

MKČR 
Podpora pro 

památky 
UNESCO  

299 200.00 209 440.00 209 000.00 89 760.00 rok 2010 

Výměna oken - ZŠ Linecká 
v městské památkové zóně 
Český Krumlov - Plešivec - 

II.etapa  

GP JčK Zvýšené 
náklady obnovy 

památkově 
chráněných 

staveb 

1 325 246.00 564 164.00 200 000.00 1 125 246.00 rok 2010 

Výměna podlahových 
krytin - MŠ Plešivec I v 

Českém Krumlově 
GP JčK  485 784.00 100 000.00 100 000.00 385 784.00 rok 2010 

Vzdělávání v eGON Centru 
ORP Český Krumlov OP LZZ 

2 245 400.00 
celkové náklady 
za období 2010 

- 2013 

1 908 590.00 

1 908 590.00 
dotace 

proplácena 
průběžně dle 
jednotlivých 

etap 

336 810.00 
na rok 2010 

vl. podíl  
112 000.00 

rok 2010 
-  

2013 

Modernizace a přístavba 
sociálního zázemí dětského 

dopravního hřiště v Č. 
Krumlově 

GP JčK 
Modernizace 
DDH a jejich 

vybavení 

407 113.20 325 690.00 200 000.00 207 113.20 rok 2010 

Obnova lávky Rechle v 
Českém Krumlově 

MKČR 
Pr. regenerace 

MPR a MPZ 
153 500.00 70 095.00 70 095.00 83 405.00 rok 2010 

Setkání partnerských měst 
2010 v Českém Krumlově 

OPPS 
Dispo fond 

155 453.00 133 234.00 75 150.00 80 303.00 rok 2010 

 Zpracování aktualizace 
rozboru udržitelného 

rozvoje území ORP Český 
Krumlov 2010 

GP JčK 
Podpora tvorby 

ÚAP oRP 
300 000.00 150 000.00  150 000.00 150 000.00   rok 2010 

Technologické centrum 
ORP Č.Krumlov a rozvoj 
služeb eGovernmentu v 

obcích SO ORP Č.Krumlov 

IOP, MV ČR       
výzva č. 06 

6 245 882.00 
 

náklady na rok 
2011činí  

3 627.352.00 
 

v případě odkupu 
serverů  

2 790 086.40 

4.977.414.00   

1.268.468.00 
 

vlastní podíl na 
rok 2011  

875.688.00 
 

v případě 
odkupu serverů 

vlastní podíl  
3 331 489.20 

2011 
- 

2012 

CELKEM   353 553 263.20 331.585.70 344 779 026.70  8 335.808.20   

CELKEM ROK 2010 bez klášterů  
a vzdělávání 28 238 571.20   6.270.808.20  

 

* Žádost o dotace na projekty Autobusové zastávky ve městě ČK - 1.etapa a Rekonstrukce mostu 
MÚK u kina v ČK byly předloženy do V. výzvy ROPu v roce 2009. V lednu 2010 jsme získali na tyto 



projekty Oznámení o schválení projektů k financování ze strany ROPu. Návrh Smluv o podmínkách 
poskytnutí dotace byl odsouhlasen ze strany orgánů města, avšak vzhledem k zahájení policejního 
prověřování trestního oznámení některého z neúspěšných žadatelů na vedení Úřadu Regionální 
rady bylo v březnu 2010 oznámeno pozastavení podepisování smluv příjemců 5.výzvy, 
přehodnocování 6.výzvy ROPu a pozastavení plánovaných výzev. V období jarních a letních 
prázdnin byly na základě nejasných informací ze strany ROPu a v dobré víře stavebně 
zrealizovány zmiňované projekty. Výsledky přehodnocování výzev byly sděleny dne 10.11.2010. 
V současné chvíli bude ze strany ROPu rozesláno Oznámení o schválení projektu k financování 
stanovující 30 denní lhůtu pro předložení příloh předkládaných před podpisem Smlouvy (jedná se  
o čestné prohlášení o doložení stavebního povolení, doklad o finančním krytí projektu a Kopie 
smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu). Na základě doručených požadovaných příloh bude 
vyhotoven návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Předpokládaný termín předložení 
návrhu smlouvy ke schválení statutárním zástupcům města je stanoven leden 2011. Podepsání 
smlouvy ze strany ÚRRJZ se předpokládá v únoru 2011. S ohledem na výše uvedený 
harmonogram prací a podmínek poskytovatele dotace předpokládáme samotné proplacení dotace 
v dubnu 2011. 

 
 

C, PROJEKTY, NA NĚŽ BYLA PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI, AVŠAK DOPOSUD NEBYLO 
OBDRŽENO VYROZUMĚNÍ O ZÍSKÁNÍ / NEZÍSKÁNÍ DOTACE 

 
název akce poskytovatel 

dotace 
 

nákl.celkem v 
Kč 

požadovaná 
dotace v Kč 

získaná dotace v 
Kč 

vlastní 
náklady v Kč 

realizace 
projektu 

Oprava střechy 
objektu základní školy 

T.G.Masaryka - II. 
etapa 

MKČR PZAD 1 500 000.00 900 000.00    600 000.00  rok 2011 

Obnova lávky Rechle 
v Českém Krumlově - 

II. etapa 

MKČR Program 
regenerace MPR 

a MPZ 
820 000.00 410 000.00  410 000.00 rok 2011 

CELKEM  2 320 000 1 310 000  1 010 000  

 

 
D, PROJEKTY, NA NĚŽ JE Z OPŽP VYDÁN REGISTRAČNÍ LIST AKCE   

 
Od vydání Registračního listu akce je vyžadováno do 12 měsíců předložit následující doklady k 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí (uvádím pouze nejdůležitější): 
• Projektová dokumentace (např. dokumentace pro stavební povolení včetně ověření stavebním 

úřadem, prováděcí dokumentace) 
• Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu 
    Při podání žádosti nesmí mít žadatel vybraného dodavatele stavby. Přičemž veřejná zakázka na  

generálního dodavatele stavby musí proběhnout v souladu s náležitostmi veřejných zakázek, jež 
upravují dokumenty zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, aktuální 
verze směrnice MŽP pro OPŽP a její příslušná příloha a Metodika OPŽP zadávání veřejných 
zakázek 

• Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s 
provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 

• Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou, včetně dokladů prokazujících 
dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění  

 
Na tyto projekty budou na jednání rady města dne 22.11.2010 předloženy materiály navrhující 
další postup přípravy realizace projektů. Registrační list akce je pouhý příslib dotace, je 
možné rozhodnout o pozastavení přípravy podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a tudíž dotaci odmítnout. 
 



název akce poskytovatel 
dotace 

 

nákl.celkem v 
Kč 

požadovaná 
dotace v Kč 

získaná dotace v 
Kč 

vlastní 
náklady v Kč 

realizace 
projektu 

Zateplení a výměna 
oken budovy 

Městského úřadu Č. 
Krumlov 

OPŽP 
3.2.1 Realizace 
úspor energie 

energie + 3.1.1. 

25 812 020.00 8 875 167.30  

16 936 852.70 

Bylo 

odstoupeno 

od 

Registračního 

listu 
 

rok 2011 
 

Zateplení a výměna 
oken MŠ a ZŠ Za 

Nádražím 

OPŽP 
3.2.1 Realizace 
úspor energie 

energie + 3.1.1. 

36 849 364.00 10 723 248.00  
26 126 116.00 

 
rok 2011 

Na tyto projekty byl vydán Registrační list akce v měsíci únoru 2010. Do únoru roku 2011 jsme v případě zájmu o 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace povinni doložit výše specifikované dokumenty. RM schválila dne 31.5.2010 
č. usnesení 265/12/2010 pokračování přípravy realizace projektů zahrnující zpracování PD pro získání stavebního 
povolení a přípravu zadání veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací obou projektů. V návaznosti na 
zpracování vyšších stupňů PD byly aktualizovány rozpočty, z nichž vyplynuly dvojnásobné částky na stavební 
práce projektů oproti předkládaným uváděných v žádosti o dotaci. RM svém jednání dne 22.11.2010 rozhodla o 
odstoupení od Registračního listu akce na projekt zateplení Městského úřadu, dále se rozhodla předložit 
prodloužení termínu Registračního listu na projekt zateplení ZŠ a MŠ Za Nádražím a vypsat veřejnou zakázku na 
dodavatele stavebních prací.  
 

Český Krumlov, Nové 
Dobrkovice - výstavba 

kanalizace 

EU/SFŽP 
OPŽP                        
1.1.1 

24 173 466.00 14 955 533.00  

 

9 217 934.00 

 
rok 2011 

Na tento projekt byl vydán Registrační list akce v měsíci říjnu roku 2009. Do října roku 2010 jsme byli v případě 
zájmu o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace povinni doložit výše specifikované dokumenty. RM schválila dne 
2.8.2010 č. usnesení 361/16/2010 podání žádosti o prodloužení lhůty Registračního listu k 30.6.2010 a uložila úkol 
oSMI zajistit dopracování PD pro zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektů Český Krumlov, 
Nové Dobrkovice - výstavba kanalizace" a "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - rekonstrukce a modernizace 
komunikací". Doposud nebylo obdrženo vyjádření SFŽP k prodloužení lhůty Registračního listu. Na žádost o 
dotaci do V. výzvy ROPu, kam jsme předkládali rekonstrukce komunikací, jsme získali dne 10.11.2010 vyrozumění 
o jejím nezískání. Požadavek SFŽP na úpravy stávající provozní vodohospodářské smlouvy uzavřené dne 30. 7. 
2009 mezi městem Český Krumlov a společností Vodovody a kanalizace jižní Čechy, a.s., navýšení stavebních 
nákladů vzešlých z aktualizované PD a rozpočtu, fakt nezískání dotace na část komunikací zapříčinilo pozastavení 
přípravy veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. RM byla na svém jednání dne 22.11.2010 informována 
o stavu projektu, RM bude v případě vydání prodlouženého termínu Registračního listu předložen materiál 
navrhující další postup přípravy realizace projektů - alternativně buď pokračovat v aktivitách vedoucích pro vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (úpravy vodohospodářské smlouvy, vypsání veřejné zakázky na dodavatele 
stavebních prací) či pozastavení přípravy podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zamítnutí dotace). 
 

CELKEM  61.022.830.00 25.678.781.70  35.344.050.30  

 
 



E, PROJEKTY, NA NĚŽ JIŽ BYLA OBDRŽENA DOTACE A JEJICHŽ REALIZACE BUDE 
PROBÍHAT V ROCE 2011 

 
název akce poskytovatel 

dotace 
nákl.celkem v 

Kč 
požadovaná 
dotace v Kč 

získaná dotace v 
Kč 

vlastní 
náklady v Kč 

realizace 
projektu 

Stavební úpravy 
městského parku a 

jižních teras v 
Č.Krumlově - I. etapa 

ROP 
PO 2.2. 

23 000 000 
 

bude 
aktualizováno po 

rozhodnutí 
ÚRRJZ 

19 421 978.03 
 

bude 
aktualizováno 
po rozhodnutí 

ÚRRJZ 

19 421 978.03 
 

bude 
aktualizováno po 

rozhodnutí 
ÚRRJZ 

3 578 021 
 

bude 
aktualizováno 
po rozhodnutí 

ÚRRJZ 

rok 2011 

Žádost o dotaci podána v r.2008 do III. výzvy ROPu. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla podepsána  
v únoru 2009, přičemž zahájení realizace projektu z hlediska poskytovatele dotace nastalo po jejím podepsání.  
Z důvodu snahy o co nejmenší narušení archeologicky vzácné lokality bylo z PD ve staveb.objektu 08 Hřiště, hrací 
plocha, odvodňovací systém zcela vypuštěno drenážní odvodnění, čímž došlo k ponížení celkového rozpočtu 
staveb.prací. Po schválení této změny projektu poskytovatelem dotace proběhla veř.zakázka na dodavatele stav. 
prací, která však byla v souladu s ustanovením §84 odst.2 písmene e) zákona č.137/2006 Sb. o veř. zakázkách 
RM dne 28.6.2010 zrušena. Následně probíhala úprava PD a rozpočtu projektu. RM rozhodla dne 22.11.2010  
o dalším postupu realizace dle poupravené PD a rozpočtu neobsahujícímu část stav. prací na jižních terasách. 
Vybavení školy a reko 
víceúčelového hřiště 

ZŠ Plešivec v 
Č.Krumlově 

ROP 
PO 2.4. 

8 185 501 
 

bude 
aktualizováno po 

rozhodnutí 
ÚRRJZ 

7 328 884 
 

bude 
aktualizováno 
po rozhodnutí 

ÚRRJZ 

7 328 884 
 

bude 
aktualizováno po 

rozhodnutí 
ÚRRJZ 

856 617 
 

bude 
aktualizováno 
po rozhodnutí 

ÚRRJZ 

rok 2011 

Žádost o dotaci podána v r.2008 do III. výzvy ROPu. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace byla podepsána  
v únoru 2009, přičemž zahájení realizace projektu z hlediska poskytovatele dotace nastalo po jejím podepsání. Do 
současné chvíle byla z hlediska aktivit přípravné a realizační fáze projektu provedena veř. zakázka na dodavatele 
stav. prací dle zákona č.40/2004 Sb. na Rekonstrukci ŠJ (samotná realizace proběhla v r.2008 za přispění dotace 
z MF ČR) a víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec, jejímž vítězem byla GAMA Holding Praha a.s., dále bylo zažádáno 
o změny projektu a proběhlo pořízení vybavení školy s celkovou hodnotou ve výši 1 442 074 Kč. V květnu 2009 
bylo zažádáno o změnu stav. části projektu spočívající mimo jiné v doplnění víceúčelovosti hřiště o sport hokejbal. 
Na základě odsouhlasení této změny ze strany poskytovatele dotace v lednu 2010, bylo zažádáno o změnu stavby 
před jejím dokončením. K vydání změny stavby bylo vyžádáno i vyjádření Krajské hygienické stanice, která však v 
jarních měsících vydala negativní stanovisko. Následně byla aktualizována PD dle požadavků KHS. V souvislosti s 
aktualizací PD a rozpočtu bylo poukázáno na problematiku změny předmětu díla již uzavřené smlouvy o dílo s 
dodavatelem prací z hlediska zákona o veř. zakázkách. RM na svém jednání dne 22.11.2010 rozhodla o dalším 
postupu realizace projektu bez hokejbalu dle původní projektové dokumentace z roku 2006. 

Revitalizace areálu 
klášterů Český 

Krumlov IOP, MKČR 
5.1.  

325 314 692.00 
 

předpoklad rok 
2014 

323 249 692.00 
 
 

323 249 692.00 
dotace 

proplácena 
průběžně dle 

jednotlivých etap 

2 065 000 
 

předpoklad 
rok 2014 

rok 2010  
-  

2014 

Žádost o dotaci podána v září 2009, Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace podepsána v červnu 2010. 
Problematika tohoto projektu je zajišťována prostřednictvím samostatného oddělení IOP, metodika a koordinátora. 

Vzdělávání v eGON 
Centru ORP Český 

Krumlov OP LZZ 

2 245 400.00 
 

celkové náklady 
za období 2010 - 

2013 

1 908 590.00 

1 908 590.00 
 

dotace proplácena 
průběžně dle 

jednotlivých etap 

336 810.00 
 

na rok 2011 
vl. podíl  

112 000.00 

rok 2010 
-  

2013 

Projekt je zaměřen na realizaci systému vzdělávání úředníků správních úřadů a úřadů samosprávných celků a 
politiků včetně volených zastupitelů v oblastech, souvisejících s rozvojem eGovernmentu a nových informačních 
systémů veřejné správy. Školení probíhají buď distančně eLearningem nebo prezenčně v prostorách MěÚ ve 
školící místnosti. Doba trvání projektu - 3 roky (do roku 2013).  

Technologické 
centrum ORP 

Č.Krumlov a rozvoj 
služeb eGovernmentu 

v obcích SO ORP 
Č.Krumlov 

IOP, MV ČR       
výzva č. 06 

6 245 882.00 
 

náklady na rok 
2011činí  

3 627.352.00 
v případě odkupu 

serverů  
2 790 086.40 

4.977.414.00 
 

proplaceno v 
roce 2012 

  

1.268.468.00 
 

vlastní podíl na 
rok 2011  

875.688.00 
v případě 

odkupu serverů 
vlastní podíl  
3 331 489.20 

2011 
- 

2012 

Projekt na základě zpracované studie proveditelnosti předpokládá rozvoj ICT infrastruktury MěÚ ČK a vytvoření 
nového technologického centra ORP Č.K., včetně zajištění definovaných povinných služeb (negarantované 
úložiště a elektronické spisové služby). Dále projekt řeší pořízení elektronické spisové služby města Č.K. a 
vytvoření prostředí pro hostovanou elektronickou spisovou službu, kterou budou využívat organizace zřizované 
městem a obce ve správním obvodu ORP ČK, které projevily písemný zájem tak, aby byla zajištěna komunikace s 



informačním systémem datových schránek a byly splněny všechny legislativní požadavky. Poslední fáze zahrnuje 
vnitřní integraci MěÚ Č.K. Projekt je rozčleněn do 3 etap do 30.6.2012. Projekt je schválen k financování a čekáme 
na vydání registračního listu. 

 
CELKEM 

v roce 2011 

bez klášterů, 
vzdělávání a 

odkupu 
serverů 

34 812 853.00* 26 750 862.03* 26 750 862.03* 5 422 326.00  

POZN. 
* 

Částky budou aktualizovány v závislosti na schválení předkládaných změn rozpočtů 
poskytovateli dotací a dle vítězných nabídek uchazečů v rámci veřejných zakázek 

 

 
F, PROJEKTY, JEJICHŽ REALIZACE BUDE V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE PROBÍHAT V ROCE 

2011 
 

název akce poskytovatel 
dotace 

 

nákl.celkem v 
Kč 

požadovaná 
dotace v Kč 

získaná 
dotace v Kč 

vlastní náklady 
v Kč 

realizace 
projektu 

Oprava střechy 
objektu ZŠ T.G.M. - II. 

etapa 

MKČR PZAD 1 500 000.00 900 000.00    600 000.00  rok 2011 

Obnova lávky Rechle 
v Č.K. - II. etapa 

MKČR Program 
regenerace MPR 

a MPZ 

820 000.00 410 000.00  410 000.00 rok 2011 

Zateplení a výměna 
oken MŠ a ZŠ Za 

Nádražím 

OPŽP 
3.2.1 

Realizace 
úspor energie 

+ 3.1.1. 

36 849 364.00 10 723 248.00  
26 126 116.00 

 
rok 2011 

Český Krumlov, Nové 
Dobrkovice - výstavba 

kanalizace 

EU/SFŽP 
OPŽP                        
1.1.1 

24 173 466.00 14 955 533.00  
9 217 934.00 

 
rok 2011 

Český Krumlov, Nové 
Dobrkovice - 

rekonstrukce a 
modernizace 

komunikací I. etapa 

ROP 
1.5. Rozvoj 

místních 
komunikací 

27 844 974.00 18 626 378.00   9 218 596.00 rok 2011 

Modernizace a 
vybavení sběrného 

dvora v Č. Krumlově 

OPŽP 
4.1.Zkvalitnění 

nakládání s 
odpady 

6 000 000.00 5 400 000.00   600 000.00 rok 2011 

Rekultivace části 
staré nezabezpečené 

skládky TKO v 
Českém Krumlově 

OPŽP 
4.1.Zkvalitnění 

nakládání s 
odpady 

11 000 000.00 9 900 000.00   1 100 000.00 rok 2011 

CELKEM   108 187 804 60 915 157  45 272 646  

V tabulce nejsou uvedeny projekty, jež rada města zvolí za své priority a jež budou předloženy 
do plánovaných výzev jak dotačních titulů z EU (např. ROP, OPŽP), tak národních (programy 
MŠMT, MKČR, SFDI, MMR...) a regionálních titulů (granty Jihočeského kraje) 
 
SOUČET NÁKLADŮ NA PROJEKTY, NA NĚŽ JIŽ BYLA OBDRŽENA DOTACE A JEJICHŽ REALIZACE 
BUDE PROBÍHAT V R.2011 A PROJEKTŮ, JEJICHŽ REALIZACE BUDE V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE 
PROBÍHAT V ROCE 2011 
 

 
 

nákl.celkem v 
Kč 

požadovaná 
dotace v Kč 

získaná 
dotace v Kč 

vlastní náklady v 
Kč 

realizace 
projektu 

 
  34 812 853.00* 26 750 862.03* 

26 750 
862.03* 

5 422 326.00  

POZN. 
* 

Částky budou aktualizovány v závislosti na schválení předkládaných změn rozpočtů 
poskytovateli dotací a dle vítězných nabídek uchazečů v rámci veřejných zakázek 

  108 187 804 60 915 157  45 272 646  

CELKEM  143 000 657 87 666 019.03  50 694 972  

 



G, PROJEKTY, JEŽ JSOU PLÁNOVÁNY PŘEDLOŽIT DO VÝZVY OPŹP, JEJÍŽ TERMÍN 
VYHLÁŠENÍ BUDE SDĚLEN DNE 11.11.2010  

název akce poskytovatel 
dotace 

nákl.celkem v 
Kč 

požadovaná 
dotace v Kč 

získaná 
dotace v Kč 

vlastní náklady 
v Kč 

realizace 
projektu 

Modernizace a 
vybavení sběrného 

dvora v Č. Krumlově 

OPŽP 
4.1.Zkvalitnění 

nakládání s 
odpady 

6 000 000.00 5 400 000.00   600 000.00 rok 2011 

Rekultivace části 
staré nezabezpečené 

skládky TKO v 
Českém Krumlově 

OPŽP 
4.1.Zkvalitněn
í nakládání s 

odpady 

11 000 000.00 9 900 000.00   1 100 000.00 rok 2011 

 


