Dotace pro město Český Krumlov v roce 2011
Text Monika Petrů, prosinec 2011

Od počátku roku 2011 podalo město Český Krumlov 31 žádostí o poskytnutí finančních
prostředků z mimorozpočtových zdrojů na projekty, jejichž celkové náklady přesahují
117 milionů Kč. V šestnácti případech byly žádosti kladně vyhodnoceny, město tak
získalo finanční prostředky přesahující výši 23 milionů Kč na realizaci projektů, jejichž
výčet je uveden v tabulce. V sedmi případech nebylo doposud ze strany poskytovatelů
dotací
rozhodnuto
o
přidělení
požadovaných
finančních
prostředků.
Z Operačního programu Životní prostředí čekáme na vydání Registračního listu akce v
rámci oblasti podpory Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží na projekty Sběrný dvůr Český Krumlov a Rekultivaci části staré
nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově. Celkové náklady projektů se
pohybují ve výši 16,6 milionů Kč, požadovaná dotace 14,1 milionů Kč. V případě vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tyto projekty bude jejich stavební část realizována v
letech 2012 a 2013.
Dotační prostředky podpořily obnovu technické infrastruktury města (např. projekty obnova
další části lávky Rechle, oprava kříže na hřbitově, výměna koncových svítidel veřejného
osvětlení v ulici Fialková, pořízení ukazatelů rychlosti na území města), obnovu kulturních
památek (oprava další části střechy objektu základní školy T. G. Masaryka a obnova fasády
jihovýchodní části budovy Špičák 114) nebo investice do školství (další etapa výměny oken
v Základní škole Linecká, přístavba jídelny a pořízení vybavení výdeje jídel MŠ Vyšehrad) a
volnočasových aktivit (rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti Mír a digitalizace Kina J&K
Český Krumlov). Nejvyšší částky dotace byly přiděleny z ROP NUTS II Jihozápad na projekt
Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český
Krumlov, týkající se rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna a lávky přes Vltavu u Plášťového
mostu (dotace ve výši 12,6 milionů Kč) a z programu Ministerstva pro místní rozvoj na
projekt Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný II. (dotace ve výši 6,9 milionů Kč).
V neposlední řadě nelze opomenout úspěšné projekty z oblasti tvorby strategických
dokumentů, jakým je například E-Management Plan pro historické centrum města nebo
podpora činností terénního pracovníka města. Finanční prostředky napomohou také aktivitám
přeshraniční spolupráce partnerských měst. Padesátitisícovou dotaci získalo město také na
provoz Stanice pro psy.
V letošním roce pokračovala realizace dvou dlouhodobých projektů - Vzdělávání v eGON
Centru Český Krumlov (na tento projekt získalo město dotaci téměř 2 miliony Kč v roce
2010). V rámci projektu probíhá školení úředníků a zaměstnanců MěÚ Český Krumlov,
zaměstnanců zřizovaných organizací a úředníků a zaměstnanců obcí ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Hlavním cílem je připravit úředníky na rozvoj
systému elektronizace veřejné správy. S tím souvisí druhý dlouhodobý projekt Technologické
centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český
Krumlov. Realizace projektu, na který získalo město dotaci téměř 6 milionů Kč koncem roku
2010, se rozběhla v letošním roce a má připravit potřebnou IT strukturu pro rozvoj
elektronizace veřejné správy, tzv. eGovernment.
Žádosti o dotace jsou vždy předkládány v návaznosti na vyhlašované výzvy dotačních titulů, a
to na projekty vycházející jak z aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Český
Krumlov, tak z Programového prohlášení rady města. Jejich samotnému předložení předchází
schválení v orgánech města. Na základě zveřejněných harmonogramů výzev dotačních titulů
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předpokládáme
do
konce
tohoto
roku
předložit
žádosti
o
dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad např. na projekty "Vytvoření
nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit"
a "Rekonstrukce pavilonu tělocvičny a pořízení vybavení tělocvičny ZŠ T. G. Masaryka," do
programu podpory pro památky UNESCO Ministerstva kultury projekty zaměřené na
propagaci a připomenutí 20. výročí zapsání Českého Krumlova na Seznam světového dědictví
UNESCO a projekty přispívající k rozvoji památek historického centra města.
Nadcházející období, rok 2012, bude ve znamení realizační fáze projektů. Na které další
projekty budou podávány žádosti o dotace, s jejichž realizací počítá město od roku 2013, bude
předmětem jednání rady města na počátku následujícího roku a procesu aktualizace Akčního
plánu rozvoje města.
PŘEHLED PROJEKTŮ, NA NĚŽ BYLA ZÍSKÁNA DOTACE V ROCE 2011
Název akce

Kč

Obnova lávky Rechle v Českém Krumlově II. etapa

200.000

E-Management Plan pro historické centrum
města Český Krumlov

171.429

Oprava střechy objektu Základní školy T. G.
Masaryka - 2. etapa

967.873

Demolice nevyužitelných objektů kasáren
Vyšný II. - Český Krumlov

4.919.009

Odstranění bodových závad na místní
komunikaci spojující silnici I/39 s centrem
města Český Krumlov

15.070.378

Přístavba jídelny MŠ Vyšehrad v Českém
Krumlově (investiční)

2.745.511

Přístavba jídelny MŠ Vyšehrad v Českém
Krumlově - vybavení výdeje jídel
(neinvestiční)
Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské
památkové zóně Český Krumlov, Plešivec III. etapa

131.627

587.226

Pořízení informačních ukazatelů rychlosti
na území města Český Krumlov

127.680

Výměna koncových svítidel veřejného
osvětlení v části města Český Krumlov

166.164

Podpora Stanice pro psy v Českém
Krumlově

80.000

Podpora terénní práce v Českém Krumlově
na rok 2011

178.000

Digitalizace Kina J§K Český Krumlov

4.081.800

"4 fotografové, 2 země, 1 region"

14.357
EUR

2

Oprava kříže na hřbitově, Horní Brána,
Český Krumlov

153.144

Obnova fasády budovy Špičák 114 Český
Krumlov - část jihovýchodní

481.926

Celkové náklady v Kč

30.407.767

Bližší informace o projektech jsou zveřejněny
www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem Projekty.

na

webových

stránkách

města
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