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Český Krumlov je součástí dědictví lidstva a patří k tomu nejlepšímu, co kdy člověk na této planetě vytvo-
řil. To je poselství, které vyjadřuje zápis na Seznam světového dědictví UNESCO a které nás zároveň 
zavazuje k ochraně tohoto unikátu a péči o něj tak, aby zůstal zachován pro příští generace. To je úkol 
pro nás, kteří máme to štěstí v Českém Krumlově žít.

ZÁKLaDNÍ	ÚDaJE	O	MĚsTĚ	ČEsKÝ	KRUMLOV	

Rozloha: 2 216 ha

Počet katastrů: 6

Části obce:
Domoradice, Horní Brána, Latrán, Nádražní Předměstí, 
Nové Dobrkovice, Nové Spolí, Plešivec, Slupenec, 
Vnitřní město, Vyšný

Počet obyvatel: 13 058 + 471 cizinců s trvalým pobytem (k 31. 12. 2012)

strategická	vize	města	Český	Krumlov
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Zpráva	starosty	Českého	Krumlova	o	stavu	města

Vážení spoluobčané,

v krátkosti Vás seznámím s děním ve městě v roce 2012. Všechna média nás zavalují množstvím informací 
o dění ve státě, v kraji a i ve městě samotném. Články, které se věnují městu Český Krumlov, jsou ve 
většině případů žhavými novinkami, ve snaze být první s co nejaktuálnější zprávou. Čerstvé zprávy mají 
jednu vadu. Mnohdy to nejsou zprávy o konečném řešení daného problému či akce. V mojí zprávě 
o stavu města za rok 2012 se budu věnovat jen akcím dokončeným nebo akcím, které se podařilo po 
dlouhých letech zahájit. Dovolte, abych jen v krátkých a stručných heslech shrnul naše konání v roce 
2012.

Za velmi důležité považuji, že se podařilo sestavit velmi dobrý akční plán pro veškerou investiční činnost. 
Podle tohoto materiálu, který si každý občan může najít na webových stránkách města, bude rada města 
a úřad připravovat všechny činnosti a rozpočet města na další roky. Zde je přehled hotových investičních 
akcí a zásobník priorit na další léta. Vše je volně přístupné všem občanům. Takový dokonalý plán ještě 
nikdy město nemělo.

Oprava	vodovodů	a	kanalizací

Celkem se do této infrastruktury investovalo 7, 8 mil Kč. Modernizace a důkladné opravy byly prove-
deny v ulici Masná, odstraněn byl havarijní stav na vodovodu v Serpentině, rekonstrukcí prošel také 
vodovod na Slupenci a komplexní rekonstrukce se dočkala také ulice Do Vrchu. V těchto lokalitách 
byla rekonstrukce provedena vždy i s komplexní renovací povrchu v celkové hodnotě 5,4 mil Kč. 
V podobném duchu budou pokračovat i rekonstrukce v příštích letech.

Mosty	a	lávky

V roce 2012 byly provedeny generální opravy lávky pod Plášťovým mostem, lávky u mlýna v Široké 
ulici a lávky za hotelem Dvořák. Vše v celkové hodnotě 8,7 mil Kč. Zahájena byla oprava další důležité 
lávky přes řeku Vltavu, lávky u pivovaru Eggenberg. Ta umožní lepší dostupnost této lokality přímo 
z autobusového nádraží. Rekonstrukce této lávky patří k celkové akci vybudování přístupových cest do 
středu města, stejně jako pěšiny v novém parku v Jelení zahradě. Hodnota díla v roce 2012 byla 2,9 
mil Kč. Stavební práce dále pokračují a dostavba je plánována na rok 2013.

Veřejné	osvětlení

Zde má město poměrně velký dluh. Investice do modernizace celé soustavy veřejného osvětlení by 
zasloužila větší finanční výdaje, které by jistě přinesly úspory na spotřebě elektrické energie. Proinves-
továno zde bylo 2,1 mil. Kč. 

Další	infrastruktura

Do opravy střechy radnice a opravy opěrné zdi na jižních terasách u Domu dětí a mládeže směrovaly 
investice v minimální výši 1,5 mil. Kč.
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Zpráva	starosty	Českého	Krumlova	o	stavu	města
Kultura

Byla provedena komplexní digitalizace městského kina v hodnotě 3,8 mil Kč. Kinu budou v roce 2013 
vyměněna okna a z tohoto kulturního zařízení se stane opět důstojný stánek pro trávení volného času 
našich občanů.

Do této oblasti se dá zařadit i rekonstrukce klášterů. Zde bylo v roce 2012 na přípravných pracích 
proinvestováno 6,7 mil. Kč převážně dotačních peněz EU. 

Školství

Pokračovalo se v rekonstrukci budov základních a mateřských škol. Jednalo se o opravy střech na 
ZŠ TGM a výměna oken na škole v Linecké ulici a MŠ Plešivec I.

Životní	prostředí

Zde jsme se věnovali hlavně městské zeleni a povinným pracím na městské skládce. Byla provedena 
rekultivace skládky a její rozšíření pro další uložení odpadů, oplocení celého areálu a také k výstavbě 
nového sběrného dvora. Na něm byly vytvořeny ideální podmínky pro uložení nebezpečného a vel-
koobjemového odpadu. 

Posilování	veřejné	správy

V této oblasti jsme se s pracovníky úřadu soustředili na hlavní úkol co nejvíce v rámci nových tech-
nologických možností zpřístupnit informace pro občany a rozvinout co nejvíce možnost poskytování 
služeb pro občany. Stát nás postavil před docela složitý problém zajistit technologické centrum pro 
správu celého bývalého území okresu Český Krumlov, přičemž finančně nám v tom moc nepomohl. 
Pro zajištění co nejlepších služeb jsme museli investovat v této oblasti 4,7 mil Kč.

Celkem bylo ve městě Český Krumlov proinvestováno 51,77 mil Kč. Z toho objem získaných finanč ních 
prostředků činil: celkem 33,5 mil. Kč, z toho za projekty podávané v roce 2012 cca 1,5 mil. Kč, dalších 
cca 32 mil. Kč na žádosti o dotace, které byly podány v roce 2011; vlastní podíl na podpořené akce 
realizované v tomto roce činí 7,3 mil. Kč.

Několik	konkrétních	akcí	bych	chtěl	zmínit	samostatně.

Kanalizace	Nové	Dobrkovice	

Po dlouhých letech bylo nalezeno řešení, které dává reálnou šanci zahájit projektové práce a posléze 
i stavbu, která bude ve finančních možnostech města.

V roce 2013 bude dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a v roce 2014 bychom 
chtěli zahájit stavbu. Věřím, že žádné technické ani úřední problémy stavbu neoddálí.

autobusové	nádraží

V roce 2012 jsme věnovali maximální pozornost podmínkám pro výběr budoucího nájemce, který by v rámci 
své činnosti uvedl tento zanedbaný prostor do stavu důstojného moderní autobusové dopravy. Výběr nájemce 
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Zpráva	starosty	Českého	Krumlova	o	stavu	městaproběhne v roce 2013. Věřím, že se občané dočkají důstojného místa pro své cesty do práce i za zábavou. 

Revitalizace	areálu	Klášterů	

Tato akce byla minulou radnicí odmítána. Je to jistě stavba velice náročná na přesnou práci a koordi-
naci celého městského úřadu, potažmo všech ostatních zúčastněných. Věřím však ve zdárné ukončení 
tohoto 300milionového projektu, financovaného z evropských fondů. Přestože město odvedlo při 
výběrových řízeních dobrou práci, kontrolní orgány poskytovatele, tedy ministerstva kultury, výběr 
dodavatele stavby neschválily. Další vývoj napoví až nový poskytovatel, kterým se stalo podle nařízení 
vlády Ministerstvo pro místní rozvoj.

Digitalizace	kina	

Tak dlouho byla odkládána, až nebylo co promítat. Neochota se kinu věnovat vedla až k téměř havarij-
nímu stavu topení, vzduchotechniky a dalšího technického vybavení. Postupnými kroky vrátíme s novým 
nájemcem kinu znovu kulturní tvář. V roce 2013 proběhne výměna oken a dveří, celková rehabilitace 
foyer a dalších prostor.

Zimní	stadion	

Zde musí být odstraněn havarijní stav rolbárny. Finančně také podpoříme hokejový klub, pokud se mu 
podaří získat grant na stavbu nových šaten, které jsou majetkem hokejového klubu. Dohoda je založena 
na úspěšném jednání vedení města s vedením klubu HC Slavoj.

Obnova	komunikací	ve	městě

Zavedli jsme filosofii komplexních oprav komunikací. Opravuje se tam, kde je špatný stav inženýrských sítí 
i povrchu. Během dvou let jsme rekonstruovali kompletně s inženýrskými sítěmi a veřejným osvětlením 
komunikace Rybniční, Masná, část ulice Do Vrchu. Nový povrch dostala část komunikací ve Vyšném 
v Podhájí. Zrekonstruován byl záplavou poškozený chodník Pod Kamenem. Instalováno bylo nové 
zábradlí na chodníku pod Plešivcem. Na rok 2013 se připravují komplexní opravy komunikací Dělnická, 
Na Spojce, Stříbrná, Slunečná, Skalní, Strmá, část Nových Domovů, Pod Vyhlídkou a ulice 5. května.

Kasárna	Vyšný	

Byly provedeny demolice nepoužitelných objektů, výrazně sníženy náklady na elektrickou energii 
a hlídací službu. V současné době jednáme o nalezení strategického partnera.

akční	plán

Pro řízení prací na rekonstrukcích a opravách majetku města a pro všechny další rozvojové akce byl 
poprvé v novodobé historii města zaveden nový systém jejich plánování. Vše je zachyceno v tzv. Akčním 
plánu rozvoje města na období 2013 - 2015, který je veřejně přístupný na stránkách města. Tabulka 
Rozpočtových priorit, která tvoří nedílnou součást a nástroj Akčního plánu, vyčíslením nákladů za již 
provedené práce umožňuje jejich dokonalý přehled v členění jednotlivých odvětví. Obsahuje také pře-
hled akcí, které bude nutné v budoucích letech realizovat. Tento nástroj je interaktivní a bude neustále 
doplňován o nové aktuální a potřebné akce. Město tak bude mít k dispozici podklad pro sestavení 
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Zpráva	starosty	Českého	Krumlova	o	stavu	městajak kapitálového, tak běžného rozpočtu na další rok.  Pro dobrou přípravu složitějších akcí ustanovuje 
rada města pracovní skupiny, sestavené z úředníků příslušných odborů, odborníků na danou tématiku 
a zástupců radních či zastupitelů, kteří se chtějí aktivně podílet na jejich přípravě. 

Děkuji všem radním, zastupitelům, úředníkům, vedoucím našich městských organizací a jejím správním 
radám a občanům, kteří se podíleli na výsledcích a úspěších města Český Krumlov a výraznou měrou 
přispěli k realizaci projektů.

Mgr. Dalibor Carda
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VOLENÉ	ORGÁNY

Zastupitelstvo	města	

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Rada	města

Komise kulturní

Komise sociální

Komise dopravní

Komise sportovní

Komise pro životní prostředí

Komise pro památkovou péči

Komise pro školství a volný čas

Komise pro školství a vzdělávání

Komise pro územní plán, majetek a investice

starosta	města

MĚsTsKÝ	ÚŘaD

Tajemník

Oddělení kancelář starosty

Oddělení strategického rozvoje

Oddělení IOP (Integrovaný operační program)

Odbory

Odbor financí

Odbor investic

Odbor stavební úřad

Odbor vnitřních věcí

Odbor správy majetku

struktura	veřejné	správy	města	Český	Krumlov
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Odbor Obecní živnostenský úřad

Odbor školství, sportu a mládeže

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor územního plánování a památkové péče
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Zastupitelstvo	se	v	roce	2012		sešlo	k	12	zasedáním	a	přijalo	158	usnesení.

ČLENOVÉ	ZasTUPITELsTVa

Mgr. Ivana Ambrusová (ČSSD)

Mgr. Jana Beerová (Sportovci pro Krumlov)

Mgr. Dagmar Bohdalová (KSČM) zastupitelka od 5. 5. 2012

Mgr. Dalibor Carda (ČSSD)

MUDr. Martin Dvořák (ODS) zastupitel do 3. 4. 2012

MUDr. Jindřich Florián (ČSSD)

Mgr. Bohumil Florián (SN-MPV)

Ing. Josef Hermann (KDU-ČSL)

MUDr. Jiří Klosse (NZ)

Milan Kotlár (ODS) zastupitel od 4. 4. 2012

Ing. Petr Kubal (ODS)

Bc. Martin Lobík (TOP 09)

Ing. Martin Luštický (TOP 09)

Ing. Jiří Olšan (KDU-ČSL)

Ing. arch. Robin Schinko (ODS)

Ing. Smolen Štefan (KSČM) zastupitel do 4. 5. 2012

Petr Šandera (KSČM)

Stanislav Trnka (KSČM)

Mgr. Karel Vachta (ČSSD)

Zastupitelstvo	města	Český	Krumlov
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Jan Vaněček (ČSSD)

Rudolf Vejskrab (ČSSD)

MUDr. Jan Vorel (NZ)

Jan Vozábal (ODS)

Tomáš Zunt (TOP 09)

Ing. Jitka Zikmundová MBA. (SN-MPV)

sLOŽENÍ	VÝbORŮ	ZasTUPITELsTVa	MĚsTa	

Finanční	výbor

Ing. Josef Hermann (předseda)

Ing. Jaromír Nekovařík

Ing. David Šindelář

Ing. Miroslav Máče

Ing. Jiří Neumann

Jan Ungermann

Marie Bednářová

Kontrolní	výbor

Stanislav Trnka (předseda)

Petr Eliáš

Mgr. Aleš Mik

Ing. Lukáš Franta

Mgr. Jana Beerová

Jan Vozábal

Libor Zahradník

Řídící	výbor	projektu	„Revitalizace	areálu	klášterů	Český	Krumlov“

Mgr. Dalibor Carda (předseda)

Václav Grubmüller

Tomáš Novák

Antonín Princ

Ing. Jiří Olšan

Mgr. Dana Kuchtová
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Rada	města	Český	Krumlov

Rada	města	Český	Krumlov	se	v	roce	2012	sešla	39krát	a	přijala	celkem	643	usnesení.

ČLENOVÉ	RaDY	MĚsTa

Mgr. Dalibor Carda (ČSSD), starosta

Ing. Jitka Zikmundová MBA, (SN-Město pro všechny), místostarostka

MUDr. Jindřich Florián ( ČSSD), radní, zastupitel

Ing. Hermann Josef (KDU-ČSL), radní, zastupitel

Bc. Martin Lobík (TOP09), radní, zastupitel

Rudolf Vejskrab (ČSSD), radní, zastupitel

Tomáš Zunt (TOP 09), radní, zastupitel

sLOŽENÍ	KOMIsÍ	RaDY	MĚsTa	ČEsKÝ	KRUMLOV

Komise	pro	cestovní	ruch

předsedkyně Jitka Zikmundová

členové Dagmar Bohdalová, Martin Hák, Milena Charvátová, 
Karolína Kortusová, Zdeněk Poláček, Jiří Shrbený, 
Oto Šrámek, Viktor Weis

tajemnice Petra Kopečná

Komise	dopravní

předseda Martin Lobík

členové Roman Kneifl, Jaromír Maurer, Tomáš Palouda, 
Jiří Shrbený, Marek Šimon, Pavel Turnhöfer, 
Radek Týmal, Rudolf Vejskrab, Viktor Weis

tajemník Miroslav Hála
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Komise	kulturní

předseda Jitka Zikmundová

členové Jaromír Boháč, Jan Čepelák, Karel Dvořák, Martin Jakab, 
Vladimíra Konvalinková, Ladislav Michalík, Lucie Sirová, 
Ladislava Šmejkalová, Antonín Troup, Jan Vaněček, 
Karla Votřelová, Jan Vozábal

tajemník Filip Putschögl

Komise	pro	památkovou	péči

předseda Jitka Zikmundová

členové Jiří Bloch, Patrik Červák, František Mikeš, Tomáš Novák, 
Vlastislav Ouroda, Dagmar Píšová, Antonín Princ, 
Pavel Slavko, Danuše Thimová, Matyáš Troup

tajemník Petr Papoušek

Komise	sociální

předseda Tomáš Zunt

členové Ivana Ambrusová, Eva Davidová, Ingrid Jílková, Vlastimil 
Kopeček, Miroslava Kubičková, Františka Kuncová, 
Štefan Milo, Jan Pejchal, Eva Pejchalová, 
František Petera

tajemnice Gabriela Fröstlová

RM	vzala	usnesením	č.	194/10/2012	ze	dne	16.	4.	2012	na	vědomí	rezignaci	Radka	Cihly	na	pozici	člena	sociální	komise.

Komise	sportovní

předseda Jan Vopat

členové Jana Beerová, Roman Číž, Jiří Čtvrtník, Ilona Hanáková, 
Martin Tomka, Jan Vondrouš, Josef Zunt, Josef Žižka

tajemník Jindřiška Smolíková

Komise	pro	školství,	volný	čas

předseda Dalibor Carda

členové Marie Batíková, Bohumil Florián, Lenka Kohoutková, 
Eva Luštická, Eva Matoušová, Jaroslava Neumannová, 
Kateřina Sládková, Iva Sonnbergerová, Karel Vachta

tajemnice Jindřiška Smolíková
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Komise	pro	územní	plán,	
investice,	majetek

předseda Lumír Luštický

členové Karel Bašta, Zdeněk Dvořák, Petr Chavík, Ondřej Meloun, 
Pavel Mori, Roman Najbrt, Tomáš Novák, 
Miroslav Reitinger, Jan Srnec, Ludmila Šolcová

tajemník Dagmar Balcarová

Komise	pro	životní	prostředí

předseda Jiří Klosse

členové Jiří Čtvrtník, Bohumil Florián, Jarmila Hanáková, 
Pavel Hausdorf, Jaroslava Kalkušová, Miroslav Lindner, 
Jiří Olšan, Petr Straka, Tomáš Vosátka

tajemnice Vlasta Horáková
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LEDEN

• Rok 2012 byl rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Byla připravena řada akcí pro širokou veřejnost s cílem vzdělávání 
a osvěty občanů města a také několik akcí pro odborníky.

• V rámci další etapy protipovodňových opatření byla zahájena rekonstrukce jezu Jelení lávka.

ÚNOR

• Tradiční masopustní průvod se konal ve spojení s tématem „hudba“. Žáci a učitelé ze Základní umě-
lecké školy v Českém Krumlově vyrobili spoustu zajímavých tematických masek.

• Účastníci projektu „UNESCO pro mladou generaci“ se připravovali na kviz v rámci znalostní soutěže 
„UNES-CO víš a znáš“. Ten byl poslední povinnou aktivitou soutěže, kdy pro nejúspěšnější řešitele 
byl cílovou odměnou tematický zážitkový výlet na téma UNESCO.

• V úterý 21. února navštívila Český Krumlov delegace z Estonské republiky. J. E. Lembit Uibo, velvy-
slanec Estonské republiky v Praze, a Björn Piibur, konzul Estonské republiky v Praze. Přijeli do města 
v rámci vícedenní návštěvy jihočeského regionu. 

• Během posledního únorového týdne proběhla v Kině J&K Český Krumlov digitalizace projekční 
technologie. 

bŘEZEN

• Město Český Krumlov získalo cenu Zlaté jablko FIJET, což je jakýsi novinářský Oscar Mezinárodní 
asociace novinářů píšících o cestovním ruchu. Toto ocenění představuje uznání za vynikající úsilí při 
podpoře a zvyšování úrovně cestovního ruchu.

• Ve středu 7. března 2012 proběhlo v českokrumlovském Městském divadle slavnostní vyhlášení 
výsledků znalostní soutěže „UNES-CO víš a znáš“. Ti nejlepší z každé školy vyhráli poznávací cestu 
na téma UNESCO, a to týdenní cestu do Paříže!

•  Setkání starosty města s občany a zástupci Povodí Vltavy, s. p. k problematice protipovodňových 
opatření na řece Vltavě v Českém Krumlově proběhlo v zasedací místnosti městského úřadu. 

DUbEN

• Dětské odpoledne, stavba májky, lampiónový průvod i promenádní koncert italského symfonického 
orchestru BANDA SOCIALE MERATESE byly součástí českokrumlovské jarní slavnosti – Kouzelného 
Krumlova. 

Rok	2012	v	Českém	Krumlově
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• Studijní cesta do Paříže jako vyvrcholení znalostní soutěže „UNES-CO víš a znáš“ se uskutečnila 
v termínu od 16. do 20. dubna 2012.

KVĚTEN

• Město Český Krumlov vyhlásilo výběrové řízení na nového nájemce kina, který vrátí budově kina 
její původní funkci a poslání - kino města Český Krumlov jako kulturně-společenské zařízení pro 
občany. Zájmem města je, aby se budova kina stala živým kulturně-společenským centrem pro 
celodenní využití.

• Město Český Krumlov obdrželo od svých občanů  Petici proti dalším protipovodňovým úpravám, 
která žádala zastavení prací na protipovodňových opatřeních. 

ČERVEN

• Slavnosti pětilisté růže vstoupily do druhého čtvrtstoletí svým již 26. ročníkem a tématem „Souboj 
dobra“ ve smyslu porovnání dvou kréd významných osobností spjatých s městem. Zatímco Vilém 
z Rožmberka se řídil heslem „Pospíchej pomalu“, jeho bratr Petr Vok měl krédo „Pamatuj na smrt“. 

• Cenu města Český Krumlov za rok 2011 získaly dvě ženy: Mgr. Inge Švandová-Koutecká za celoživotní 
přínos v oblasti kultury a MUDr. Marie Dragounová za mnohaletou odpovědnou péči o chronicky 
nemocné. 

• Nultý ročník soutěže o nejhezčí kontejner v Českém Krumlově pořádal Kiwanis klub. Kontejnery 
ozdobené obrázky žáků českokrumlovských základních škol, které v rámci jednotlivých ročníků 
soutěže vznikly, byly rozmístěny po městě, aby svou barevností a originalitou rozzářily ulice a místa 
pro sběr odpadu.

ČERVENEC

• V polovině července byla zahájena druhá etapa rekonstrukce jezu na Jelení lávce.  

• Vyvolávací a objednávkový systém Městského úřadu Český Krumlov byl nově rozšířen i na Odbor 
vnitřních věcí, oddělení správních činností, kam žadatelé denně přicházejí pro občanské průkazy 
a cestovní doklady. 

• V sobotu 28. července 2012 se v odpoledních hodinách nad Českým Krumlovem přehnala bouře, 
která způsobila značné škody na majetku i dopravní infrastruktuře. Starosta Dalibor Carda svolal 
o půl sedmé Povodňovou komisi města Český Krumlov a ve spolupráci se složkami integrovaného 
záchranného systému (dále jen IZS) začal situaci řešit.

sRPEN

• Lávka přes řeku Vltavu u mostu Na Plášti byla po rekonstrukci opět zpřístupněna pěším. 

• Rada města Český Krumlov rozhodla na svém jednání dne 6. srpna 2012 o zrušení sběrného místa 
odpadu v Hradební ulici a přemístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad do lokality pod 
mostem u Domu dětí a mládeže.
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• Starosta města Český Krumlov Dalibor Carda a tajemník Městského úřadu Český Krumlov Radim 
Rouče navštívili partnerské město Llanwrtyd Wells. 

ZÁŘÍ

• Hostitelským místem tradičního setkání partnerských měst se tentokrát stal slovinský Slovenj Gradec. 
Starostu Českého Krumlova Dalibora Cardu doprovázeli sportovci, hasiči, gymnazisté, hudebníci 
a zástupci městského úřadu i Infocentra Český Krumlov. 

• Město Český Krumlov obdrželo certifikát Fairtradového města.

ŘÍJEN

• Světoznámý pivovar značky Guinness natáčel reklamní spot v Českém Krumlově.

• Zahájena výstavka k protipovodňovým opatřením na řece Vltavě. Byla určena nejen pro občany 
města Český Krumlov, kterých se tato opatření přímo či nepřímo dotýkají.

LIsTOPaD

• Český Krumlov Card se jako jediná slevová karta (jediný slevový program) umístila mezi TOP 5 
atraktivitami a na druhém místě v kategorii Podnikatelský počin v anketě Kudy z nudy pro rok 2012. 

• Netradiční jízdou parním vlakem z Českých Budějovic do Českého Krumlova jsme si připomněli 
20. výročí zapsání Českého Krumlova na seznam světového dědictví UNESCO.

PROsINEC

• Medvíďata, dětský sbor ZUŠ Český Krumlov, se vrátila z mezinárodního sborového festivalu adventní 
a vánoční hudby v Bratislavě s velikým úspěchem. V mezinárodní konkurenci si pod vedením sbor-
mistra Mgr. Lukáše Holce a za doprovodu klavíristky Olgy Reichlové a hráče na dechové nástroje 
Jana Čížka vyzpívala následující ocenění: zlaté pásmo v kategorii dětských sborů do 16 let - vítěz 
kategorie,  stříbrné pásmo v kategorii mládež. sborů do 21 let - také nejlepší v kategorii, zvláštní 
cena pro sbormistra Lukáše Holce za metodickou práci s dětmi.

• K 20. výročí zápisu města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO uspořádalo město 
konferenci s názvem „Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO“. 
Téma správy historických památek, jako v případě Českého Krumlova, je velmi aktuální. A právě 
20 let soužití se statutem památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO bylo skvělou 
příležitostí k ohlédnutí a k výměně zkušeností a znalostí s odborníky z celého světa. 

• Na nádvoří pivovaru Eggenberg se uskutečnila unikátní video mappingová show. Návštěvníci mohli 
být svědky jedinečné podívané a Český Krumlov se tak znovu zařadil mezi Londýn, Amsterdam, Prahu 
či Sydney, kde vyvolal video mapping velké nadšení.
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Rozpočet na rok 2012 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a dle harmonogramu schváleného 
Radou města Český Krumlov. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na svém jednání dne 22. prosince 
2011. Prioritami rozpočtu při jeho sestavování byly minimální nárůst provozních výdajů, maximalizace 
investičních výdajů, zachování nízké úrovně zadlužení a získávání externích zdrojů financování.

Při rozhodování o tom, jak město naloží se svými příjmy, musí brát v úvahu několik aspektů. Především 
musí rozpočtově pokrýt výdaje vyplývající ze smluvních závazků a z platné legislativy. Dále musí zabez-
pečit pokrytí schodků hospodaření vlastních příspěvkových organizací (základní školy, mateřské školy, 
městská knihovna) a obecně prospěšných společností (Domy s pečovatelskou službou, PRO SPORT, 
Městské divadlo a Centrum pro pomoc dětem a mládeži), které jsou napojené na městský rozpočet. 
Zároveň město potřebuje vyčlenit ve svém rozpočtu co největší objem finančních prostředků jako vlast-
ní podíl na plánované akce, na které bude v průběhu roku žádat o dotace. Důležité je mít rezervu na 
financování projektových dokumentací, které budou sloužit jako podklad při žádání o dotace v příštích 
letech. Potřeby jdou napříč všemi oblastmi, které má město na starosti a jsou každý rok obdobné. Město 
musí vyčlenit značné prostředky například na údržbu komunikací, veřejné zeleně, vodohospodářského 
majetku a ostatních nemovitostí, na financování kulturního a sportovního vyžití na území města nebo 
na chod městského úřadu a financování městské policie.

Po účetním uzavření roku 2012 lze konstatovat že hlavním zdrojem rozpočtu byly daňové příjmy, tzn. 
daňové výnosy převáděné městu finančním úřadem, a správní a místní poplatky vybírané přímo městským 
úřadem v celkové výši 158,3 milionů Kč. Přijaté dotace činily 77,4 milionů Kč, přičemž zhruba 8,5 % dotací 
je tzv. průtokových, které nejsou určeny přímo pro potřeby města, ale patří jiným subjektům - město 
funguje pouze jako zprostředkovatel přijatých dotací (například dotace pro městskou knihovnu, základní 
školy, dotace z Programu regenerace MPR a MPZ či dotace pro zpracovatele lesních hospodářských 
osnov). Nedaňové příjmy, tzn. příjmy z pronájmu majetku, přijaté pokuty, příjmy z poskytnutých služeb 
a prodeje nekapitálového majetku činily v uplynulém roce celkem 61,5 milionů Kč. Kapitálové příjmy 
z prodeje bytů, budov a pozemků byly ve výši 10,5 milionů Kč. Výsledkem hospodaření města za rok 
2012 byl přebytek ve výši 21,3 milionů Kč. V roce 2012 město přijalo nový investiční úvěr ve výši 17 mili-
onů Kč, ze kterého bylo k 31. 12. 2012 vyčerpáno 8,1 milionů Kč. Celkové úvěrové zatížení města bylo 
23,3 milionů Kč a ukazatel celkové likvidity (dříve dluhová služba) činil 2,17 %.

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2012 nejvýznamnějšími stavebními akcemi na 
území města rekonstrukce vodovodů a kanalizací (10,2 milionů Kč), odstranění bodových závad – mostky 
v historickém centru (9,2 milionů Kč), modernizace sběrného dvora (4,4 milionů Kč) a digitalizace kina 
(3,8 milionů Kč).

Ing.	Jiří	Pavlíček

vedoucí Odboru financí

hospodaření	v	roce	2012
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Rozpočet města by sestaven a schválen jako vyrovnaný. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů 
navýšen o 62,2 milionů Kč, schválený rozpočet příjmů byl navýšen o 56 milionů Kč. Financování bylo 
navýšeno o předpokládané čerpání kontokorentních úvěrů ve výši 6,2 milionů Kč. Hospodaření v roce 
2012 skončilo přebytkem v souhrnné výši 21,267 milionů Kč. Skutečné celkové příjmy činily 307,773 
milionů Kč a skutečné celkové výdaje 286,506 milionů Kč.

bilance	hospodaření	města	v	roce	2011	a	2012	(v	tis.	Kč)

2011 2012 2012 2012 Plnění 2011/2012

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % % nárůst skutečnosti

Příjmy 407 704 257 141 313 188 307 773 98% 75%

Výdaje 412 985 268 726 330 961 286 507 87% 69%

Saldo -5 281 -11 585 -17 773 21 267

pozn.	od	roku	2012	přestalo	být	město	příjemcem	dotací	určených	na	výplatu	sociálních	dávek,	které	v	roce	2011	činily	cca	111	milionů	Kč

sTRUKTURa	PŘÍJMŮ	MĚsTa

V rámci daňových příjmů tvořily nejvyšší položku příjmy z tzv. sdílených daní převáděných finančním 
úřadem do rozpočtu města na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Jejich vývoj 
má vliv na rozpočtovou stabilitu města. Součástí daňových příjmů města je dále vlastní daň z příjmů města 
Český Krumlov jako právnické osoby a dále příjmy z poplatků. V roce 2012 mělo město Český Krumlov 
o 1 % vyšší příjmy nežli v roce předchozím.

Daňové	příjmy	města	Český	Krumlov	(v	tis.	Kč):

2011 2012 2012 2011/2012

Skutečnost Schválený rozpočet Skutečnost % nárůst skutečnosti

Odvody od FÚ 116 745 117 800 118 824 102%

 - DPFO - závisl.čin. 25 508 25 000 25 508 100%

 - DPFO FO z podnik. -119 300 1 078 -904%

- DPFO srážková 2 081 2 100 2 473 119%

 - z nemovitostí 15 819 16 400 16 542 105%

bilance	hospodaření	v	roce	2012
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 - DPPO 21 781 22 000 24 248 111%

 - DPH 51 676 52 000 48 976 95%

Daň hrazená městem sama sobě 13 107 13 107 12304 94%

Správní poplatky 6 487 6 220 6449 99%

Místní poplatky 18 716 16 810 15 752 84%

Nejvýznamnější položku nedaňových příjmů představovaly v roce 2012 příjmy z nájmu městského 
majetku, které činily 44,4 milionů Kč. Vlastní kapitálové příjmy tvořily v uplynulém roce příjmy z prodeje 
budov ve výši 6,4 milionů Kč a prodeje pozemků ve výši 3,9 milionů Kč. 

Prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů a fondů EU inkasovalo město 
v r. 2012 celkem 77,4 milionů Kč, z toho dotace na výkon státní správy činila 24,7 milionů Kč. Skutečně 
přijaté investiční dotace činily 25,3 milionů Kč, které byly určeny mimo jiné na stavební úpravy měst-
ského parku a jižních teras, rekonstrukci hřiště ZŠ Plešivec, sběrný dvůr, technologické centrum ORP 
a revitalizaci areálu klášterů.

Kapitálové příjmy byly plněny 6.363 tis. Kč z prodeje domů a bytů, 3.915 tis. Kč z prodeje pozemků, 
145 tis. Kč obdrželo město z prodeje ojetých služebních vozidel a 52 tis. Kč byl přijatý finanční dar na 
pořízení územně plánovací dokumentace.

struktura	výdajů	města	(v	tis.	Kč	)

2011 2012 2012 2012 Plnění 2011/2012

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % nárůst 
skutečnosti

Výdaje 412 985 268 726 330 961 286 507 87% 69%

Běžné výdaje 364 403 223 756 248 106 244 124 98% 67%

Kapitálové výdaje 48 582 44 970 82 854 42 383 51% 87%

Provozní	(běžné)	výdaje	rozpočtu	města	v	celkové	výši	244	milionů	zahrnovaly	především:

• výdaje na činnost místní správy (včetně městského úřadu) ve výši 66,8 milionů Kč

• příspěvky na provoz, nájem a činnost městským příspěvkovým organizacím a obecně 
prospěšných společnostem ve výši 59,1 milionů Kč

• výdaje na veřejnou správu (komunikace, veřejná zeleň, vodohospodářský majetek, veřejné 
osvětlení komunální služby a územní rozvoj, památky) ve výši 64 milionů Kč

• výdaje na činnost městské police ve výši 10,9 milionů Kč

Výdaje	z	rozpočtu	podle	jednotlivých	oblastí	-	investiční	i	provozní	(v	tis.	Kč):

2011 2012 2011/2012

Skutečnost Skutečnost % nárůst 
skutečnosti

Městský úřad 71 191 71 961 101%
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Městská policie 11 190 11 104 99%

Základní školy 27 896 22 960 82%

Mateřské školy 11 114 8 579 77%

Střední školy 1 111 303 27%

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s 5 268 4 616 88%

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s 1 670 1 950 117%

Dům na půl cesty, Domov pro matky s dětmi, Azyl 2 600 2 500 96%

PRO SPORT, o.p.s 13 187 14 683 14 683

Městské divadlo, o.p.s. 7 004 7 093 101%

Městská knihovna 5 704 5 438 95%

struktura	výdajů	do	veřejné	správy	-	meziroční	srovnání	(v	tis.	Kč)

Veřejná	správa: 2011 2012

Komunikace 24 441 26 753

Vodovody a kanalizace 9 149 10 605

Veřejné osvětlení 6 405 5 869

Životní prostředí ( odpady, zeleň.. ) 27 712 22 713

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 17 790 13 732

Památky 11 565 11 302

Ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění maj.) 3 946 3 141

CELKEM 101	008 94	113

Nejvyšší	výdaje	města	na	investice	v	roce	2012:

• Rekonstrukce vodovodů a kanalizací (10,2 milionů Kč)

• Odstranění bodových závad - mostky (9,2 milionů Kč)

• Sběrný dvůr (4,4 milionů Kč)

• Technologické centrum (3,9 milionů Kč)

• Digitalizace kina (3,8 milionů Kč)

• Revitalizace areálu klášterů (1,4 milionů Kč)

• Přístupové trasy ke klášteru (1,3 milionů Kč)



24
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sLOVO	MÍsTOsTaROsTKY	

Rok 2012 byl pro naše město rokem slavnostním. Před dvaceti lety bylo historické centrum Českého 
Krumlova zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. V prosinci roku 1992 uznalo světové spo-
lečenství, že Český Krumlov patří k tomu nejlepšímu, co lidstvo na planetě vytvořilo. Česká republika se 
zavázala chránit světové dědictví nacházející se na jejím území a stejně tak je to závazek pro nás, součas-
né obyvatele města. My jej však máme nejen chránit, ale i rozvíjet.  Veškerá péče, ochrana, směřování 
a budoucnost tak musí vycházet z diskuse a dialogu, ne z boje a prosazování individuálních zájmů.  

Oslavy výročí byly proto věnovány osvětovým a vzdělávacím aktivitám, zaměřeny především na děti 
a mládež, na budoucí správce světového dědictví.  Ve školním roce 2011/2012 pracovalo 189 žáků 
a studentů českokrumlovských škol na projektu „UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ“, čtyřicet nejlepších navštívilo 
v dubnu 2012 centrálu UNESCO v Paříži. Prosincová konference se zabývala otázkami moderního 
managementu historických měst na příkladu památek UNESCO. Experti z celého světa se s námi přijeli 
podělit o své znalosti a zkušenosti.

Kultura a umění vytvářely sedm set let hodnoty a obraz Českého Krumlova. Proto bylo velmi důležité 
přijmout pozvání hornorakouské vlády k účasti na Zemské výstavě 2013. Rok 2012 byl ve znamení příprav 
tohoto jedinečného příhraničního kulturního projektu. 

Rok 2012 byl dobrý, kulturní rok!

Ing. Jitka Zikmundová, MBA.  

20.	výročí	zapsání	města	na	seznam	UNEsCO



85

PŘEhLED	aKCÍ	sPOJENÝCh	s	OsLaVaMI		 	 	 	 	 	 	 	 	
20.	VÝROČÍ	ZaPsÁNÍ	Na	sEZNaM	sVĚTOVÉhO	DĚDICTVÍ	UNEsCO

14. dubna 2012 navštívilo Český Krumlov více než 80 členů rakouské organizace SKAL CLUB, která 
sdružuje oborníky a manažery v oboru cestovní ruch. Své výroční zasedání v Linci spojili s poznáním 
a slavnostním večerem na zámku v Českém Krumlově. Součástí programu zde byl také odborný seminář 
na téma památky UNESCO a cestovní ruch.

20. dubna 2012 přijeli do Českého Krumlova zástupci městské správy, odborníci na památkovou péči, 
architekti, urbanisté a řemeslníci města Salzburg. V rámci vzdělávacího projektu „Zeitspuren“ se sezná-
mili s prací správy Státního hradu a zámku Český Krumlov, s projekty Revitalizace klášterů, Museum 
Fotoateliér Seidel a Revitalizace Ateliéru Egona Schieleho a Synagogy.

Znalostní soutěž „UNES-CO víš a znáš“ probíhala od 11. října 2011 do 20. dubna 2012. Byla zaměřena 
na žáky druhého stupně základních škol v Českém Krumlově, které téma UNESCO zařadily do výuky 
školního roku 2011/2012. Ideou bylo získání znalostí a informací o organizaci UNESCO a o smyslu, 
poslání a práci UNESCO v rámci světového společenství s důrazem na kulturní oblast a téma World 
Heritage.

Výtvarná soutěž „ŽIVOT v PAMÁTKÁCH“ probíhala od 11. října 2011 do 10. září 2012 s přesahem do 
listopadu/prosince 2012. Byla zaměřena jak na školní kolektivy, tak mládež a děti docházející a pracující 
v dětských a mládežnických organizacích ve svém volném čase. 

V sobotu 27. října 2012 pořádal u příležitosti dvacátého výročí zápisu na Seznam světového dědictví 
UNESCO Klub českých turistů v Českém Krumlově vyhlídkovou vycházku kolem města. Trasa umož-
nila výhledy na historické centrum, zahrnuta byla také návštěva zámecké zahrady a vše bylo doplněno 
odborným výkladem.

V termínu 4. a 5. prosince 2012 se uskutečnila mezinárodní odborná konference na téma „Moderní 
management historických měst na příkladu památek UNESCO“ a během ní také slavnostní společenské 
setkání „aktérů“ zápisu z roku 1992. 

V rámci mezinárodní konference, představili 6. prosince 2012 Ruth M. and Kenneth R. Wright během 
veřejné přednášky s názvem „Tajemné Machu Picchu“ tajemstvím opředené dávné sídliště Inků. Pou-
tavým vyprávěním o svých zážitcích z četných cest na Machu Picchu se podělili o svá zjištění, co bylo 
jedním z důvodů zániku mocné říše Inků.

Na sobotu 8. prosince 2012 byla ve spolupráci s Českými drahami přichystána vyjížďka zvláštním parním 
vlakem na trase České Budějovice - Český Krumlov. Pro účastníky jízdy byl připraven zajímavý program 
v historickém centru včetně návštěvy Státního hradu a zámku.

V Regionálním muzeu probíhala do konce roku 2012 jedinečná a velmi úspěšná výstava „Příběh města 
Český Krumlov“ mapující sedmisetletou historii Českého Krumlova. Od dubna 2012 byla rozšířena 
o expozici dokumentů a materiálů včetně fotografií, které přiblížily a ozřejmily téměř třicetiletou cestu 
historického centra města od městské památkové rezervace k památce na Seznamu světového dědictví 
UNESCO.
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Prostředky	vynaložené	na	grantovou	politiku	města

Kultura

Z programu na podporu kultury bylo v roce 2012 podpořeno 54 žádostí, kdy byly rozděleny 
finanční prostředky v celkové výši 1 570 tis Kč.

sociální	a	související	služby

Z programu podpory sociálních a souvisejících služeb bylo v roce 2012 podpořeno 27 žádostí, 
jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 1 100 tis Kč.

sport

Z programu podpory sportu bylo v roce 2012 podpořeno 20 žádostí, jimž byly rozděleny finanční 
prostředky v celkové výši 3 982 tis Kč.

Volnočasové	aktivity	dětí	a	mládeže

Z programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže bylo v roce 2012 podpořeno 16 žádostí, 
jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 220 tis Kč.

Environmentální	výchova

Z programu podpory environmentální výchovy byly v roce 2012 podpořeny 4 žádosti, jimž byly 
rozděleny  finanční prostředky v celkové výši 200 tis Kč.

Zahraniční	spolupráce

Z programu podpory zahraniční spolupráce byla v roce 2012 podpořena 1 žádost, jíž byly přiděleny 
finanční prostředky v celkové výši 35 tis Kč.



87

Činnost	Městského	úřadu	Český	Krumlov	v	roce	2012

ZPRÁVa	TaJEMNÍKa	MĚsTsKÉhO	ÚŘaDU

Rok 2012 byl pro městský úřad, ve srovnání s rokem 2011, z personálního hlediska rokem poklidnějším, 
byť v dílčích oblastech i zde docházelo k významným změnám. Počet zaměstnanců města zařazených 
do městského úřadu činil k 31. 12. 2011 celkem 140, k 31. 12. 2012 tento počet klesl na 139. Zásadní 
v tomto ohledu byl přechod části agendy a pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Úřad 
práce České republiky, naopak k navýšení došlo pod vlivem legislativních změn, kdy bylo nezbytné vytvořit 
samostatnou pozici pracovníka krizového řízení, a také díky odhodlání města pomoci nezaměstnaným 
občanům a vytvořit tři pracovní pozice v projektu veřejně prospěšných prací, na něž město čerpá finanční 
prostředky od úřadu práce. V roce 2012 tedy Městský úřad Český Krumlov celkově zeštíhlel, a to více, 
než se může při pohledu na tabulkový počet zaměstnanců zdát. Díky hledání vnitřních úspor v personální 
a platové oblasti taktéž nebylo nutno pro rok 2012 navyšovat mzdové prostředky, tento trend se navíc 
podařilo zopakovat i při přípravě a schvalování rozpočtu pro rok 2013. Úřadu se dařilo snižovat i další 
provozní náklady, např. u telekomunikačních služeb, poštovného či spotřeby vody.

V rámci služeb občanům se úřad snaží jít moderními cestami. V roce 2012 došlo k rozšíření elektronic-
kého vyvolávacího systému z oddělení dopravně-správních agend též na pracoviště občanských průka-
zů a cestovních dokladů, na vyjmenované úseky je též možno se objednat prostřednictvím internetu. 
Nevyhovující situace na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů, zapříčiněná skokovým 
nárůstem agendy od začátku roku 2012, vedla k rozhodnutí přestěhovat toto pracoviště v roce 2013 do 
vhodnějších prostor. Elektronizace se nevyhnula ani oblasti veřejných zakázek, a to v podobě zavedení 
elektronických aukcí jako způsobu hodnocení nabídek. Na základě úkolu z rady města se též úřad zabývá 
možností kompletní elektronizace jednání rady a zastupitelstva města, kdy by již nebylo potřeba tvořit 
značné množství papírových podkladů a v důsledku by mělo dojít k materiálním i časovým úsporám.

V již zmíněné oblasti veřejných zakázek došlo přijetím nových pravidel pro jejich zadávání ke zvýšení 
transparentnosti procesu a zlepšení informovanosti občanů cestou webových stránek města. Úřad se 
taktéž zabýval prověřováním nových způsobů komunikace s občany prostřednictvím nových technologií 
a internetu, kdy by výsledky měly být patrné v roce 2013.

V roce 2012 se úřad ve spolupráci s širším vedením města věnoval finalizaci seznamu rozvojových priorit 
na následující období (do roku 2015). Tento počin by měl vést k systematičtějšímu a transparentnějšímu 
rozhodování o projektech, k jejichž realizaci bude přistoupeno a které budou financovány z veřejných 
zdrojů. Z dokončených investičních akcí je na tomto místě vhodné vyzdvihnout, mimo celou řadu menších 
staveb, obnovu značné části střechy ZŠ TGM, opravu dvou významných lávek v centru města, zastřešení 
kašny na náměstí Svornosti a pokračovaní obnovy vodovodů a kanalizací.

S rozvojem města souvisí taktéž intenzivní úsilí městského úřadu o získávání externích zdrojů financování 
ať už z EU, národních či krajských fondů. Pro realizaci v roce 2012 a následujících létech bylo podáno 
celkem 45 žádostí o dotace v objemu cca 86 milionů korun. S kladnou odezvou se setkalo celkem 
26 žádostí v objemu 33,5 milionu korun.
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Kromě širokého spektra zákonných povinností v oblasti státní správy se úřad významně podílel na 
činnosti samosprávy, připravoval bezpočet materiálů pro radu města, jejích komisí, zastupitelstva města 
a jeho výborů. 

Mgr. Radim Rouče
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Přehled	zřizovaných	organizací	k	31.	12.	2012

MĚsTsKÉ	sPOLEČNOsTI	a	ZaŘÍZENÍ

Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155, Český Krumlov

ObECNĚ	PROsPĚŠNÉ	sPOLEČNOsTI

Domy s pečovatelskou službou o.p.s., Vyšehrad 260, Český Krumlov

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s., Horní 2, Český Krumlov

PRO - SPORT ČK o.p.s., Chvalšinská 227, Český Krumlov

ObChODNÍ	sPOLEČNOsTI

Služby města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1

Lesy města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., Masná 131

PŘÍsPĚVKOVÉ	ORGaNIZaCE

Základní škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov

Základní škola Linecká 43, Český Krumlov

Základní škola Plešivec 249, Český Krumlov

Základní škola Za Nádražím Za Nádražím 222, Český Krumlov

Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199

Mateřská škola, Za Soudem 344, Český Krumlov

Mateřská škola, Plešivec 279, Český Krumlov

Mateřská škola, Plešivec 391, Český Krumlov

Mateřská škola, Vyšehrad 168, Český Krumlov

Mateřská škola, Tavírna 119, Český Krumlov

Mateřská škola, Za Nádražím 229, Český Krumlov
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Kontakt

město Český Krumlov

náměstí Svornosti 1

381 01 Český Krumlov

IČ: 245836

DIČ: CZ00245836

Telefon: +420 380 766 102

Fax: +420 380 766 101

Email: podatelna@mu.ckrumlov.cz

Internet: www.ckrumlov.cz/obcan
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