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s vámi rád pohovořím při osobním setkání, 
a to ve čtvrtek 5. února 2015 v kavárně kina 
Luna. 
  Být starostou našeho města je pro mne 
nejen pocta, ale hlavně závazek a spousta 
práce. Na tu však nejsem zcela sám, a tak mi 
dovolte touto cestou poděkovat nejen mým 
kolegům radním, ale také všem zaměstnan-
cům Městského úřadu Český Krumlov. 
I díky jejich práci a píli se může naše město 
pyšnit jedním z nejhezčích a nejnavštěvova-
nějších nejen v České republice. Dovolte mi 
popřát jim, ale i vám všem, hodně zdraví, sil 
a optimismu v nadcházejícím roce a těším se 
na setkání s  vámi při mnoha zajímavých 
příležitostech.

Dalibor Carda

     

Zahajujeme tak, věřím dlouhou tradici 
českokrumlovských městských plesů. Ten 
letošní, první, se koná 7. února v sálu zámec-
ké jízdárny. Z významných investičních akcí 
se jedná zejména o rekonstrukce místních 
komunikací a inženýrských sítí v části města 
Nové Dobrkovice a Nové Domovy nebo 
rozšíření silnice II/160 (Ul. 5. května) včetně 
vybudování inženýrských sítí. 
  Na podzim tohoto roku nás také čeká 
ukončení rozsáhlé revitalizace městských 
klášterů a jejich slavnostní otevření. Stanou se 
místem vzdělávání, novým kulturním 
stánkem a turistickou atraktivitou, ale také 
místem pro relaxaci a klidné posezení v centru 
našeho města. Nejen o nich, ale i o jiných 
aktualitách či vašich návrzích a nápadech, si  

         
  
    

Vážení spoluobčané,
 
vstupujeme do nového roku a strasti 
a těžkosti toho předešlého jsou již za námi. 
Ani já se už nebudu vracet k  politickému 
zemětřesení, které otřásalo naším městem 
v podzimním a adventním období. Chci se 
dívat dopředu, na to, co bude a co nás čeká. 
Jsem rád, že mohu opět  nadcházející 4 roky 
být vaším starostou, a mohu tak dokončit již 
dříve rozpracované projekty a započít nové.
    Je toho mnoho, co nás letos čeká a co jsme 
si již v předešlých letech předsevzali. Plánu-
jeme řadu nových investičních akcí, obnovu 
městského majetku a také kulturní 
a společenské události. Jednou z  nich je 
1. reprezentační ples města Český Krumlov. 
 
   

Jsem rád opět vaším starostou

Text Olga Kneiflová Foto Lubor Mrázek
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Výběr z investičních akcí v roce 2014 

Rada města Český Krumlov 2014 – 2018 

Město Český Krumlov investuje každoročně nemalou částku do rekonstrukce svého majetku. 
Některé z těchto investic jsou patrné na první pohled, jiné skryty do zázemí či běžně občanovi 
nepřístupných míst. V  průběhu roku vám budeme přinášet informace o těchto investičních 
akcích realizovaných převážně v roce 2014. 

Rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky v českokrumlovském kině Luna
Předmětem plnění veřejné zakázky byla rekonstrukce plynové kotelny v objektu kina Luna            
v Českém Krumlově. Původní zařízení kotelny a vzduchotechniky bylo demontováno,                     
v místnosti kotelny byly pro část ústředního vytápění (otopná tělesa) umístěny dva stacionární 
kondenzační plynové kotle zn. Hamworthy Condesinox, pro část vzduchotechniky dva závěsné 
kondenzační plynové kotle stejné značky - součtový výkon plynové kotelny je 273 kW. 
Termín realizace: srpen - říjen 2014
Realizovala firma: KLIMATIK spol. s r. o
Celková cena rekonstrukce: 3.433.746 Kč bez DPH 
Akce byla plně hrazena z rozpočtu města Český Krumlov.

Rekonstrukce hygienického zázemí v městském divadle
Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení rekonstrukce, resp. modernizace stávajícího 
hygienického zázemí pro veřejnost, nacházejícího se v  suterénu objektu Městského divadla                   
v  Českém Krumlově. Stavba obsahovala nové příčky a polopříčky, lokální dozdívky, výměnu 
sanitárních předmětů, nové keramické obklady a dlažby, úpravy podhledů a vzduchotechniky          
vč. elektroinstalace a dále kompletní rekonstrukci kalových jímek.
Termín realizace: srpen – září 2014
Realizovala firma: Robert Malát 
Celková cena rekonstrukce: 1.229.454 Kč bez DPH
Akce byla plně hrazena z rozpočtu města Český Krumlov.

Další informace je možné získat na Odboru investic Městského úřadu Český Krumlov.

 
  

 

  

 

Zastupitelé města Český Krum- 
lov jmenovali na svém prosinco-
vém zasedání Radu města Český 
Krumlov. Představujeme vám 
její členy.
Foto Aleš Motejl

 
  

 

  

 

Mgr. Dalibor Carda, 
58 let, starosta (ČSSD)

Ing. Josef Hermann,
56 let, místostarosta (KDU-ČSL) 

MUDr. Jindřich Florián
56 let, lékař (ČSSD)

Bc. Martin Lobík, 
40 let, živnostník (TOP09)

Rudolf Vejskrab,
62 let, živnostník (ČSSD)

Jan Vozábal, 
43 let, ředitel divadla (ODS)

Ing. Jitka Zikmundová, MBA,
43 let, marketingová manažerka (SN-MPV)

Foto Jan Sommer
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www.ckrumlov.cz/rozpočet

   

Text  Jiří Pavlíček

Rozpočet města pro rok 2015 

Zastupitelé města Český Krumlov schválili na svém jednání 17. prosince 2014 rozpočet města pro rok 2015 ve výši 285.622 tis. Kč (včetně daně 
z příjmů 15.024 tis. Kč, kterou město platí samo sobě). Celkové výdaje rozpočtu činí 274.494 tis Kč a splátky jistin přijatých úvěrů 11.128 tis. Kč. 
Protože jsou příjmy vyšší než vlastní výdaje, jedná se o rozpočet přebytkový.
Zůstatek nesplacených starých úvěrů k 1. lednu 2015 je celkem 31.223 tis. Kč a nový sjednaný úvěr na 10.000 tis. Kč ještě bude do konce března 
dočerpaný.

Příjmy
Rozpočet daňových příjmů činí 193.472 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 150.056 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst 
oproti rozpočtu r. 2014 o 8.736 tis. Kč, tj. o 6,2 %.
Rozpočet nedaňových příjmů činí 48.941 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 37.920 tis. Kč a příjmy z pokut včetně nákladů řízení 3.026 tis. Kč.
Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 2.168 tis. Kč tvoří předpokládané příjmy za prodej pozemků ve výši 768 tis. Kč, příjem z prodeje jednoho 
bytu ve výši 1.300 tis. Kč a předpokládaný příjem za prodej služebního vozidla ve výši 100 tis. Kč.
Rozpočet přijatých dotací zahrnuje např. příspěvek na přenesený výkon státní správy 24.738 tis. Kč, dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí 
ve výši 3.557 tis. Kč, dotaci od KÚ Jč. kraje ve výši 2.300 Kč určenou jako přímou podporu města Český Krumlov na regionální rozvoj obce             
v souvislosti s registrací v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a další.

Součástí rozpočtu zatím nejsou již získané dotace s čerpáním v r. 2015:
IOP Revitalizace areálu klášterů ČK        cca     140.000 tis. Kč
OPŽP - Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím  27.203 tis. Kč
OPŽP - ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení     14.605 tis. Kč
OPŽP - MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení       3.267 tis. Kč
OPŽP - Zpracování digit. povodň. plánu a vybudování varovného a výstraž. systému   3.207 tis. Kč
OPŽP - Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy      2.110 tis. Kč
IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb techn. centra     3.688 tis. Kč
ROP - Rekonstrukce Vyšehradské ulice        2.919 tis. Kč
ROP - Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec      1.392 tis. Kč
Tyto dotace budou zapracovány do rozpočtu až při čerpání nebo po konečném vyúčtování nákladů města. 

Výdaje
Rozpočet běžných výdajů činí 234.765 tis. Kč a je v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů r. 2014 o 10.144 tis. Kč vyšší např.              
z důvodu potřeby vytvoření rezervy na provozní fázi po dokončení rekonstrukce areálu klášterů, navýšeny byly i neinvestiční dotace do oblasti 
sociální a do sportu.
Rozpočet kapitálových výdajů činí 39.729 tis. Kč (v r. 2014 je upravený rozpočet kap. výdajů 138.070 tis. Kč a v r. 2013 činily realizované kapitálo-
vé výdaje 53.572 tis. Kč) a zahrnuje především stavební investice odboru investic v celkové výši 31.072 tis. Kč a neuznatelné náklady pro realizaci 
projektu revitalizace areálu klášterů ve výši 5.843 tis. Kč.

V kapitálovém rozpočtu jsou zahrnuté zejména vlastní podíly ve výši 14.885 tis. Kč pro dotované akce zateplení MŠ a ZŠ Plešivec a ZŠ Za 
Nádražím, výdaje na rekonstrukce vodohospodářského majetku dle schváleného plánu obnovy ve výši 8.100 tis. Kč, stavební práce, IT vybave-
ní, zařízení a vybavení kuchyně v objektu klášterů ve výši 5.629 tis. Kč., dva přechody na Chvalšinské ulici ve výši 2.200 tis. Kč, změnu vytápění 
Vyšehrad 182 ve výši 1.800 tis. Kč a zřízení WC v budově MěÚ pro potřeby návštěvníků rekreační zóny Horní Brána ve výši 1.000 tis. Kč.

Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na tento rok a pečlivě byly posuzovány veškeré provozní 
výdaje města a jeho organizací. Přebytek provozního rozpočtu je 38.832 tis. Kč a byl použitý na financování kapitálových výdajů a řádných 
splátek úvěrů.

Celkové výdaje v jednotlivých oblastech pak byly schváleny takto:
Městský úřad        71.209 tis. Kč
Městská policie        11.367 tis. Kč
Školství (MŠ, ZŠ, SŠ)       41.247 tis. Kč
Sociální oblast        10.843 tis. Kč
Sport         20.746 tis. Kč
Kultura         24.323 tis. Kč
Veřejná správa
(opravy, údržba a úklid komunikací, životní prostředí, veřejné osvětlení apod.)  74.628 tis. Kč
Ostatní
(úroky z úvěrů, odměny ZM, RM a výborům ZM, finanční operace, daně apod.)  4.893 tis. Kč
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Úspěšnost města v získání dotací v programovém v programovém 
období 2007 – 2013
   V programovém období 2007 - 2013 bylo na 
politiku soudržnosti (dotační politiku) 
v  České republice vyčleněno více než 
26 miliard EUR, které se však nepodařilo 
v plné míře vyčerpat. Přestože toto programo-
vé období skončilo k 31. 12. 2013, stanovilo 
nařízení EU pro ukončení realizace 
a profinancování projektů dvouletý přesah do 
stávajícího programovacího období.  
   Za období let 2007 – 2014 podalo město 
Český Krumlov celkem 226 žádostí o dotace, 
přičemž počet úspěšných žádostí je k aktuální-
mu datu 123. Získalo tak částku 573,8 mil. Kč 
(vč. revitalizace areálu klášterů) na realizaci 
aktivit uvedených na webových stránkách 
města, v  menu Projekty města, sekci Občan. 
V roce 2014 podalo město 31 žádostí o dotace, 
z  nichž je 21 úspěšných. Objem získaných 
prostředků je 71,8 mil. Kč. Výčet podpořených 

 
  

 

  
 
 

  

Název projektu          Náklady projektu v Kč
Osazení zpětných klapek na kanalizaci v ČK         1.057.000
Sstavební úpravy pramenišť v okolí Blanského lesa po povodni 2013          573.000
Revitalizace Jelení zahrady           2.814.349
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji - azylový dům        2.079.000
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji - Domov pro matky s dětmi      1.764.000
Podpora standardizace OSPOD ORP Český Krumlov        1.865.174
Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM    1.137.958
Pořízení hřbitovních označovacích čísel na městský hřbitov v Českém Krumlově        100.000
Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Č. Krumlov, Plešivec - VI. etapa        754.822
Podpora stanice pro psy v Č. Krumlově             100.000
Výměna zábradlí podél chodníků Objížďková, Český Krumlov          436.420
Výstavba autobusového přístřešku na zastávce ČK "sídl. Mír"          224.233
Rekonstrukce Vyšehradské ulice, ČK          3.434.445
Český Krumlov - rozšíření MKDS (městský kamerový dohlížecí systém)         486.524
ČK - Speciální výslechová místnost na OOK SKPV ČK           244.000
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany 
před povodněmi pro město ČK          2.999.880
Nákup  dopravního vozidla pro jednotku SDH obce Č. Krumlov          600.000
Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Č. Krumlov 
(osvětlení přechodu pro chodce Objížďková - Tavírna)           371.712
Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec, Č. Krumlov       1.637.834
Příručka vlastníka kulturní památky na území statku zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO 
- doplnění E-Management planu Český Krumlov            143.780
Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2014           438.370
Rehabilitace a obnova altánu v městském parku a Stavební úpravy jižních teras u domu č.p. 343 III. etapa    1.227.634
Mateřská škola Plešivec, výměna oken a zateplení (č.p. 391)*     20.857.167
Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím*     35.914.010
Celkové náklady v Kč                       86.001.603,60

Vysvětlivky:
* Na projekty snížení energetické náročnosti veřejných budov je v současnosti vydán Registrační list akce (jakýsi "příslib" dotace) v rámci Operač-
ního programu životní prostředí. Realizace těchto projektů závisí na rozhodnutí volených orgánů města a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

 
  

 

  
 
 

  

tě nebo třeba i na rekonstrukci zimního 
stadionu či autobusového nádraží. Nutno 
podotknout, že řadu z těchto potřeb zrealizo-
valo město z  vlastních prostředků, tedy 
z rozpočtu města nebo za pomocí úvěru. 
 Podmínky pro využívání finančních 
prostředků jsou stanoveny nejenom nařízení-
mi Evropské unie, ale také podmínkami 
jednotlivých operačních programů, a to vše za 
současného dodržení platných právních 
předpisů Evropské unie a České republiky. 
S ohledem na rozsáhlost dotačních podmínek 
a neustále se měnící předpisy ČR je realizace 
podpořeného projektu velmi náročná jak po 
stránce organizační, tak po stránce adminis-
trativní. Považuji za obrovský úspěch města 
skutečnost, že během tohoto programového 
období nebyla vrácena žádná dotace. 

 

projektů s celkovými náklady na jejich realiza-
ci je uveden v tabulce níže.
  Žádosti o dotace byly vždy předkládány 
v  návaznosti na vyhlašované výzvy jednotli-
vých operačních programů, a to na projekty, 
vycházející jak z  Programového prohlášení 
rady města a Akčního plánu, tak z aktuálních 
potřeb a možností rozpočtu města.
  Přestože je Česká republika známá svým 
nejvyšším počtem operačních programů v EU, 
tyto komplexně nepokrývají potřeby jednotli-
vých žadatelů. Město tak nemohlo požádat 
o dotace např. na prostou obnovu chodníků na 
území města, na rekonstrukci komunikací 
zahrnující i obnovu technické infrastruktury 
(kanalizace a vodovodů), na obnovu veřejného 
osvětlení, na údržbu a opravu majetku ve 
vlastnictví města (např. na školská zařízení), 
na vybudování přírodního koupališ-   

 

     

 

 

Text Monika Petrů

Přehled projektů, na něž byla získána dotace v roce 2014
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Dotační programy města pro rok 2015
- příjem žádostí do 30. 6. 2015 12 hodin
- rozhodování o přidělení: červenec/srpen 2015
- realizace akce od 1. 7. 2015
- realizace akce do 31. 12. 2015
- předložení vyúčtování a závěrečné zprávy:
Do konce měsíce následujícího po termínu 
ukončení projektu, v případě celoročních
projektů do 31. 1. 2016.
Program podpory sportu
  Program je zaměřen na podporu činnosti 
subjektů působících na území města Český 
Krumlov v oblasti sportu, a to především 
takových činností, které směrují k aktivnímu 
využívání volného času dětí a mládeže a svou 
podstatou přispívají k prevenci sociálně 
patologických jevů a prevenci kriminality. 
  Celková alokace Programu podpory sportu města 
Český Krumlov v roce 2015 je 4 730 000 Kč.
1. výzva - opatření I, II, III, IV:
- příjem žádostí od 5. 1. 2015
- příjem žádostí do 27. 2. 2015 12 hodin
- rozhodování o přidělení: duben 2015
- realizace akce od 1. 1. 2015
- realizace akce do 31. 12. 2015
- předložení vyúčtování a závěrečné zprávy:
Do konce měsíce následujícího po termínu
ukončení projektu, v případě celoročních
projektů do 31. 1. 2016.
Program podpory volnočasových aktivit 
dětí a mládeže
  Program je zaměřen na podporu činnosti 
subjektů působících na území města Český 
Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, 
především aktivního využívání volného času 
dětí a mládeže, které přispívá k prevenci sociál-
ně patologických jevů a prevenci kriminality. 
Podpora programu zahrnuje i  vzdělávací 
 

   

   

     

a informativní aktivity v oblasti volného času.
  Celková alokace Programu pro oblast podpo-
ry volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 
2015 činí 200 tisíc Kč.
  Celková alokace Programu podpory volnoča- 
sových aktivit města Český Krumlov v roce 
2015 je 200.000 Kč.
1. výzva - opatření I:
- příjem žádostí od 5. 1. 2015
- příjem žádostí do 13. 2. 2015 12 hodin
- rozhodování o přidělení: duben 2015
- realizace akce od 1. 1. 2015
- realizace akce do 31. 12. 2015
- předložení vyúčtování a závěrečné zprávy: 
Do konce měsíce následujícího po termínu 
ukončení projektu, v případě celoročních 
projektů do 31. 1. 2016.
Program podpory sociálních služeb
  Dotační podpora sociálních a souvisejících 
služeb vychází z potřeby zachování a dalšího 
rozvoje stávající relativně komplexní sítě 
těchto služeb ve městě. Program podpory 
cíleně směřuje k naplňování základní dlouho-
dobé vize města Český Krumlov v sociální 
oblasti. Celková alokace Programu podpory 
sociálních služeb města Český Krumlov v roce 
2015 je 1 200 000 Kč.
1. výzva - opatření I:
- příjem žádostí od 2. 1. 2015
- příjem žádostí do 16. 2. 2015 12 hodin
- rozhodování o přidělení: březen 2015
- realizace akce od 1. 1. 2015
- realizace akce do 31. 12. 2015
- předložení vyúčtování a závěrečné zprávy: 
Do konce měsíce následujícího po termínu 
ukončení projektu, v případě celoročních 
projektů do 31. 1. 2016.

   

  Zastupitelé města Český Krumlov schválili 
na svém prosincovém jednání dotační progra-
my na rok 2015 – Program podpory sociálních 
a souvisejících služeb, Program podpory 
kultury, Program podpory zahraniční spolu-
práce, Program podpory volnočasových aktivit 
dětí a mládeže a Program podpory sportu. Ve 
většině případů je nutné žádosti o  finanční 
podporu podat během ledna a února 2015, 
některé programy vyhlásí i druhou výzvu nebo 
přijímají žádosti v  průběhu celého roku. Při 
sestavování dotačních programů vycházeli 
jejich administrátoři z novely Pravidel pro 
poskytování dotací z  rozpočtu města Český 
Krumlov platné od 1. prosince 2011. 
 Celkový objem finančních prostředků 
určených na dotační politiku města v roce 
2015 dosahuje 7,28 milionu Kč. K navýšení 
došlo u programu podpory sportu o 600 tis. 
Kč, to z důvodu navýšení opatření č. 1 na 
činnost o 300 tis. Kč a nově vzniklého opatření 
č. 3 - Příspěvek na částečnou úhradu sporto-
višť na území města ČK ve vlastnictví 
sportovních klubů se sídlem v Českém Krum-
lově starající se o organizované sportování 
mládeže ve výši 300 tis. Kč. Kompletní 
informace o dotačních programech včetně 
podkladů pro podání žádostí jsou uvedeny na 
webových stránkách města www.ckrumlo-
v.cz/dotace.  
Program podpory kultury
    Kultura má pro život města a jeho obyvatel 
zásadní význam. Plní důležitou společenskou 
úlohu, obohacuje život člověka, kultivuje jej 
a smysluplně vyplňuje jeho volný čas. 
V neposlední řadě je i důležitým podporovate-
lem cestovního ruchu a ekonomiky města. 
   Cílem programu je podpořit kulturní aktivi-
ty, které spoluvytvářejí prostředí města jako 
místa příjemného pro život jeho obyvatel 
a podpořit kulturní nabídku, která zaujme 
a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho 
návštěvníky. Základní filozofií je respektování 
rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.
   Celková alokace Programu podpory kultury 
města Český Krumlov v roce 2015 je 
1.150.000 Kč.
1. výzva - opatření I, II, III, IV, V, VI:
- příjem žádostí od 5. 1. 2015
- příjem žádostí do 30. 1. 2015 12 hodin
- rozhodování o přidělení únor/březen 2015
- realizace akce od 1. 1. 2015
- realizace akce do 31. 12. 2015
- předložení vyúčtování a závěrečné zprávy:  
Do konce měsíce následujícího po termínu 
ukončení projektu. V případě celoročních
projektů do 31. 1. 2016
2. výzva - opatření III, V:
- příjem žádostí od 1. 6. 2015

www.ckrumlov.cz/dotace

Úspěšný zájezd českokrumlovského sboru Medvíďata na 62. Evropskou sborovou soutěž 
v belgickém Neerpeltu. Zájezd byl podpořen z grantového programu města Český Krumlov. 



Příručka „nejen“ vlastníka kulturní památky v Českém Krumlově 

   Český Krumlov má praktickou Příručku pro 
vlastníky kulturní památky, dobrého rádce pro 
všechny, kteří vlastní památku v  památkově 
chráněném území statku zapsaného na 
Seznam světového dědictví UNESCO, a pro 
všechny, kteří v  Českém Krumlově žijí 
a pracují a chtějí se orientovat v  pojmech 
a smyslu  památkové péče. Stručnou a srozu-
mitelnou formou jsou vysvětleny a popsány 
situace, které mohou nastat při správě památ-
ky a vyžadují spolupráci s orgány památkové 
péče.    

 
  

 

  
 
 

"Příručka vlastníka kulturní památky 
na území statku zapsaného na Seznam 

světového dědictví UNESCO - doplnění 
E-Management planu Český Krumlov"  

 
  

 

  
 
 

a obohacení,“ dodává Ing. Jana Hermanová, 
vedoucí Odboru územního plánován a památ-
kové péče Městského úřadu Český Krumlov.  
  Vznik  příručky finančně podpořilo Minis-
terstvo kultury České republiky v  rámci 
programu Podpora pro památky UNESCO      
a je pokračováním tvorby a naplňování  Mana-
gement plánu Český Krumlov, povinného 
nástroje řízení památky UNESCO. 
   Příručka je k dispozici v omezeném množ-
ství na Odboru památkové péče MěÚ v tištěné 
podobě, v elektronické verzi ke stažení kdykoli 
na www.ckrumlov.cz/priruckapamatka.
Ing. Jitka Zikmundová, MBA, 
zastupitelka města a realizační tým projektu   

 

  „Příručka se především snaží ulehčit život 
majitelům, provozovatelům, projektantům 
i úředníkům zlepšením vzájemné komunikace, 
provádí proto tématy a poskytuje návody, které 
pomohou při přípravě podkladů k  realizaci 
rekonstrukcí, úprav a údržby památek,“ 
vysvětluje vznik příručky Jitka Zikmundová, 
zastupitelka města a vedoucí projektu.  
  Příručka je vytvořena na základě reálných 
dotazů a potřeb vlastníků a denní praxe 
pracovníků památkové péče, citovány jsou 
stěžejní zákonné normy a právní předpisy.  
„Některá nedorozumění vlastníků s  orgány 
památkové péče plynou z neznalosti postupů 
při získávání stanovisek památkářů či                 
z  nedostatečné komunikace, příručka je náš 
příspěvek k  zlepšení vzájemné spolupráce,“ 
uvádí autorka Ing. arch. Dagmar Pešková, 
odbornice památkové péče z Odboru územní-
ho plánování a památkové péče Městského 
úřadu Český Krumlov. 
  „Při tvorbě příručky jsme vycházeli z dlouho-
letých zkušeností pracovníků našeho odboru, 
obsažené informace jsme zpracovali podle 
nejlepšího vědomí, ale chápeme příručku jako 
dokument živý a vítáme jakékoli doplnění
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Jedná se o projekt, který byl finančně 
podpořen Ministerstvem kultury.

    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Pasov 
hledájí pro česko-německý projekt o první světové válce osoby, 
které mohou přispět historickými materiály z tohoto období. 
   Projekt se zabývá první světovou válkou na Šumavě a v Bavor-
ském lese. Jeho cílem je vytvoření dvojjazyčné online výstavy 
z různých historických materiálů, které jsou stále „ukryty“ doma 
u lidí žijících na Šumavě / v Bavorském lese. Například vzpomínky 
na válku, které přinesli pradědečci z fronty, dokumenty, fotografie, 
různé předměty, ale třeba i příběhy, které přibližují život doma 
během války. Výstava tak bude prezentovat jedno z důležitých 
období společných česko-německých dějin. 
   „Sběr“ materiálů mají na starosti čeští a němečtí studenti, kteří 
budou cestovat po regionu a navštěvovat potencionální přispěvate-
le u nich doma. Studenti budou digitalizovat materiály přímo na 
místě. Sběr materiálů bude probíhat během února a března 2015.
  
Máte i Vy nějaké historické dokumenty anebo předměty 
z první světové války? Chcete podporovat náš projekt a podělit 
se o příběhy a rodinné vzpomínky?

Kontaktujte nás: Dorothee Ahlers (nj, cz), Univerzita Pasov: 
dorothee.ahlers@uni-passau.de

 

     

 

 

Česko-německý projekt o první 
světové válce na Šumavě a v Ba-
vorském lese hledá přispěvatele!

Příručka          

„nejen“

vlastníka 

kulturní 

památky 
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© Copyright město Český Krumlov, 2015

 
  

 

  

 

7

www.ckrumlov.cz/obcan

Zápisy dětí do základních škol v Českém Krumlově

Registr vozidel - změny od 1. 1. 2015
   K 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. Jedná se o velmi 
rozsáhlou novelu a všechny změny nelze 
stručnou informací poskytnout. Níže vám 
přinášíme výběr nejdůležitějších změn týkají-
cích se občanů.  

• Vozidla, která po datu 31. 12. 2014 budou ve 
statutu "v převodu", tzn. zůstávají v "odhlášce 
na nového majitele", má nový vlastník povin-
nost zaregistrovat do 31. 7. 2015. Pokud tak 
vlastník vozidla neučiní, ztratí vozidlo po 
tomto datu technickou způsobilost a již 
nebude moci být nikdy provozováno.
• U vozidla "dočasně vyřazeného" (nový výraz 
- vyřazeného z provozu), kde doba původního 
dočasného vyřazení přesahuje 18 měsíců, má 
vlastník vozidla povinnost oznámit obecnímu 
úřadu ORP adresu místa, kde je vyřazené

 
  

 

  

 

Zápisy dětí do základních škol v Českém Krumlově se uskuteční 13. února 2015  od 13.00 do 17.00 hodin.

 
  

 

  

 

"odhlášení" a "přihlášení" vozidla na nového  
vlastníka se provádí jedním úkonem, a to 
u obce s rozšířenou působností, ke které je 
místně příslušný původní vlastník. Vozidlo je 
ihned registrováno na nového vlastníka, 
nikoliv pouze odhlášeno.
• V základních pojmech došlo k těmto důleži-
tým změnám: vozidlo doposud "trvale vyřaze-
né" se nově nazývá vozidlo "zaniklé", vozidlo 
doposud "dočasně vyřazené" se nově nazývá 
"vyřazené z provozu".
• Za porušení povinností lze v souladu 
s právními předpisy uložit sankci v blokovém 
řízení do 5 000 Kč a ve správním řízení až do 
výše  50 000 Kč.

 V případě dotazů se můžete obrátit na 
pracovníky registru vozidel, Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Městského úřadu 
Český Krumlov.

 

silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.  
Tato povinnost je mu uložena do 31. 12. 2015. 
Pokud tak vlastník neučiní, bude vozidlo dále 
považováno za zaniklé (dříve trvale vyřazené), 
čímž ztratí technickou způsobilost k provozu 
na pozemních komunikacích a již nikdy 
nebude moci být provozováno.
• V případě jakékoliv změny vlastnictví 
vozidla, vyjma přechodu vlastnického práva, 
a v případě, že se účastník řízení nechá 
zastupovat na základě plné moci, musí být tato 
udělena písemně a podpis na plné moci musí 
být úředně ověřen. U ostatních změn provádě-
ných v registru vozidel (změna barvy, registra-
ce tažného zařízení, přestavba atd.), se vyžadu-
je i nadále plná moc udělená písemně, avšak 
bez úředně ověřeného podpisu.
• V případě prodeje/koupě vozidla (při převo-
du vlastnického práva) žádají oba účastníci 
řízení o provedení změny společně. Původní 

 

     

 

 

Českokrumovský advent a Vánoce 2014

Hudebně poetické 
otevření adventu

Ježíškův Poštovní úřad U Zlatého 
anděla a příjezd Bílé paní

Společné zpívání u vánočního 
stromu

Foto:Lubor Mrázek

Mikulášská nadílka
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Krumlovský masopust 13.  - 17. února  2015
Kouzelný Krumlov 30. dubna - 1. května 2015
Open Air Foto Festival 5. - 7. června 2015
Slavnosti pětilisté růže 19. - 21. června 2015   
Festival komorní hudby 26. června  - 5. července 2015
Mezinárodní hudební festival 17. července - 15. srpna 2015
Dny evropského dědictví 4. - 6. září 2015
Svatováclavské slavnosti 25. - 28. září 2015   
Krumlovské podzimní recitály 1. - 29. listopadu 2015  
Festival vína 1. - 30. listopadu 2015
Českokrumlovský advent a Vánoce 27. listopad 2015 - 6. leden 2016 

  

 

 
   

Přehled významných akcí pro rok 2015

Město Český Krumlov 
zve veřejnost na jednání 
zastupitelstva města, která se 
konají na Městském úřadě 
Český Krumlov
ve dnech 
29.1. / 26.2. / 26.3. / 30.4. / 
28.5. / 25.6. / 27.8. / 24.9. / 
29.10. / 26.11. / 17.12.

3. patro, 16 hodin.

Program jednání je pravidelně 
zveřejněn na:
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo 

PŘEDPLATNÉ JARO 2015

Čtvrtek

12.2.
19.30

STUDIO DVA PRAHA

Michele Riml: SEX PRO POKROČILÉ
Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením 
vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Skvělá 
vztahová komedie s Janou Krausovou a Karlem Rodenem 
v hlavních rolích.

Termín 

v jednání

19.30

DIVADLO UNGELT PRAHA

Lionel Goldstein: PAN HALPERN 
A PAN JOHNSON
FRANTIŠEK NĚMEC a PETR KOSTKA v anglické tragikomedii. 
Další novinka Divadla UNGELT v Českém Krumlově!

Termín 

v jednání

19.30

Divadelní spolek Frída Brno

Jakub Nvota: REALITY SHOW
Vynikající a svrchovaně zábavnou inscenaci na téma „reality show“ 
přiváží vaše oblíbené brněnské divadlo! Hrají: Judita Hansman, 
JAKUB NVOTA, MARTIN TRNAVSKÝ, RADIM NOVÁK a Václav 
Trnavský.

Termín 

v jednání

19.30

Agentura HARLEKÝN PRAHA

Jean Barbier: V PAŘÍŽI BYCH TĚ 
NEČEKALA, TATÍNKU
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se 
jednoho dne rozhodne, že překvapí svojí dceru a navštíví ji v Paříži. 
PETR NÁROŽNÝ v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství 
sympatického venkovana.

Termín 

v jednání

19.30

A STUDIO RUBÍN PRAHA

Petr Kolečko: PADESÁTKA
„Dědova zlomená hůlka je takovej jizerskej Excalibur“. Další 
novinka A Studia RUBÍN v hvězdném obsazení opět v Českém 
Krumlově! Hrají: ONDŘEJ PAVELKA, JAKUB PRACHAŘ a MAREK 
TACLÍK

Termín 

v jednání

19.30

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

Woody Allen: PROKLETÍ 
NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
Rozkošně bláznivá komedie podle �lmu Woodyho Allena, který si 
také sám ve své režii zahrál hlavní roli – vyšetřovatele pojistných 
podvodů C.W. Briggse. V podání příbramského divadla v hlavní 
roli s vynikajícím BOBEM KLEPLEM!

PŘEDPLATNÉ ZÁKLADNÍ - sleva 15%  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 564,- Kč

PŘEDPLATNÉ SENIOŘI a karta ISIC - sleva 25%  . . .  1 380,- Kč

PŘEDPLATNÉ KMD - do 18ti let - sleva 60%  . . . . . . . . . .  736,- Kč

PŘEDPLATNÉ ZÁKLADNÍ - sleva 15%  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 547,- Kč

PŘEDPLATNÉ SENIOŘI a karta ISIC - sleva 25%  . . .  1 365,- Kč

PŘEDPLATNÉ KMD - do 18ti let - sleva 60%  . . . . . . . . . .  728,- Kč

Červen 
2015

Termín 
v jednání

19.30

TANEC PRAHA
To nejlepší z moderní taneční scény

Neděle

22.3.
19.30

DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR PRAHA

A. P. Čechov: VIŠŇOVÝ SAD
Tragikomedie o konci jedné éry a počátku nové – jiné nebo jen 
další...?! Jak živé, jak současné... Hrají: MILENA STEINMASSLOVÁ, 
JAN POTMĚŠIL, PETR LNĚNIČKA, JAKUB ŠPALEK, ELIŠKA 
M. BOUŠKOVÁ a další

Termín 

v jednání

19.30

Činoherní studio BOUŘE - APP ART Praha

Jean-Claude Islert: TEĎ NE! 
Aneb na tohle teď není ta pravá chvíle
Zbrusu nová francouzská situační komedie s MICHALEM 
DLOUHÝM v hlavní roli!

Čtvrtek

19.3.
19.30

DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR PRAHA

BLUFF   na motivy scénáře Borise Hybnera
„La grotesque érotic – hrůzostrašně veselá pantomima se 
slovy, zpěvy a tanci“. Hrají: MATOUŠ RUML, ELIŠKA MESFIN 
BOUŠKOVÁ, ALENA DOLÁKOVÁ, ŠÁRKA VACULÍKOVÁ nebo 
MICHAELA VÁŇOVÁ

Termín 

v jednání

19.30

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA

Ronald Harwood: KVARTET
Laskavá komedie současného britského dramatika a oscarového 
scénáristy Ronalda Harwooda o umění stárnout a nesmrtelnosti 
ducha. Hrají: RUDOLF HRUŠÍNSKÝ, VERONIKA FREIMANOVÁ, 
JANA ŠVANDOVÁ  a ZDENĚK ŽÁK

Termín 

v jednání

19.30

DIVADELNÍ KLUB ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA

A. R. Gurney: SYLVIE
Příběh vypráví o jakémsi druhu „mužské menopauzy“, která spustí 
řadu situací, kdy jinak harmonický manželský pár musí znovu hledat 
cestu k vzájemné komunikaci, porozumění a snad i smyslu života 
za přítomnosti nového člena rodiny. 

www.divadlo.ckrumlov.cz

REZERVACE – MĚSTSKÉ DIVADLO, Horní Brána 2, 381 01  Č. Krumlov, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, tel./fax: 380 711 775; POKLADNA DIVADLA, tel.: 380 727 370,
út. a čt. 13.00 – 17.00 h. a hodinu před představením; PŘEDPRODEJE ČK: INFOCENTRUM, nám. Svornosti 2, Č. Krumlov, tel.: 380 704 621, fax: 380 704 619, 
e-mail: info@ckrumlov.cz , UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57, Č. Krumlov, tel.: 380 725 110, fax: 380 712 424, e-mail: tourist.service@unios.cz;  PŘEDPRODEJ ČB: v síti CB-SYSTEM
w w w . d i v a d l o . c k r u m l o v . c z  w w w . c k r u m l o v . c z / t i c k e t s  w w w . f a c e b o o k . c o m / m d c k r u m l o v

Nominace na cenu 
města za rok 2014 
zasílejte do konce března
   Do 31. března můžete nominovat 
své kandidáty na udělení Ceny města 
Český Krumlov za rok 2014. Náleži-
tosti nominačního formuláře jsou 
zveřejněny na www.ckrumlov.cz/-
cenamesta. Vaše návrhy můžete 
zaslat přímo z webového formuláře 
nebo je doručit na adresu města 
Český Krumlov, oddělení kanceláře 
starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 
Český Krumlov. Nominace může být 
sepsána volnou formou, musí však 
obsahovat tyto povinné údaje: jméno 
a adresu nominovaného kandidáta, 
zdůvodnění předkládaného návrhu, 
jméno a adresu navrhovatele. 
O udělení Ceny města Český Krum-
lov bude rozhodovat Zastupitelstvo 
města nejpozději na květnovém 
jednání (28. května). 

 
  

 

  
 
 

  


