
Příloha
Plnění Programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018

Seznam hlavních investičních akcí k realizaci v letech 2015–2018
Akce nad cca 2 mil. Kč v mil. Kč
1. Projekt Revitalizace areálu klášterů (2015–2018)
 obnova budov, vybavení (celkem 297 mil. Kč)
celkové náklady projektu včetně neinvestičních 330 mil. Kč, z toho dotace 319 mil. Kč

247,0

2. Rekonstrukce inženýrských sítí Nové Dobrkovice – východ      kanalizace, vodovod, komunikace 7,0 
3. Rekonstrukce inženýrských sítí Nové Dobrkovice – západ 
 kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení 22,5*

4. Rekonstrukce inženýrských sítí ul. 5. května     kanalizace, vodovod 7,6
5. Rekonstrukce inženýrských sítí ul. Nové Domovy     kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení 11,4
6. Rekonstrukce inženýrských sítí ul. Pod Vyhlídkou      kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení 10,8
7. Základní škola Za Nádražím     zateplení budovy a výměna oken 22,0
8. Základní škola Plešivec     zateplení budovy 17,6
9. Bytový dům Vyšehrad čp. 182    změna vytápění (vlastní plyn. kotelna) 5,3
10. Bytový dům Lipová čp. 161     zateplení budovy a výměna oken 8,6*
11. Rozšíření skládky TKO 8,7
12. Rekonstrukce jižních teras     dokončení dotovaného projektu  1,9
13. Přechody pro chodce ul. Chvalšinská     4,0
14. Revitalizace areálu Hornobránského rybníka (Lesy města ČK 6,3 mil. Kč, město 2,2 mil. Kč)                        
 dokončení projektu (WC, vrt, veř. osvětlení, kamery, hrací prvky, mobiliář atp.)   8,5

15. Rekonstrukce veřejného WC – autobus. zastávka Špičák     rekonstrukce WC v havarijním stavu, vybavení 1,6
16. Rekonstrukce bytového domu Nad Nemocnicí čp. 431 0,0**
Další významnější investice nad rámec původního programového prohlášení:
17. Mateřská škola Plešivec    zateplení budovy a výměna oken 3,4
18. Podzemní kontejnery    Linecká ul. (P3) a Pivovarská ul. 4,2
19. Zimní stadion    I. etapa – rekonstrukce technologie 12,0
20. Základní škola Za Nádražím    změna vytápění (vlastní plyn. kotelna)  5,6
21. Točna autobusů Nové Spolí                                                                                                   3,1
22. Rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí ul. Vyšehradská                                         
 vodovod, komunikace, veřejné osvětlení  3,1

23. Parkovací plochy Plešivec, ul. U Zelené ratolesti                                                                 2,8
24. Rekonstrukce ul. Třídy Míru 10,0*
25. Mateřská škola Za Nádražím    nástavba 19,9*
26. Základní škola TGM     výměna oken (dokončení v 2019) 22,2*
27. Budova městského úřadu Kaplická čp. 439     obnova obvodového pláště vč. výměny oken 33,6*
27. Rozšíření separace odpadu 2,5
28. Dokončení opláštění zimního stadionu 0,0***

Vysvětlivky:
* u ceny díla = v realizaci, dokončení v 2018
** akce rekonstrukce bytového domu čp. 431 odložena
*** vzhledem k tomu, že se do soutěže nepřihlásil žádný dodavatel, akce odložena do roku 2019 
Podrobný přehled investičních akcí je k dispozici na 
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20180622_Realizovane_projekty_za_volebni_obdobi.xml  

V tomto roce projektově připravované významné městské investice:
1. Komplexní revitalizace městského hřbitova
2. Výstavba nové obslužné budovy na autobusovém nádraží (ČKRF)
3. Komplexní rekonstrukce objektu městské knihovny v Horní ulici
4. Rekonstrukce objektu Špičák čp. 114 (dům sociálních služeb)
5. Rekonstrukce parkovací plochy u zimního stadionu 
6. Rekonstrukce budovy radnice, náměstí Svornosti čp.1


