Podnět číslo 20120105090850
1) Podnět č.j.

20120105090850

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, radnice

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

Město Český Krumlov, starosta - Mgr. Dalibor Carda (ČSSD), Rada města, radní, zastupitel.br>
posta@mu.ckrumlov.cz

6) Co je třeba udělat

Ověřit oprávněnost tvrzení:
- Č.Krumlov je "Potěmkinova vesnice", bez zázemí, kde ceny diktuje Rozvojový fond, neboli fond na útlum
všeho co se nelíbí a nenese několika vyvoleným. PODROBNOSTI
- Vedení ČKRF zneužívá svého postavení. ZDROJ
Přikládám ilustrační fotografii.
Klířová dlova: Troják

7) Autor podnětu

Arbed, podnety@podnety.cz

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20120105090850

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 07. 2019
Zpoplatněním vykládky turistů z autobusů vybral ČKRF za první měsíc 4 mil. Kč. Za online objednaný
vjezd na terminál platí každý autobus 625 korun, vjezd bez předchozí rezervace stojí 2 000 korun.
Vícedenní pobyty vyjdou levněji. Novinka se podepsala na odlivu části turistů. Např. počet čínských
skupin poklesl zhruba o pětinu.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 05. 2019
Provozovatelem projektu BUSSTOP, který má redukovat počet turistů v Č. Krumlově je ČKRF. Počet
zaměstnanců fondu se opět zvýší?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 09. 2018
Město Č.Krumlov převede do majetku ČKRF pozemky, na kterých se právě rekonstruuje autobusové
nádraží? Je prý to nutké protože o dotace na rekonstrukci požádal ČKRF, což MÚ nedokázal? Bude
autobusové nádraží (tak jako parkoviště pro automobily turistů) dalším zdrojem příjmů na mzdy
zaměstnanců ČKRF? KIdo bude hradit ztráty?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
09. 03. 2018
Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) „posílil“ a to funkci ředitele, kterého (hloupým Krumlovákům?)
vybrala pražská firma GRAFTON. Ředitel sejme značnou část odpovědnosti z přetížených beder 3
dosavadních jednatelů, 3 členů dozorčí rady a sedmi členů valné hromady Fondu, který má
35(?)zaměstnanců. Odměny firmě Grafton ani očekávané přínosy z uvedeného opatření nebyly zveřejněny.
Ohlásil:
30. 06. 2017
Českokrumlovský rozvojový fond má 35 zaměstnanců a v r.2016, při obratu 54 mil. Kč, vytvořil zisk 11
mil.Kč, převážně z parkovišť. Poprvé byl ziskový i Ateliér Seidel.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
03. 03. 2017
Garantem efektivní dopravy v Č.Krumlově má být 3. jednatel ČKRF a současný starosta města Větřní Mgr.
Bc. Antonín Krák.
Ohlásil:
09. 11. 2016
Po 6 měsících práce a za 600 tis. Kč konstatovala auditorská firma (na 75 listech zprávy) to co každý ví
i bez auditu, např. že ČKRF provozuje i ztrátové činnosti (tliér Seidel, Schieleho domek, Synagoga). 12
akcí nad 200 tis. Kč bylo prý zahájeno bez výběrového řízení (správa počítačových sítí, provoz parkovišť,
dodávky propag. materiálů aj.) a u jedné stavby došlo ke ztrátě dokumentace. Auditor konstatoval, že
vedení nekomunikuje s dozorčí radou, atd. Viz 29:30 min. TOHOTO videa.
Závěr: město zaplatilo 8 tis. Kč za každou stránku téměř zbytečného mimořádného auditu.
Ohlásil:

14. 10. 2016
Auditor po 12 týdnech práce konstatoval, že Českokrumlovský rozvojový fond hospodaří dobře a
inkasoval za to 600 tis. Kč?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 02. 2012
Majetek spravovaný ČKRF (hodnota cca 300 mil Kč) vynesl městu za léta 2001 - 2009 celkem 327 mil. Kč.
Více než 30 % však splykají osobní náklady 41 pracovníků fondu. Pokud by byl fond zřízen proto, aby
městu přinášel zisk, pak ekonomické výsledky jsou katastrofální.
PODROBNOSTI
Ohlásil:
05. 01. 2012
Napsal jsem do ř. 6 vyhledávače zkratku ČKRF a vidím, že Fond má problémy už od r. 1994. Viz např.:
20060410085507
20040428142005
20040419191500
20030223170405
19941016090907
19940911112107
Ohlásil:
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

