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Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Rozpočtové opatření č. 52
Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého úvěru
Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný, na pozemcích p.č.
660/8 a 22/3, k.ú. Vyšný
Plán společných zařízení v Komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Spolí Nové Spolí
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Světlík - soupis nových pozemků
Zrušení věcného práva předkupního na dům ul. Široká č.p. 76, Český
Krumlov
Prodej parcely č. 28/1 v k.ú. Vyšný
Prodej pozemku parc. č. 2610 v k. ú. Český Krumlov
Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice
Prodej částí pozemků v k.ú. Kladné-Dobrkovice a Český Krumlov
Návrh na prodloužení doby nájmu nájemcům nebytových prostor
v objektech Horní čp. 157, Náměstí Svornosti čp. 2 a Masná 129
společnostem NA-VE s.r.o. a Torvinper s.r.o.
Deklarace podpory Fair Trade Beyond 2015
Příspěvek na úhradu projektové dokumentace na akci "Provozní a
sanitární zázemí HC Slavoj ČK"
26. výzva ROP NUTS II Jihozápad - oblast podpory 1.5 Rozvoj místních
komunikací - podání žádostí o dotace
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Projednané informace na programu jednání dne: 27.06.2013
Zahájení, úvodní volby, program
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

Usnesení č. 0052/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 30.05.2013.

Usnesení č. 0053/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

Město Český Krumlov
rozpočtové opatření č. 52 - snížení provozního příspěvku pro DPS o.p.s. o 563.000 Kč a snížení
rozpočtu výdajů na opravu střechy nad tělocvičnou v ZŠ TGM o 287.000 Kč za účelem rozpočtového
pokrytí sníženého příjmu z podílu města na zisku firmy Lesy města Český Krumlov, s.r.o. o 850.000
Kč dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0054/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
"Poskytnutí dlouhodobého úvěru městu Český Krumlov ve výši 12 milionů Kč", kterou je nabídka
Československé obchodní banky, a.s., IČ 00001350.

2)

schvaluje
uzavření smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., IČ 00001350, v předloženém
znění.

Usnesení č. 0055/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
pořízení změny RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný, na pozemcích p.č. 660/8 a 22/3, k.ú. Vyšný, na
návrh a náklady vlastníka pozemku p.č. 22/3, k.ú. Vyšný.

Usnesení č. 0056/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Plán společných zařízení tak, jak byl navržen komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Spolí - Nové
Spolí dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0057/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

"Soupis nových pozemků" vyhotovený dne 24. 5. 2013 společností Agropoz v.o.s. v souvislosti
s Komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Světlík, dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0058/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Široká č.p. 76 a na parc. č. 166/1
(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní město

Usnesení č. 0059/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
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Město Český Krumlov
1)

oznamuje
záměr prodeje poz. parcely č. 28/1 v k .ú. Vyšný o výměře 1.227 m2 za kupní cenu 500,- Kč/ m2

Usnesení č. 0060/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

neschvaluje
záměr města prodat pozemek parc. č. 2610 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Český Krumlov

Usnesení č. 0061/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

odkládá
rozhodnutí o prodeji pozemků parc. č.
• 219/61 (orná půda) část o výměře cca 280 m2
• 219/62 (orná půda) o výměře 3383 m2
• 219/73 (orná půda) o výměře 942 m2
vše v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov do srpna 2013

Usnesení č. 0062/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej poz.parc.č. 2045/7 o výměře 1.228 m2 , oddělené z p.p.č. 2045/3 v k.ú. Kladné-Dobrkovice
geometrickým plánem č. 133-72/2013, poz.parc.č. 810/49 o výměře 52 m2 , oddělené z p.p.č.
810/4 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3582-72/2013 a poz.parc.č. 810/28 o výměře
44 m2 v k.ú. Český Krumlov XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX za kupní cenu 13.240,- Kč, t.j.10,- Kč/
m2

Usnesení č. 0063/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
a) že dosavadní nájemce Torvinper s.r.o., IČ 28 37 22 55 požádala o prodloužení nájmu nebytových
prostor v domě čp. 157 Horní ul., Český Krumlov (Krčma Šatlava), sjednaného na dobu určitou do
31.12.2015, na dobu do 31.12.2023
a doporučuje pronajímateli Českokrumlovskému rozvojovému fondu s.r.o, IČO 42396182 prodloužit
tento nájem do 31.12.2023 za stávajících nájemních podmínek, vyjma výše nájemného, které bude
zvýšeno o částku 45 000 Kč bez DPH ročně, počínaje dnem uzavření dodatku k nájemní smlouvě o
jejím prodloužení, za podmínky, že nájemce bude mít splněny všechny povinnosti vyplývající z nájemní
smlouvy.
b) že dosavadní nájemce NA-VE s.r.o., IČ 26 10 22 18 požádal u nájmu nebytových prostor v domě čp.
2, nám. Svornosti, Český Krumlov (Restaurace Maštal,) sjednaného na dobu určitou do 31.12.2015,
o prodloužení nájmu a rozšíření předmětu nájmu o část sklepních prostor o výměře cca 20 m2 a
doporučuje pronajímateli Českokrumlovskému rozvojovému fondu s.r.o, IČO 42396182 rozšířit takto
předmět nájmu a prodloužit ho na dobu do 31.12.2023 za stávajících nájemních podmínek, vyjma
výše nájemného, které bude zvýšeno o částku 40 000 Kč bez DPH ročně, počínaje dnem uzavření
dodatku k nájemní smlouvě o jejím prodloužení a rozšíření , za podmínky, že nájemce bude mít splněny
všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
c) že dosavadní nájemce NA-VE s.r.o., IČ 26 10 22 18 požádal o prodloužení nájmu nebytových prostor
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Město Český Krumlov
- v domě čp. 2, nám. Svornosti, Český Krumlov (Penzion Maštal), sjednaného na dobu určitou do
31.1.2019,
v domě čp. 129, Masná, Český Krumlov (Penzion Thállerův dům) sjednaného na dobu určitou do
31.1.2019,
na dobu do 31.12.2023 a doporučuje pronajímateli Českokrumlovskému rozvojovému fondu s.r.o, IČO
42396182 prodloužit tyto nájmy do 31.12.2023 za stávajících nájemních podmínek, za podmínky, že
nájemce bude mít splněny všechny povinnosti vyplývající z nájemních smluv.

Usnesení č. 0064/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
3)

schvaluje
předložený text deklarace podpory Fair Trade Beyond 2015

Usnesení č. 0065/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

revokuje
usnesení č.108/9/2012 v části "5.200 tis. Kč" a nahrazuje ji slovy "4.781.340,- Kč" a dále za část "a
bude čerpaný z rozpočtu města na rok 2013" doplňuje slova "popř.2014"

2)

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku 418.660,- Kč Sportovnímu hokejovému klubu
"HC Slavoj Český Krumlov", IČ 15789543, na pořízení projektové dokumentace na akci "Provozní a
sanitární zázemí HC Slavoj Český Krumlov" dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0066/ZM4/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a, realizaci projektu "Rekonstrukce Vyšehradské ulice v Českém Krumlově" za podmínky získání
dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad dle důvodové zprávy
b, podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce Vyšehradské ulice v Českém Krumlově" v rámci
26. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních
komunikací, s předfinancováním projektu do výše dotace max. 2,1 mil. Kč z kontokorentního úvěru
u Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, a spolufinancováním projektu do výše vlastního podílu max.
0,4 mil. Kč z rozpočtu města, dle důvodové zprávy
c, realizaci projektu "Rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch v lokalitě "B" panelového sídliště
Nádraží v Českém Krumlově" za podmínky získání dotace z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad dle důvodové zprávy
d, podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch v lokalitě
"B" panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově" v rámci 26. výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, s předfinancováním
projektu do výše dotace max. 5,1 mil. Kč z kontokorentního úvěru u Komerční banky, a.s., IČ:
45317054, a spolufinancováním projektu do výše vlastního podílu max. 0,9 mil. Kč z rozpočtu
města, dle důvodové zprávy.
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Město Český Krumlov

........................................
Ing. Jitka Zikmundová, MBA
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........................................
Ing. Josef Hermann
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