PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

6. jednání

datum konání: 26.09.2013

Přehled přijatých usnesení ze dne: 26.09.2013
Číslo usnesení
0081/ZM6/2013
0082/ZM6/2013
0083/ZM6/2013
0084/ZM6/2013
0085/ZM6/2013
0086/ZM6/2013
0087/ZM6/2013

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Volba místostarosty města
Rozpočtové opatření č.98
Český Krumlov - výměna vodovodu na lávce u pivovaru Prominutí části
pohledávky z titulu smluvní pokuty
Záměr převodu částí pozemků a stavby sjezdu na město
MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ - Institutions for the Future, s. r. o.
Změna OZV č. 2/2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Předkladatel
Mgr. Dalibor Carda
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 26.09.2013
Zahájení, úvodní volby, program
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Různé

Usnesení č. 0081/ZM6/2013
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 29.08.2013.

Usnesení č. 0082/ZM6/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
veřejný způsob volby místostarosty města Český Krumlov

2)

volí
místostarostou města Český Krumlov Ing. Josefa Hermanna

3)

schvaluje
odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty města Český Krumlov ve výši 12500 Kč
měsíčně, počínaje dnem 1.10.2013

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0083/ZM6/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 98 - rozpočtové zapojení vratky provozní dotace od DPS o.p.s. ve výši
530.000 Kč za účelem rozpočtového krytí navýšení provozní dotace pro CPDM o.p.s. o 230.000 Kč,
výdajů na opravu domu Za Tavírnou 108 ve výši 100.000 Kč a vytvoření rezervy určené na vybavení
plánované ubytovny v tomto objektu ve výši 200.000 Kč.

Usnesení č. 0084/ZM6/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prominutí části pohledávky z titulu smluvní pokuty, předepsané společnosti InTePs, s.r.o., IČ:
26020327, za překročení termínu při dokončení díla "Český Krumlov - výměna vodovodu na lávce u
pivovaru" ve výši dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0085/ZM6/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření smlouvy budoucí darovací, podle které společnost MEXUM, s.r.o., IČ 25625128 daruje
městu Český Krumlov nově budovanou stavbu sjezdu na částech pozemkových parcel p.p.č. 905/1
(cca 3m2), p.p.č. 905/2 (cca 167 m2), st p.p.č. 1094 (cca 117m2) p.p.č. 1348/8 (cca 0,3m2) a
p.p.č 1345/1 (cca 53 m2) vše v k.ú. a obci Český Krumlov, včetně uvedených částí parcel (vyjma
části p.p.č. 1345/1, která je ve vlastnictví třetí osoby), na kterých bude sjezd vybudován, a to
ve lhůtě 60 dnů poté, co bude vydán kolaudační souhlas ke stavbě sjezdu a provedeno nákladem
investora geometrické zaměření zastavěných částí předmětných parcel

2)

schvaluje
uzavření smlouvy budoucí darovací, podle které Jihočeský kraj, IČ 70890650 daruje městu Český
Krumlov část pozemkové parcely .č 1345/1 (cca 53 m2) v k.ú. a obci Český Krumlov, na které
bude společností MEXUM, s.r.o., IČ 25625128 zbudována stavba sjezdu a to ve lhůtě 60 dnů poté,
co bude vydán kolaudační souhlas ke stavbě sjezdu a provedeno nákladem investora geometrické
zaměření zastavěné části předmětné parcely.

Usnesení č. 0086/ZM6/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření Memoranda o porozumění s Institutions for the Future s. r. o. , IČ 258 46 515, ve znění
dle přílohy č. 2

Usnesení č. 0087/ZM6/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o
zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, ve znění dle přílohy č. 2.
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Město Český Krumlov

........................................
Mgr. Dalibor Carda

Zastupitelstvo města, 6. jednání, dne 26.09.2013

........................................
Ing. Josef Hermann
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