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Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov
oIOP - Aktuální stav projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
oIOP - schválení odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Rozdělení fin.prostředků vybraných na povodňové konto města a
rozpočtové opatření č.116
Rozpočtová opatření č. 113 - 115
Rozpočtové opatření č. 117
Rozpočtové opatření č. 121
Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2014 - podání žádosti
o dotaci
Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace Český
Krumlov a Programu regenerace městské památkové zóny Český
Krumlov Plešivec a zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek
do Anketního dotazníku MK ČR za město Český Krumlov pro rok 2014.
Pozemková úprava Spolí - Nové Spolí: místní a pomístní názvosloví
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 622/33 v k. ú. Vyšný na město
Prodej pozemkové parcely č. 219/129 v k. ú. Přísečná - Domoradice
Prodej pozemku parc.č. 1327/8 a části pozemku parc.č. 1327/5 vše v
k.ú. Český Krumlov
Prodej částí pozemků pod regulační stanicí plynu Plešivec
Prodej části pozemku v souvislosti se stavbou "Centrum Plešivec"
Prodej části parcely č. 676 v k.ú. Vyšný
Žádost konkrétní fyzické osoby o prominutí poplatku z prodlení
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Projednané informace na programu jednání dne: 31.10.2013
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Usnesení č. 0088/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 26.09.2013

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0089/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

volí
předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov pana Jana Vaněčka

Usnesení č. 0090/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Předložený aktuální stav projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" - shrnutí aktuálního
stavu za období březen 2013 - září 2013.

Usnesení č. 0091/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
"Odůvodnění veřejné zakázky" v souladu s §156 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012
Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nové veřejné zakázky na stavební
práce, zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český
Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu" v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
ve znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Usnesení č. 0092/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozdělení finančních prostředků vybraných na povodňové konto města dle důvodové zprávy.

2)

schvaluje
rozpočtové opatření č.116 - rozpočtové zapojení příjmů 541 tis. kč přijatých na povodnové konto
města na rozpočtové pokrytí výdajů na opravy atletické dráhy ve výši 135 tis. Kč, příspěvku pro
PRO-SPORT ČK, o.p.s. na opravu řídícího PC na zimním stadionu ve výši 72 tis. Kč, příspěvku pro
Volejbalový sportovní klub /VSK/, sdružení, na opravu antukového hřiště a zázemí ve výši 23 tis.
Kč a příspěvku pro FK Slavoj Český Krumlov, o.s. na opravu fotbalových hřišť včetně příslušenství a
technického zázemí ve výši 311 tis. Kč.

Usnesení č. 0093/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 113 - rozpočtové zapojení příjmů z přijatých pojistných náhrad za škody
způsobené povodněmi v roce 2013 na objektu plaveckého bazénu ve výši 144.000 Kč za účelem
rozpočtového krytí výdajů na opravy plaveckého bazénu ve výši 77.000 Kč a navýšení provozního
příspěvku PRO SPORT o.p.s. ve výši 67.000 Kč dle důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 114 - rozpočtové zapojení rezervního fondu slavností za účelem
rozpočtového krytí investičního příspěvku poskytnutého Městskému divadlu o.p.s. ve výši 65.000 Kč
určeného na pořízení režijní kabiny dle důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 115 - rozpočtové zapojení vratky provozní dotace DPS o.p.s. za účelem
navýšení provozního příspěvku Městskému divadlu o.p.s. ve výši 123.000 Kč dle důvodové zprávy.
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0094/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 117 - rozpočtové zapojení zvýšených příjmů z odvodu z výherních hracích
přístrojů za účelem rozpočtového krytí výdaje na poskytnutí investičního příspěvku ve výši 264.000
Kč PRO SPORT o.p.s. určeného na nákup podvodního vysavače dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0095/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 121 - úpravu rozpočtu kapitálových příjmů z prodeje majetku za účelem
rozpočtového krytí zvýšených výdajů na výměnu oken v ZŠ Za Nádražím ve výši 332.000 Kč dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. 0096/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
předložení žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014 na projekt "Podpora
terénní práce v Českém Krumlově na rok 2014" s předfinancováním a spolufinancováním projektu
celkových nákladů projektu do výše 438.370,40,- Kč, dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0097/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a. aktualizaci Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2014 a
zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku MK CR za město
Český Krumlov pro rok 2014 dle důvodové zprávy a přílohy č.2,
b. aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov Plešivec pro rok
2014 a zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku MK CR za
město Český Krumlov pro rok 2014 dle důvodové zprávy a přílohy č.3.

Usnesení č. 0098/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Seznam místních názvů, Seznam pomístních názvů a Grafický přehled místních a pomístních názvů
tak, jak byl navržen komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Spolí - Nové Spolí, ve znění dle příloh č.
2 až 4

Usnesení č. 0099/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
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Město Český Krumlov
bezúplatný převod na město Český Krumlov pozemku parc. č. 622/33 (orná půda) v k. ú. Vyšný o
výměře 84 m2 tak, jak byl zaměřen geometrickým plánem č. 617-93/2012

Usnesení č. 0100/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej pozemkové parcely č. 219/129 o výměře 289 m2 v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český
Krumlov, která vznikla geometrickým plánem č. 1282-178/2013, společnosti Jestřábí I. spol. s r.o.,
IČO 26039869 za kupní cenu 260.100 Kč dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0101/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

oznamuje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1327/8 o výměře 29 m2 a části pozemku parc.č. 1327/5 o výměře
cca 190 m2 ( dle předloženého zákresu) vše v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu 500,- Kč/ m2

Usnesení č. 0102/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

oznamuje
záměr prodeje dílu"a" o výměře 21 m2, odděleného z p.p.č. 1075/2, dílu"c" o výměře 11 m2,
odděleného z p.p.č. 1075/13 , dílu "e" o výměře 41 m2, odděleného z p.p.č. 1069/3 a dílu"g" o
výměře 3 m2, odděleného z p.p.č. 1075/1, vše v k.ú. Český Krumlov dle geometrického plánu č.
3605-200/2013 , kterým byla zaměřena stavba regulační stanice plynu za cenu dle znaleckého
posudku, vyhotoveného na náklady kupujícího

2)

schvaluje
odkoupení dílu"i" o výměře 12m2, odděleného z p.p.č. 1075/10 v k.ú. Český Krumlov dle
geometrického plánu č. 3605-200/2013, kterým byla zaměřena stavba regulační stanice plynu za
cenu dle znaleckého posudku, vyhotoveného na náklady prodávajícího od E.ON Distribuce, a.s.,IČ
28085400

Usnesení č. 0103/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
oznámení záměru prodeje části p.p.č. 1348/3, katastrální území a obec Český Krumlov o výměře
cca 9 m2 (dle přiloženého zákresu) společnosti Mexum s.r.o., IČ 25625128 za kupní cenu 1 000,Kč když část této převáděné parcely je dotčena stavbou v rámci akce " Centrum Plešivec" jejímž
investorem je společnost Mexum s.r.o., IČ 25625128.

2)

schvaluje
uzavření budoucí darovací smlouvy , podle které společnost Mexum s.r.o., IČ 25625128 daruje
městu nově budovanou stavbu části vjezdu realizovaného na pozemkové parcele č. 1348/3, k.ú.
Č.Krumlov v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností Knesl+Kynčl architekti .
Vlastní darovací smlouva bude uzavřena ve lhůtě 60 dnů poté, co bude vydán kolaudační souhlas na
stavbu.
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0104/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

neschvaluje
prodej části parc.č. 676 o výměře cca 680 m2 v k.ú. Vyšný (dle předloženého zákresu) z územního
hlediska

2)

oznamuje
směnu části parc.č. 676 o výměře cca 680 m2 v k.ú. Vyšný (dle předloženého zákresu)v majetku
města ČK za část pozemku parc.č.576/4 o výměře cca 690 m2 v k.ú. Vyšný (dle předloženého
zákresu)v majetku konkrétní fyzické osoby s doplatkem kupní ceny dle znaleckého posudku .Náklady
na vyhotovení oddělovacího geometrického plánu a znaleckého posudku budou hrazeny směňujícími
rovným dílem

Usnesení č. 0105/ZM7/2013
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a služeb v souvislosti s užíváním bytu č.
16 Lipová čp. 161 Český Krumlov ve výši 90 % dlužné částky konkrétní fyzické osobě dle důvodové
zprávy.

........................................
Mgr. Dalibor Carda
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........................................
Ing. Josef Hermann
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