PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

1. jednání

datum konání: 30.01.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.01.2014
Číslo usnesení
0001/ZM1/2014
0002/ZM1/2014
0003/ZM1/2014
0004/ZM1/2014
0005/ZM1/2014
0006/ZM1/2014
0007/ZM1/2014
0008/ZM1/2014
0009/ZM1/2014

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově - podání
žádosti o dotaci z MMR
Příspěvek na osvětlení památníku K.F.Schwarzenberga
Změna č. 10 ÚPO města Český Krumlov RP Dobrkovice pro území řešené
změnou č.10 ÚPO revokace usnesení o pořízení - ukončení pořizovacího
procesu
Žádost o odkoupení pozemku - Centrum Krumlov, a.s.
Nabídka k jednání o převodu nemovitosti za účelem zřízení domova pro
seniory
Prodej p. p. č. 789/17 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 87
Českobratrská ul.
Projekt Zlatý anděl - Linecká
Prodej objektu trafostanice "Tunel" U Trojice

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

Projednané informace na programu jednání dne: 30.01.2014
Zahájení, úvodní volby, program
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

Materiály odložené z programu jednání dne: 30.01.2014
Žádost o povolení úhrady dluhu ve splátkách

Rada města

Usnesení č. 0001/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 19. prosince 2013

Usnesení č. 0002/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
realizaci projektu "Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově" dle důvodové zprávy
a přílohy č.3 a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do podprogramu č. 117D512 Podpora
regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj
a prohlašuje, že město Český Krumlov má zajištěn vlastní podíl na jeho spolufinancování.

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0003/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč ing. Lence Havlíčkové, IČ 45490767, na
obnovu památníku K.F.Schwarzenberga.

Usnesení č. 0004/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

revokuje
usnesení č. 41/3/2009 ze 26.3.2009 o spojeném pořízení změny změny ÚPO města Český Krumlov
a regulačního plánu (RP) v městské části Dobrkovice, na pozemcích p.č. 1474/2, 1474/3, 1474/5,
1474/6 a 1474/8, v obci a k.ú. Český Krumlov, z funkce "P - Krajinná zóna přírodní" na zahrady s
rekreačními chatami, na návrh a náklady vlastníků pozemků

Usnesení č. 0005/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 4188, k.ú. Český Krumlov, vzniklé oddělením z p.p.č. 273/1
k.ú. Český Krumlov dle geometrického plánu č. 3673-69/2013 vyhotoveného společností CePT Geodetické služby společnosti Centrum Krumlov, a.s., IČ 282 06 193 za kupní cenu 500,-Kč/m2, tj.
celkem 1 000,-Kč.

Usnesení č. 0006/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

nesouhlasí
s návrhem společnosti Senior domy POHODA, a.s., IČ 285 68 877 na odkoupení nemovitostí ve
vlastnictví města za účelem zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem.

Usnesení č. 0007/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s prodejem pozemku parc.č.789/17 o výměře 384 m2 v k. ú. Č. Krumlov do podílového
spoluvlastnictví majitelů bytového domu čp. 87 v Českobratrské ul. v Českém Krumlově , t.j.
manž.XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX ( SJM) podílem 27/100, p.XXXXXX XXXXX podílem 27/100,
manž. XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX (SJM) podílem 23/100 a p. XXXXXXXXX XXXXXXXX
podílem 23/100 , jako zázemí k tomuto domu za kupní cenu 153.600,- Kč, t.j. 400,- Kč/ m2

Usnesení č. 0008/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
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Město Český Krumlov
současný stav "Projektu Zlatý anděl spol. s.r.o."
2)

nesouhlasí
s návrhem spol. Zlatý Anděl s.r.o. ze dne 5.12.2013

3)

ukládá
RM (MěÚ) jednat se spol. Zlatý Anděl s.r.o. dle bodu 3 důvodové zprávy.

Usnesení č. 0009/ZM1/2014
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s prodejem objektu venkovní stožárové trafostanice VN/NN " Tunel" včetně transformátoru,
nacházejícím se na p.p.č. 533/4 v k.ú. Český Krumlov za cenu dle znaleckého posudku
č.6671-091/2013 ze dne 1.6.2013 , t.j. za 47.730,- Kč společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 280 85 400

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