PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

3. jednání

datum konání: 27.03.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.03.2014
Číslo usnesení
0019/ZM3/2014
0020/ZM3/2014
0021/ZM3/2014
0022/ZM3/2014
0023/ZM3/2014
0024/ZM3/2014
0025/ZM3/2014
0026/ZM3/2014
0027/ZM3/2014
0028/ZM3/2014
0029/ZM3/2014
0030/ZM3/2014
0031/ZM3/2014
0032/ZM3/2014
0033/ZM3/2014

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
oIOP - Aktuální stav projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtová opatření č.2-6
Zadání veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého úvěru 10 mil. Kč
Dopis ze dne 3. 3. 2014 - provozování hudebních produkcí v areálu
bývalé továrny Jitona
Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města - 1. výzva Programu
podpory kultury pro rok 2014
Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český
Krumlov v roce 2014
Program podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2014
Zřízení služebnosti Centrum Krumlov, a.s.
Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce opěrné zdi podél
komunikace II/157 Český Krumlov - pod Borfajem" s Jčk, SÚS
Směna částí p. p. č. 505/10 a 493/36 za část p.p.č. 463/1 vše v
k.ú.Vyšný
Prodej bytové jednotky č. 160/2 v Lipové ulici
Schválení podání žádostí o dotaci do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad v
prioritní ose 1.5. Rekonstrukce místních komunikací
Žádost o povolení úhrady dluhu ve splátkách

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

Projednané informace na programu jednání dne: 27.03.2014
Zahájení, úvodní volby, program
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Různé

Usnesení č. 0019/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 27. února 2014

Usnesení č. 0020/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí

Město Český Krumlov
předložený aktuální stav projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" - shrnutí aktuálního
stavu za období říjen 2013 - únor 2014

Usnesení č. 0021/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č.1 - rozpočtové zapojení zůstatku na bankovních účtech města k 31.12.2013 ve
výši 51.164 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí výdajů převáděných z loňského roku dle důvodové
zprávy.

Usnesení č. 0022/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Rozpočtové opatření č.2 - rozpočtové zapojení rezervy na investiční akce ve výši 2.150 tis. Kč na
rozpočtové pokrytí navýšených výdajů na rekonstrukci Kina Luna dle důvodové zprávy.
Rozpočtové opatření č.3 - rozpočtové zapojení rezervy na investiční akce ve výši 471 tis. Kč na
rozpočtové pokrytí výdajů na rekonstrukce komunikací v rámci projektu regenerace panelových
sídlišť.
Rozpočtové opatření č.4 - navýšení rozpočtu příjmů z daně z nemovitostí o 1.156 tis. Kč za účelem
rozpočtového pokrytí výdajů na obnovu zeleně a mobiliáře v rámci projektu regenerace panelových
sídlišť ve výši 200 tis. Kč a částečné krytí výdajů na realizaci projektu rekreační zóna Horní brána ve
výši 956 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č.5 - snížení rozpočtu u poskytované provozní dotace pro DPS, o.p.s. o 312 tis.
Kč za účelem rozpočtového krytí výdajů na rekonstrukci lapolu v ZŠ Plešivec ve výši 100 tis. Kč, na
montáž okenních mříží v objektu Domova pro matky s dětmi ve výši 109 tis. Kč na opravu plotu v
MŠ Plešivec ve výši 103 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č.6 - rozpočtové zapojení prostředků převedených z hospodářské činnosti
města na rozpočtové krytí výdajů na rekonstrukci bytového domu Lipová 161 ve výši 2.197 tis. Kč.

Usnesení č. 0023/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na "Poskytnutí dlouhodobého úvěru
ve výši 10 mil. Kč" na financování investičních akcí dle důvodové zprávy, které jsou součástí
"Tabulky rozpočtových priorit města" ze schváleného Akčního plánu rozvoje města Č.Krumlov.
b. Oslovení bankovních ústavů dle důvodové zprávy.
c. Složení hodnotící komise
členové:
Ing. Josef Hermann, místostarosta
Jan Vaněček, předseda Finančního výboru
Ing. Jiří Pavlíček, vedoucí odboru financí
náhradníci:
Mgr. Dalibor Carda, starosta
JUDr. Karel Laczkó, právní oddělení
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Město Český Krumlov
Ing. Kateřina Francová, správce rozpočtu

Usnesení č. 0024/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
dopis ze dne 3. 3. 2014 (MUCK14225/2014/oKS) - vyjádření k provozování hudebních produkcí v
areálu bývalé továrny Jitona dle důvodové zprávy a přílohy č. 2

Usnesení č. 0025/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení 1.
výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2014 v celkové výši 555.000 Kč
následovně (žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek Kč):
- Krumlovští pištci, 60086076, Celoroční činnost souboru Krumlovští pištci, 20.000 Kč
- Krumlovští pištci, 60086076, Giostra cavalleresca d'Europa v Českém Krumlově, 30.000 Kč
- Krumlovští pištci, 60086076, Bienále flétnových souborů, 8.000 Kč
- Krumlovští pištci, 60086076, Renesanční kejklování, 14.000 Kč
- Krumlovští pištci, 60086076, Giostra di Zante, Zakynthos - Řecko, 5.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, o.s., 27036821, Sborové děti 2014,
25.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, o.s., 27036821, Děti na sborových
soutěžích 2014, 15.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, o.s., 27036821, Koncerty dětských
sborů v březnu, říjnu, a prosinci 2014, 25.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 25158058, Internetové mládežnické Rádio ICM v roce 2014,
13.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 25158058, Mladá hudba na Českokrumlovsku, 18.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 25158058, JEDEN SVĚT 2014 - Lidská práva ve filmovém
dokumentu, 30.000 Kč
- Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, 42396107, 28. ročník Festivalu komorní
hudby, 180.000 Kč
- Festivaly Český Krumlov o.s., 26567652, VII. ročník Festivalu barokních umění, 111.000 Kč
- Festivaly Český Krumlov o.s., 26567652, II. ročník Festival piva - Setkání šumavských pivovarů 20
let výročí Papouškovo sirotci, 6.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Celoroční činnost dětského folklórního souboru
Jitřenka, 20.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Krumlovská Dětská Porta a Jihočeský zvonek 2014,
15.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Krumlovská Prima sezóna 2014, 10.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Krumlovské tancování, 10.000 Kč

Usnesení č. 0026/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit města Český Krumlov pro
rok 2014 z opatření č.1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím:
– KoCeRo, komunitní centrum Rovnost, Český Krumlov, o. p. s. (IČ 26107287), Cesta za pokladem
ve výši 5.000,- Kč
– OS Českého červeného kříže, Český Krumlov (IČ 00425869), Hlídky mladých zdravotníků –
okresní kolo ve výši 5.000,- Kč
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Město Český Krumlov
– OS Českého červeného kříže, Český Krumlov (IČ 00425869), Okresní studijní středisko 2014 ve
výši 8.000,- Kč
– OS Českého červeného kříže, Český Krumlov (IČ 00425869), Den plný prevence 2014 ve výši
5.000,- Kč
– CPDM, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov (IČ 25158058), Elektronický a tištěný časopis „Časák
ICM“ ve výši 9.000,- Kč
– CPDM, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov (IČ 25158058), „Kurz animovaného filmu“ 5.ročník
ve výši 16.000,- Kč
– CPDM, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov (IČ 25158058), Letní tábor Čeřín 2014 „Prázdniny
v pohybu“ ve výši 10.000,- Kč
– CPDM, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov (IČ 25158058),Společně proti předsudkům ve výši
21.000,- Kč
– CPDM, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov (IČ 25158058), Výtvarné projekty pro děti a mládež ve
výši 19.000,- Kč
– ICOS, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ 70815089), Volnočasové aktivity Rodinného
centra Krumlík v roce 2014 ve výši 19.000,- Kč
– ICOS, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ 70815089), Kamarád v životě ve výši
16.000,- Kč
– Dům dětí a mládeže, Linecká 67, Český Krumlov (IČ 00665711), Den dětí ve výši 20.000,- Kč

Usnesení č. 0027/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2014
z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy
Lawn Tennis Club Český Krumlov (IČ 22751441)

37.603,- Kč

Volejbalový sportovní klub, Český Krumlov (IČ 15789969)

88.939,- Kč

Sportovní klub badminton, Český Krumlov (IČ 69085692)

119.076,- Kč

Českokrumlovský plavecký klub, Český Krumlov (IČ 60084685)

37.603,- Kč

Vodní záchranná služba ČČK, Český Krumlov (IČ 60630256)

37.603,- Kč

FK Slavoj Český Krumlov, (IČ 15789918)

151.679,- Kč

Florbalový klub, Český Krumlov (IČ 26999480)

56.405,- Kč

Hokejový klub mládeže HCM Slavoj, Český Krumlov (IČ 26537672) 204.351,- Kč

2)

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov v roce 2014
z opatření 2 – dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy
Lawn Tennis Club Český Krumlov (IČ 22751441)

18.000,- Kč

Klub Sportovních potápěčů Český Krumlov (IČ 70668370)

52.800,- Kč

FK Slavoj Český Krumlov (IČ 15789918)

84.200,- Kč

Volejbalový sportovní klub, Český Krumlov (IČ 15789969)
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Českokrumlovský plavecký klub, Český Krumlov (IČ 60084685)

218.000,- Kč

Sportovní klub badminton, Český Krumlov (IČ 69085692)

794.180,- Kč

Vodní záchranná služba ČČK, Český Krumlov (IČ 60630256)
Florbalový klub, Český Krumlov (IČ 26999480)

121.900,- Kč
208.700,- Kč

Hokejový klub mládeže HCM Slavoj, Český Krumlov (IČ 26537672)1.683.715,- Kč

Usnesení č. 0028/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení časově neomezené služebnosti stezky dle § 1274 zákona 89/2012 Sb. ,
zatěžující služebný pozemek st.p.č. 112 v k.ú. a obci Český Krumlov , ve vlastnictví společností
Centrum Krumlov, a.s. IČ 28206193 ve prospěch panujících pozemků parc.č. 1294/10 a 1294/13 v
k.ú. a obci Český Krumlov ve vlastnictví města Český Krumlov za sjednanou jednorázovou cenu
1 000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši. Rozsah služebnosti bude vymezen geometrickým
plánem, vyhotoveným na náklady oprávněného ze služebnosti. Podání návrhu na zápis věcného
práva služebnosti stezky do veřejného seznamu jde k tíži strany oprávněné

Usnesení č. 0029/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
bezúplatný převod části p.p.č. 561/1 o výměře cca 395 m2 v k.ú. Český Krumlov po kolaudaci a
geodetickém zaměření stavby " Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/157 Český Krumlov, úsek
pod Borfajem " Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice formou smlouvy
o smlouvě budoucí darovací

Usnesení č. 0030/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

oznamuje
záměr směny částí pozemku parc.č. 505/10 a 493/36 o souhrnné výměře cca 430 m2 v k.ú. Vyšný
( dle předloženého zákresu) v majetku XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX za část
pozemku parc.č. 463/1 o výměře cca 430 m2 v k.ú. Vyšný ( dle předloženého zákresu) v majetku
města Český Krumlov s tím, že náklady na oddělovací GP a znalecký posudek budou hrazeny oběma
směňujícími subjekty stejným dílem .

Usnesení č. 0031/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
schvaluje prodej bytové jednotky č. 160/2 o velikosti 69 m2, 3+1 s příslušenstvím v prvním poschodí
domu č. p. 160, ulice Lipová, v obci Český Krumlov, část obce Domoradice spolu se spoluvlastnickým
podílem 670/15772 na společných částech budovy a podílem 670/15772 na p. č. 378/1 (zast. plocha,
nádvoří) v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu
650.000 Kč paní Jarmile Jančářové nar. dne 11. 2. 1949
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0032/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
I.
a) záměr a realizaci projektu "Rekonstrukce Vyšehradské ulice v Českém Krumlově"
za podmínky získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad dle důvodové zprávy
b) podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce Vyšehradské ulice v Českém
Krumlově" do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních
komunikací s předfinancováním projektu do výše celkových výdajů projektu v
částce 3 434 445,- Kč, přičemž projekt do výše dotace max. 2 920 000,- Kč bude
přefinancován z kontokorentního úvěru u Komeční banky, a.s., IČ: 45317054 a
spolufinancován do výše vlastního podílu max. 516 000,- Kč z rozpočtu města, dle
důvodové zprávy
II.
a) záměr a realizaci projektu "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a
Křížová, Český Krumlov" za podmínky získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad dle
důvodové zprávy
b) podání žádosti o dotaci na projekt "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul.
Věncova a Křížová, Český Krumlov" do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast
podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací s předfinancováním projektu do výše
celkových výdajů projektu v částce 1 510 064,- Kč, přičemž projekt do výše dotace
max. 1 283 554,- Kč bude přefinancován z kontokorentního úvěru u Komeční banky,
a.s., IČ: 45317054 a spolufinancován do výše vlastního podílu max. 226 510,- Kč
z rozpočtu města, dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0033/ZM3/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření dohody o splacení dlužné částky, stanovené Rozsudkem Okresního soudu v Českém
Krumlově ze dne 20.6.2013, č.j. 9C 8/2013-34, ve splátkách po 2 000 Kč měsíčně, pod ztrátou
výhody splátek.

........................................
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Zastupitelstvo města, 3. jednání, dne 27.03.2014

........................................
Ing. Josef Hermann
místostarosta města
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