PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

4. jednání

datum konání: 24.04.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 24.04.2014
Číslo usnesení
0034/ZM4/2014
0035/ZM4/2014
0036/ZM4/2014
0037/ZM4/2014
0038/ZM4/2014
0039/ZM4/2014
0040/ZM4/2014
0041/ZM4/2014

0042/ZM4/2014
0043/ZM4/2014
0044/ZM4/2014
0045/ZM4/2014
0046/ZM4/2014
0047/ZM4/2014
0048/ZM4/2014
0049/ZM4/2014
0050/ZM4/2014

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Cena města Český Krumlov za rok 2013
Rada města
Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program podpory
Rada města
zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2014
Umístění pamětní desky na paměť válečných letců z regionu Český
Rada města
Krumlov
Vyhodnocení veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého úvěru a
Rada města
rozpočtové opatření č.28
Rozpočtové opatření č.29 - projekt Zlatý anděl - Linecká
Rada města
Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov Rada města
v roce 2014
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - podpory
Rada města
sociálních služeb - organizační jednotce sdružení - Oblastnímu spolku
ČČK Český Krumlov, IČ: 00425869, na úhradu nájemného nebytových
prostor v roce 2014
Podání žádosti ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků vrcholové partie
Rada města
Křížové hory
Podání žádosti SPÚ o realizaci společného zařízení z KPÚ k.ú. Slupenec - Rada města
polní cesty
Odkoupení části parcely č. 1/1 v k.ú. Vyšný
Rada města
Odkoupení pozemku parc. č. 1721 v k. ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej st. p. č. 3994 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej st. p. č. 453, 420 a 423 vše v k.ú. Vyšný
Rada města
ČOV Český Krumlov
Rada města
"31. výzva ROP NUTS II Jihozápad - oblast podpory 1.5 Rozvoj místních Mgr. Dalibor Carda
komunikací - schválení financování projektu "Výstavba a rekonstrukce
chodníků v ul.Věncova a Křížová, Český Krumlov"
Prominutí úroků z dlužné částky dle rozsudku Okresního soudu v Českém
Krumlově

Projednané informace na programu jednání dne: 24.04.2014
Zahájení, úvodní volby, program
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

Usnesení č. 0034/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

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

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0035/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2013 panu Jiřímu Frendlovi a panu Josefu Lovčíkovi dle
důvodové zprávy

Usnesení č. 0036/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
přidělení finančních prostředků z orj. 02, org. 68 (Program podpory zahraniční spolupráce) na
základě vyhodnocení výzvy Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok
2014 v celkové výši 68.204 Kč následovně (žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek):
- Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, IČ: 69114382, Setkání žáků a učitelů ZUŠ Český
Krumlov a GS Slovenj Gradec 2014 – 19. ročník, 35.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., IČ: 25158058, Přeshraniční spolupráce mládeže
2014, 33.204 Kč

Usnesení č. 0037/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
se záměrem umístění pamětní desky na paměť válečných letců z regionu Český Krumlov na
veřejném prostranství města Český Krumlov dle důvodové zprávy

2)

ukládá
starostovi města realizaci záměru umístění pamětní desky na paměť válečných letců z regionu Český
Krumlov na veřejném prostranství města Český Krumlov dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0038/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a. na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
"Poskytnutí dlouhodobého úvěru Městu Český Krumlov ve výši 10 milionů Kč", kterou je
nabídka České spořitelny, a.s., IČ 45244782,
b. uzavření smlouvy o úvěru a dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. v
předloženém znění,
c. rozpočtové opatření č.28 - rozpočtové zapojení prostředků z úvěru ve výši 10.000 tis. Kč na
financování rekonstrukcí školských a sportovních zařízení a infrastruktury panelových sídlišť dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. 0039/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
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Město Český Krumlov
rozpočtové opatření č.29 - rozpočtové zapojení příjmu z náhrady za zrušení věcného břemene ve
výši 2.293 tis. Kč za účelem rozpočtového pokrytí výdajů na vybudování nové kotelny v ZŠ Linecká.

Usnesení č. 0040/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český
Krumlov pro rok 2014 dle přílohy 1, 2, 3 a 4 těmto organizacím:
- Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. (IČ 25156349), Podpora sociální a ošetřovatelské péče
poskytované občanům města Český Krumlov umístěných v Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. ve výši
Kč 66.000,- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ 25158058), NZDM Bouda v roce 2014 ve výši Kč
66.000,- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ 25158058), Streetwork pro města Český Krumlov
a Kaplice ve výši Kč 61.000,- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ 25158058), Terénní sociální služba Viktorie ve výši
Kč 55.000,- Domov důchodců Horní Planá (IČ 00665746), Podpora zabezpečení stávající sociální služby
Domova důchodců Horní Planá ve výši Kč 53.000,- Domov pro seniory Kaplice (IČ 60630213), Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby
ve výši Kč 68.000,- Domy s pečovatelskou službou o.p.s. (IČ 25154389), Podpora a udržení rehabilitace pro klienty
odlehčovací služby ve výši 28.000,- Domy s pečovatelskou službou o.p.s. (IČ 25154389), Akademie 3. věku "V zámku a podzámčí",
"Akademie ve fotografii" ve výši Kč 16.000,- Domy s pečovatelskou službou o.p.s. (IČ 25154389), Aktivizační programy pro seniory ve výši Kč
10.000,- Domy s pečovatelskou službou o.p.s. (IČ 25154389), Půjčovna kompenzačních pomůcek - rozšíření
nabídky ve výši Kč 8.000,- FOKUS České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov (IČ 27023583), Podpora osob s duševním
onemocněním - Komunitní tým ve výši Kč 54.000,- FOKUS České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov (IČ 27023583), Sociálně terapeutická
dílna pro osoby se zdravotním postižením ve výši Kč 54.000,- Hospic sv. Jana N. Neumanna (IČ 70815089), Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro
občany města Český Krumlov v roce 2014 ve výši Kč 61.000,- ICOS Český Krumlov (IČ 70815089), Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi v roce 2014 ve
výši Kč 53.000,- ICOS Český Krumlov (IČ 70815089), Osobní asistence ve městě Český Krumlov pro osoby se
zdravotním postižením nad 18 let věku a seniory ve výši Kč 57.000,- ICOS Český Krumlov (IČ 70815089), Dobrovolnické centrum Český Krumlov - udržení a rozvoj
dobrovolnických programů v sociální oblasti v roce 2014 ve výši Kč 50.000,- ICOS Český Krumlov (IČ 70815089), Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2014 ve výši Kč
50.000,- KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ 26107287), Potřebujete poradit? ve výši Kč
56.000,- KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ 26107287), V Autoškole nás to baví ve výši Kč
53.000,- Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov (IČ 00425869), Ošacovací středisko a
hygienické zázemí pro osoby v krizi ve výši Kč 62.000,- Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením (IČ 70877947), Střep
tlumočnická služba Č.K. 2014 ve výši 54.000,-

Usnesení č. 0041/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
poskytnutí neinvestičního příspěvku organizační jednotce sdružení - Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Český Krumlov, IČ: 425869 na částečnou úhradu nájemného za rok 2014 -

Zastupitelstvo města, 4. jednání, dne 24.04.2014

Strana 3/5
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Město Český Krumlov
na nájem nebytových prostor – v objektu Vyšný č.p. 48 a v objektu Nemocniční č.p. 586, Český
Krumlov v celkové výši 70.000,-- Kč v souladu s usnesením RM č. 534/34/2003 ze dne 6.10.2003.

Usnesení č. 0042/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 458/1,463, 457/1,459/2 a 458/2 vše v k.ú. a obci
Český Krumlov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 do vlastnictví města Český Krumlov a to v souladu
s prioritami akčního plánu města Český Krumlov a v souladu se záměrem projektu Rehabilitace
vrcholové partie Křížové hory.

Usnesení č. 0043/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o realizaci společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú.
Slupenec - polní cesty na p.p.č. 756, k.ú. Slupenec dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0044/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odkoupení části pozemku parc.č.1/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Vyšný (dle předloženého zákresu) od
vlastníka pozemku za kupní cenu 500,- Kč/ m2 pro potřeby zřízení příjezdové komunikace k čerpací
stanici kanalizace Vyšný

Usnesení č. 0045/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odkoupení pozemku parc. č. 1721 (ost. plocha, jiná plocha) v k. ú. Český Krumlov o výměře 7 m2
(vzniklé dle geometrického plánu č. 3696-77/2014) za kupní cenu 7000 Kč

Usnesení č. 0046/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej pozemku st.p.č.3994 o výměře 12 m2 v k. ú. Český Krumlov za kupní cenu 6.000,- Kč,
t.j. 500,- Kč/ m2 do podílového spoluvlastnictví majitelů bytového domu Latrán č.p. 123, 124,
nacházejícího se na této parcele ( dle důvodové zprávy).

Usnesení č. 0047/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

oznamuje
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Město Český Krumlov
a) záměr prodeje pozemku st. p. č. 453 o výměře 14 m2 v k. ú. Vyšný za kupní cenu 3 500,- Kč,
t.j. 250,- Kč/m2 vlastníku zahrádkářské chatky, nacházející se na této parcele.
b) záměr prodeje pozemku st. p. č. 420 o výměře 16 m2 v k. ú. Vyšný za kupní cenu 4 000,- Kč, t.j.
250,- Kč/m2 vlastníku zahrádkářské chatky, nacházející se na této parcele.
c) záměr prodeje pozemku st. p. č. 423 o výměře 15 m2 v k. ú. Vyšný za kupní cenu 3 750,- Kč, t.j.
250,- Kč/m2 vlastníku zahrádkářské chatky, nacházející se na této parcele.

Usnesení č. 0048/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
předloženou zprávu o českokrumlovské čistírně odpadních vod

2)

ukládá
odboru investic zahájit práce na přípravě podkladů pro zpracování PD k územnímu rozhodnutí
v intencích stávající studie

Usnesení č. 0049/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

revokuje

2)

schvaluje

Usnesení č. 0032/ZM3/2014 ze dne 27.3.2014 část II. b)
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
1 510 064,49 Kč, přičemž projekt do výše dotace max. 1 283 554,49 Kč bude předfinancován
z kontokorentního úvěru u Komerční banky, a.s., IČ: 45317054 a spolufinancován do výše
vlastního podílu max.226 510,- Kč z rozpočtu města, dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0050/ZM4/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prominutí úroků z dlužné částky dle rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 20. 6.
2013, čj. 9 C 8/2013

........................................
Mgr. Dalibor Carda
starosta města
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Ing. Josef Hermann
místostarosta města

Strana 5/5

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

