PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

5. jednání

datum konání: 29.05.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014
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0055/ZM5/2014
0056/ZM5/2014
0057/ZM5/2014
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0062/ZM5/2014
0063/ZM5/2014
0064/ZM5/2014
0065/ZM5/2014
0066/ZM5/2014
0067/ZM5/2014
0068/ZM5/2014

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Národní zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2015 - kandidatura
Rada města
Českého Krumlova
Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2013
Rada města
Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2013
Rada města
Zpráva o hospodaření města k 30.4.2014
Rada města
Smlouva o kontokorentním úvěru
Rada města
Petice občanů Nových Dobrkovic - snížení koeficientu pro výpočet daně z Rada města
nemovitostí
Darovací smlouva s HZS JčK
Rada města
Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek
Rada města
poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace
Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český
Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov v
obou programech.
Smlouva o poskytnutí finanční podpory OS ČČK ČK - ubytovna Tavírna
Rada města
Komplexní pozemková úprava Spolí
Rada města
Zrušení předkupního práva na dům čp. 25 v ulici Rooseveltova
Rada města
"Výstavba a rekonstrukce MK a IS Český Krumlov, Nové Dobrkovice"Rada města
vodovod , kanalizace- zatížení dotčených pozemků služebností vedení IS
ve prospěch města
Prodej částí pozemků pod regulační stanicí plynu Plešivec
Rada města
Žádost o prominutí poplatku z prodlení
Rada města
Změny zakládacích listin obchodních korporací
Ing. Josef Hermann
Účetní závěrka ČKRF s.r.o. za rok 2013 a vypořádání hospodářského
Ing. Miroslav Reitinger
výsledku
Návrh na prodloužení doby nájmu nájemci nebytových prostor v areálu Ing. Miroslav Reitinger
Chvalšinská 242 (P-BUS) společnosti RAMVEJBUS s.r.o.

Projednané informace na programu jednání dne: 29.05.2014
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program
Různé
Poděkování veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český
Krumlov - bod bez materiálu

Mgr. Dalibor Carda

Usnesení č. 0051/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 24. dubna 2014

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0052/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
podání přihlášky města Český Krumlov do výběrového řízení na uspořádání Národního zahájení Dnů
evropského dědictví v roce 2015 dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0053/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
České dědictví UNESCO, IČ: 70963452 za rok 2013

Usnesení č. 0054/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) Účetní závěrku města Český Krumlov za rok 2013.
b) Vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Český Krumlov za rok 2013 dle §17 odst.7
písm.a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
bez výhrad.
c) Vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti i z vedlejší hospodářské činnosti města
Český Krumlov takto : převedení na účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let.

Usnesení č. 0055/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o hospodaření města k 30.4.2014.

Usnesení č. 0056/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s., kterou se nahrazuje původní
smlouva o kontokorentním úvěru reg.č.7560009250103 ze dne 3.6.2009, v předloženém znění.

Usnesení č. 0057/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

neschvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov
č.3/2009, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, ve znění obecně závazné vyhlášky
č.6/2006, ve znění dle důvodové zprávy.
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0058/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření darovací smlouvy s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ: 70882835
ve znění dle přílohy č. 2

Usnesení č. 0059/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu
regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2014 ve výši 1 880.000,- Kč a dále
rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města
ve výši 334.318,-Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2.

2)

schvaluje
návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu
regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec pro rok 2014 ve výši 480.000,- Kč a dále
rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města
ve výši 12.449,-Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 3.

Usnesení č. 0060/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
smlouvu u poskytnutí finanční podpory Oblastnímu spolku ČČK Český Krumlov , IČ 004 25 869 ve
výši 200 000,- Kč na pořízení vybavení ubytovny zřizované v 1 NP objektu Tavírna 108, který je
součástí st.p.č. 325/2, k.ú. Český Krumlov ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy

Usnesení č. 0061/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Soupis nových pozemků, jak byl navržen komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Spolí ve znění dle
příloh č. 5 a 7

Usnesení č. 0062/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Rooseveltova č.p. 25 a na parc. č.
242/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, vše v k. ú. a obci Český Krumlov, část
obce Horní Brána

Usnesení č. 0063/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
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Město Český Krumlov
1)

schvaluje
uzavření smluv o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí dle § 1785 a násl. občanského
zákoníku v platném znění, zatěžující služebné pozemky p.p.č. 1473/3, 1473/4, 1473/21 a 1488/1
vše v k.ú. Český Krumlov ( dle předložených záborových elaborátů), ve vlastnictví konkrétních
právnických a fyzických osob ( dle přiloženého seznamu) ve prospěch investora stavby " Výstavba
a rekonstrukce MK a IS Český Krumlov, Nové Dobrkovice" města Český Krumlov ve znění dle
přílohy č.2. Rozsah služebnosti bude vymezen geometrickým plánem, vyhotoveným na náklady
oprávněného ze služebnosti. Podání návrhu na zápis věcného práva služebnosti do veřejného
seznamu jde k tíži strany oprávněné.

2)

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí dle § 1785 a násl. občanského
zákoníku v platném znění, zatěžující služebný pozemek p.p.č. 1351/1 v k.ú. Český Krumlov ( dle
předloženého záborového elaborátu), ve vlastnictví ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s
majetkem státu pro Povodí Vltavy, st.podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5
ve prospěch investora stavby " Výstavba a rekonstrukce MK a IS Český Krumlov, Nové Dobrkovice"
města Český Krumlov . Zřízení služebnosti bude zpoplatněno dle zák.č.151/1997 Sb., tj.částkou
10.000,- 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 do veřejného seznamu jde k tíži strany oprávněné.

Usnesení č. 0064/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej 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 č.
1666-3/2014 znalce Pavla Balouna,t.j. za 119.770,- Kč E.ON Distribuce, a.s.,IČ 28085400.

Usnesení č. 0065/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 15
Lipová 161 Český Krumlov ve výši 27.664,- Kč konkrétní fyzické osobě dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0066/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) změnu zakládací listiny Lesů města Český Krumlov s.r.o., IČ 60826355, ve znění dle přílohy č.2,
b) změnu zakládací listiny Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 42396182, ve znění
dle přílohy č. 3,
c) změnu zakládací listiny Služeb města Český Krumlov s.r.o., IČ 25151321, ve znění dle přílohy č.
4.
d) zrušení stanov Lesů města Český Krumlov s.r.o. IČ 60826355, Českokrumlovského rozvojového
fondu spol. s r.o., IČ 42396182, Služeb města Český Krumlov s.r.o., IČ 25151321

2)

zplňomocňuje
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Město Český Krumlov
starostu města Mgr. Dalibora Cardu k provedení změn zakládacích listin Lesů města Český Krumlov
s.r.o., IČ 60826355, Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 42396182 a Služeb města
Český Krumlov s.r.o., IČ 25151321 dle bodu 1 usnesení, formou notářského zápisu.

Usnesení č. 0067/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
předloženou roční účetní závěrku ČKRF spol. s r.o. IČ 42396182 za rok 2013 a doporučuje RM při
výkonu působnosti jediného společníka této společnosti schválit :
1. roční účetní závěrku společnosti za rok 2013 s hospodářským výsledkem - ziskem ve výši
4.276.732,24 Kč
2. vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013 - zisku ve výši 4.276.732,24 Kč
takto:
a) 3.328.936,41 Kč na úhradu celkové ztráty minulých
b) 947.795,83 Kč na zvýšení rezervního fondu

Usnesení č. 0068/ZM5/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
žádost společnosti RAMVEJBUS s.r.o., IČ: 25160796 ze dne 9.4.2014 o pronájem prostor
specifikovaných v žádosti a doporučuje, aby pronajímatel ČKRF spol. s r.o., IČ: 42396182 uzavřel
takovýto nájemní vztah na dobu určitou 10 let od 1.6.2014, s ročním nájemným ve výši 660 000
Kč, za podmínky, že u nájemce bude nulový vztah pohledávek po lhůtě splatnosti plynoucích z
dosavadního nájemního vztahu s pronajímatelem

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