PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

6. jednání

datum konání: 25.06.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.06.2014
Číslo usnesení
0069/ZM6/2014
0070/ZM6/2014
0071/ZM6/2014
0072/ZM6/2014
0073/ZM6/2014
0074/ZM6/2014
0075/ZM6/2014
0076/ZM6/2014
0077/ZM6/2014
0078/ZM6/2014
0079/ZM6/2014
0080/ZM6/2014
0081/ZM6/2014
0082/ZM6/2014
0083/ZM6/2014
0084/ZM6/2014
0085/ZM6/2014
0086/ZM6/2014
0087/ZM6/2014

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
University for the Future - prezentace aktuálního stavu projektu
Mgr. Dalibor Carda
Krumlovia, vzdělávací městečko s mezinárodní univerzitou v areálu Vyšný
v Českém Krumlově
Vydání změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitách Novákův kopec a U lomu Rada města
Informace o 1.aktualizaci ZUR JčK a jejím veřejném projednání na KÚ JčKMgr. Dalibor Carda
dne 8.7.2014.
Rozpočtové opatření č.60
Rada města
Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru
Rada města
Změna v Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok
Rada města
2015
Podání žádosti ÚZSVM o bezúplatný převod/výpůjčku objektu garáží od Rada města
ÚZSVM
Majetkoprávní vypořádání s JčK - pozemky pod gymnáziem
Rada města
Spojka z lomu Vyšný
Rada města
Majetkoprávní vypořádání stavby "Revitalizace trati Č.Budějovice-Volary- Rada města
zastávka Český Krumlov-nástupiště" se SŽDC st.org.
Směna částí p.p.č.1182/4 v k.ú. Český Krumlov za spoluvlastnický podíl Rada města
1/16 na p.p.č. 1516/5 v k.ú.Novosedly u Kájova
Prodej st. p. č. 453, 420 a 423 vše v k.ú. Vyšný
Rada města
Prodej st.p.č. 901 v k.ú Přísečná-Domoradice (pozemek pod trafostanicí Rada města
E.On Distribuce a.s.)
Prodej p.p.č.225/13 a části p.p.č.225/1 vše v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej pozemku parc.č. 1327/8 a části pozemku parc.č. 1327/5 vše v
Rada města
k.ú. Český Krumlov
Prodej pozemku části p. p. č. 860/2 v k. ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej části pozemku parc.č. 738/1 vše v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově - Rada města
podání žádosti o dotaci z 34. výzvy ROP Jihozápad

Projednané informace na programu jednání dne: 25.06.2014
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program
Různé
Představení webové aplikace PUPík pro připomínkování nového územního Mgr. Dalibor Carda
plánu

Materiály odložené z programu jednání dne: 25.06.2014
Odkoupení pozemků parc. č. 590/1 a 590/21 v k. ú. Český Krumlov

Rada města

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0069/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 29. května 2014

Usnesení č. 0070/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
současný stav projektu Krumlovia, vzdělávací městečko s mezinárodní univerzitou v areálu Vyšný v
Českém Krumlově

2)

schvaluje
prodloužení termínu pro předložení studie proveditelnosti záměru, který je stanoven v Memorandu o
porozumění uzavřeném dne 31.10.2013, na 31. 12. 2014

Usnesení č. 0071/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
vydání změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitách Novákův kopec a U lomu ve znění dle příloh č. 2 - 9

Usnesení č. 0072/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí

Informaci o uveřejnění návrhu 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR
JčK), obsahu tohoto návrhu ve vztahu k území města Český Krumlov, o konání jeho veřejného
projednání dne 8.7.2014 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje a o možnosti města
Český Krumlov uplatnit k návrhu 1.aktualizace ZUR JčK námitky.

Usnesení č. 0073/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č.60 - rozpočtové zapojení příjmu z dotace ROP na akci "Vytvoření nových
přístupových tras k areálu klášterů" ve výši 7.750 tis. Kč na rozpočtové pokrytí výdajů na regeneraci
panelových sídlišť ve výši 3.427 tis. Kč, na neinvestiční dotaci pro FK Slavoj ve výši 100 tis. Kč
na údržbu sportovišť FK Slavoj, na rekonstrukci WC v Městském divadle ve výši 423 tis. Kč, na
neuznatelné výdaje při realizaci projektu "Posílení vzájemné provázanosti aktivit III.meandru" ve
výši 1.500 tis. Kč a na navýšení rezervy pro podíly města na dotacích ve výši 2.100 tis. Kč dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. 0074/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru č.362/14/LCD ze dne 27.5.2014 s Českou spořitelnou, a.s.
v předloženém znění.

Zastupitelstvo města, 6. jednání, dne 25.06.2014

Strana 2/6

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

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0075/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

změnu Programu podpory sportu pro rok 2015 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2, 3

Usnesení č. 0076/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod případně výpůjčku pozemku st.p.č. 1436 jehož součástí
je stavba bez č.p./č.e - garáž 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/výpůjčky města Český Krumlov a to z důvodu využití objektu jako skladových prostor
pro uložení humanitárního materiálu potřebného pro krizové řízení a sociální práci města.

Usnesení č. 0077/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
oznámení záměru směny pozemkové parcely č. 819/3 o výměře 5 236 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, se všemi součástmi
a příslušenstvím, nově vzniklé dle dosud nezapsaného GP č. 3574-14/2013 ze dne 25.4.2013
vypracovaného společností CePT- Geodetické služby a GIS sloučením dílů d z p.p.č. 819, dílu c z
p.p.č. 820/20 a dílu a z p.p.č. 1332/4 a stavební parcely č. 2675
na které se nachází stavba č.p.112 ve vlastnictví Jihočeského kraje, zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, na listu vlastnictví č.
10001 pro obec Český Krumlov a katastrální území Český Krumlov, vše ve vlastnictví města Český
Krumlov
za
a) pozemkovou parcelu č. 1488/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, zapsanou
na LV č. 4864 pro obec a k.ú. Č.K., pozemkovou parcelu č. 2064/10
o výměře 174 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace nově
vzniklou dle dosud nezapsaného GP č. 1480-20/2014 ze dne 4.3.2014 vypracovaného Ing.
Bočkem z pozemkové parcely č. 2064/10 zapsané na LV č. 691 pro obec Kájov a k.ú. Kladné a
pozemkovou parcelu č. 2064/13 o výměře 1 376 m2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace nově vzniklou dle dosud nezapsaného GP č. 1480-20/2014 ze dne 4.3.2014
vypracovaného Ing. Bočkem z pozemkové parcely č. 2064/3 zapsané na LV č. 691 pro obec Kájov,
k.ú. Kladné
včetně stavby komunikace na pozemcích se nacházející a dalšími součástmi
a příslušenstvím, včetně stavby mostní konstrukce a drobné sakrální stavby, vše ve vlastnictví
Jihočeského kraje s právem hospodaření s majetkem kraje pro Správu
a údržbu silnic Jihočeského kraje
b) pozemkovou parcelu č. 801/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
se všemi součástmi a příslušenstvím nově vzniklou dle dosud nezapsaného GP č. 3574-14/2013 ze
dne 25.4.2013 vypracovaného společností CePT- Geodetické služby a GIS oddělenou z pozemkové
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Město Český Krumlov
parcely č.801/1 zapsané Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov, na listu vlastnictví č. 2037 pro obec a katastrální území Český Krumlov ve vlastnictví
Jihočeského kraj s právem hospodaření s majetkem kraje pro Gymnázium Český Krumlov
Směna je realizována za vzájemně sjednanou cenu 300 000,-Kč bez doplatku jakoukoli stranou,
když tato cena je sjednána s ohledem na veřejnou prospěšnost směny.
Náklady na GP a vklad do KN budou hrazeny rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí
každá ze stran samostatně.

Usnesení č. 0078/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odkoupení části PK parcely č.180 v k.ú. Vyšný, obci Č. Krumlov , která se nachází pod částí
komunikace č. 98c - spojka z lomu Vyšný za kupní cenu 300,-Kč/m2 s úhradou ve 3 ročních
splátkách v letech 2014, 2015 a 2016 a s tím, že po vypracování GP nákladem města bude vlastní
kupní smlouva předložena ke schválení orgánům města

Usnesení č. 0079/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
bezúplatný převod parc.č. 312/51 a části parc.č. 312/52 o výměře cca 11 m 2 v k.ú. PřísečnáDomoradice
( dle přiloženého zákresu) po kolaudaci a geodetickém zaměření stavby "
Revitalizace trati Č.Budějovice-Volary-zastávka Český Krumlov-nástupiště" Správě železniční
dopravní cesty st.org., Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha formou smlouvy o smlouvě budoucí
darovací za předpokladu že po dobu zveřejnění záměru na úřední desce města v zákonné lhůtě
nebudou vzneseny žádné námitky a připomínky .

Usnesení č. 0080/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej pozemků st.p.č. 4190 o výměře 5 m2 a p.p.č. 1182/5 o výměře 35 m2, oddělených z p.p.č.
1182/4 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3693-06/2014 p. XXXX XXXXXXX , Český
Krumlov za kupní cenu 22.983,- Kč za předpokladu že po dobu zveřejnění záměru na úřední desce
města v zákonné lhůtě nebudou vzneseny žádné námitky a připomínky .

2)

schvaluje
odkoupení spoluvlastnického podílu 1/16 na pozemku parc.č. 1516/5 v Novosedly u Kájova
( odpovídajícího 591 m2) od p.XXXX XXXXX, Český Krumlov za kupní cenu 22.983,- Kč

Usnesení č. 0081/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej
a) 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.
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Město Český Krumlov
b) 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) 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. 0082/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

oznamuje
záměr prodeje st.p.č.901 v k.ú. Přísečná-Domoradice( pozemek pod stavbou trafostanice) E.ON
Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice za kupní cenu dle znaleckého posudku
vyhotoveného na náklady kupujícího.

Usnesení č. 0083/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č.225/13 a části pozemku parc.č. 225/1 vše v k.ú. Český Krumlov z
územního hlediska

Usnesení č. 0084/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej pozemku parc.č. 1327/8 o výměře 29 m2 a pozemku parc.č. 1327/9 o výměře 209 m2 ,
odděleného z p.p.č. 1327/5 geometrickým plánem č.3674-70/2013 vše v k.ú. Český Krumlov
za kupní cenu 119.000, t.j.500,- Kč/ m2 p. XXXXX XXXXXXXXX , Český Krumlov se současným
zatížením převáděných pozemků bezúplatnou služebností chůze a jízdy pro st.p.č. 67/2 v k.ú.
Přísečná-Domoradice a stavbu, která je její součástí a ve prospěch pí. XXXXXX XXXXXXXXXX

Usnesení č. 0085/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

neschvaluje
prodej pozemku část p. p. č. 860/2 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov o výměře cca 108 m2

Usnesení č. 0086/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

neschvaluje
záměr prodeje části poz.parc.č. 738/1 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 140 m2 za účelem zřízení
příjezdové komunikace k poz.parc.č. 738/2 v k.ú. Český Krumlov

Usnesení č. 0087/ZM6/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
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Město Český Krumlov
a, záměr a realizaci projektu "Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově"
za podmínky získání dotace z ROP NUTS II Jihozápad dle důvodové zprávy
b, podání žádosti o dotaci na projekt "Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém
Krumlově" do 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury
základního, středního a vyššího školství, s předfinancováním projektu do výše celkových výdajů
projektu v částce 1 638 000,- Kč, přičemž projekt do výše dotace max. 1 392 000,- Kč bude
předfinancován z kontokorentního úvěru u Komerční banky, a.s., IČ: 45317054 a spolufinancován do
výše vlastního podílu max. 246 000,- Kč z rozpočtu města, dle důvodové zprávy

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

Strana 6/6

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

