PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

7. jednání

datum konání: 28.08.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 28.08.2014
Číslo usnesení
0088/ZM7/2014
0089/ZM7/2014
0090/ZM7/2014
0091/ZM7/2014
0092/ZM7/2014
0093/ZM7/2014
0094/ZM7/2014
0095/ZM7/2014
0096/ZM7/2014
0097/ZM7/2014
0098/ZM7/2014
0099/ZM7/2014
0100/ZM7/2014
0101/ZM7/2014

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Rozpočtový výhled pro r.2015 - 2017
Rada města
Program podpory kultury města Český Krumlov - přidělení finančních
Rada města
prostředků v II. výzvě
Výdajové priority a zásobník Akčního plánu rozvoje města na III. kvartál Rada města
2014
Příspěvek na činnost sportovnímu klubu SK Vltava
Rada města
Návrhy na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Horní Brána Rada města
Kaplická - za autoservisem
Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Rasovna na pozemku p.č. 549/8,
Rada města
k.ú. Vyšný
Změna RP Vyšný (resp. změna Změny č.1 RP Vyšný) ve Starém Vyšný na Rada města
pozemku p.č. 22/6 a na částech tří sousedních pozemků - návrh ZADÁNÍ
Projekt Zlatý anděl
Rada města
Majetkoprávní vypořádání s JčK - pozemky pod gymnáziem
Rada města
Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 1465/1 a 1465/2 v k. ú. Rada města
Český Krumlov
Prodej st.p.č. 901 v k.ú Přísečná-Domoradice (pozemek pod trafostanicí Rada města
E.ON Distribuce a.s.)
Prodej pozemku parc.č. 1393/5 a 1398/3 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej bytu č. 188/7 v ulici Šeříková
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 28.08.2014
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Materiály stažené z projednávání
Nový územní plán Českého Krumlova - návrh ZADÁNÍ -

Rada města

Usnesení č. 0088/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 25. června 2014

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0089/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtový výhled města pro r.2015 - 2017 v předloženém znění.

2)

ukládá
radě města vycházet z tohoto rozpočtového výhledu při zpracovávání návrhu rozpočtu města pro
r.2015.

Usnesení č. 0090/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
přidělení finančních prostředků na základě vyhodnocení 2. výzvy Programu podpory kultury města
Český Krumlov pro rok 2014 v celkové výši 65.000 Kč následovně (žadatel, IČ nebo adresa, projekt,
finanční příspěvek Kč):
- Krumlovští pištci o.s., 60086076, Giostra Cavalleresca d'Europa - 20 let vzniku, 23.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Účinkování souboru Jitřenka na festivalu mládeže v
Číně, 18.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Medvíďata na X. ročníku
festivalu "Porta musicae", 15.000 Kč
- Městská knihovna v Českém Krumlově, 70564, Výtvarná a literární soutěž knihovny pro děti (11.
ročník), 9.000 Kč

Usnesení č. 0091/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
předložený návrh aktualizace Výdajových priorit a zásobníku Akčního plánu dle přílohy č.2

Usnesení č. 0092/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

poskytnutí neinvestičního příspěvku SK Vltava, IČ: 15789845, ve výši 50.000,- Kč na
částečnou úhradu nákladů spojených s činností sportovního klubu v roce 2014 dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. 0093/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
3)

schvaluje
pořízení změny ÚPO Český Krumlov, v lokalitě Horní Brána - Kaplická - za autoservisem, umožňující

na pozemcích p.č. 597/1, 597/5, 669/3, 592/3, 594/4, 597/6, k.ú. Český Krumlov, změnu
stávajících funkcí S.kprl (krajinná zóna smíšená) a RZ (rekreace individuální specifická) na
funkce bydlení individuální, občanská a dopravní vybavenost, zeleň sídelní veřejná

Usnesení č. 0094/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
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Město Český Krumlov
1)

schvaluje
pořízení změny RP Vyšný (resp. změnu Změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě Rasovna v rozsahu
umožňujícím situovat na pozemku p.č. 549/8 rodinný dům, na návrh a náklady vlastníků tohoto
pozemku.

Usnesení č. 0095/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
návrh ZADÁNÍ změny RP Vyšný (resp. změnu Změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě Staré Vyšný, na
pozemku p.č. 22/6 a částech tří sousedních pozemků, dle přílohy č.2

Usnesení č. 0096/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
ve věci Projekt Zlatý anděl postup dle závěru předložené důvodové zprávy

Usnesení č. 0097/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření směnné smlouvy s Jihočeským krajem, IČ 70890650 ve znění přílohy
č. 1 důvodové zprávy týkající se 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
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Město Český Krumlov
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
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.

Usnesení č. 0098/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

neschvaluje
zrušení věcného práva předkupního váznoucího na parc. č. 1465/1 a 1465/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), vše v k. ú. a obci Český Krumlov, neboť důvody zřízení tohoto předkupního práva z r. 2006
stále trvají

Usnesení č. 0099/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej 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 11.100,- Kč dle znaleckého posudku .

Usnesení č. 0100/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej pozemku parc.č. 1393/5 o výměře 230 m2 a pozemku parc.č. 1398/3 o výměře 9 m2 ,
oddělených geometrickým plánem č.3695-74/2014 vše v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu
119.500,- Kč XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Usnesení č. 0101/ZM7/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 188/7, 3+1 s příslušenstvím v domě č. p. 188, ulice Šeříková,
v obci Český Krumlov, část obce Domoradice spolu se spoluvlastnickým podílem 805/9409 na
společných částech budovy a podílem 805/9409 na p. č. 441 (zast. plocha, nádvoří) v k. ú. Přísečná
- Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 1 330 326,-- Kč.

........................................
Mgr. Dalibor Carda
Zastupitelstvo města, 7. jednání, dne 28.08.2014

........................................
Ing. Josef Hermann
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Město Český Krumlov

starosta města

Zastupitelstvo města, 7. jednání, dne 28.08.2014

místostarosta města
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