PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

8. jednání

datum konání: 25.09.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.09.2014
Číslo usnesení
0102/ZM8/2014
0103/ZM8/2014
0104/ZM8/2014
0105/ZM8/2014
0106/ZM8/2014
0107/ZM8/2014
0108/ZM8/2014
0109/ZM8/2014
0110/ZM8/2014
0111/ZM8/2014
0112/ZM8/2014
0113/ZM8/2014
0114/ZM8/2014
0115/ZM8/2014
0116/ZM8/2014
0117/ZM8/2014
0118/ZM8/2014
0119/ZM8/2014

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
oIOP - Aktuální stav projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
oIOP - schválení odůvodnění veřejné zakázky nadlimitních veřejných
zakázek na dodávky vybavení v rámci projektu Revitalizace areálu
klášterů ČK
Zpráva o hospodaření města k 31.8.2014
Novela obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých je
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno
Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015
ICOS o.p.s. - "Podpora rodin a dětí v ohrožení" pro rok 2015
SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci
Změna ÚPO Český Krumlov v území kolem zámecké zahrady
Projekt Zlatý anděl
Majetkoprávní vypořádání stavby soukromého investora
Majetkoprávní vypořádání městské stavby na pozemcích JčK, SÚS
Převod nemovitosti
Zrušení předkupního práva na dům Latrán čp. 81
Směna částí p. p. č. 505/10 a 493/36 za část p.p.č. 463/1 vše v
k.ú.Vyšný
Prodej pozemku části parc. č. 1103/1 v k. ú. Český Krumlov
Prodej pozemku části parc. č. 1288/9 v k. ú. Český Krumlov
Prodej pozemků parc.č. 1696/23 a 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí
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Rada
Rada
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Projednané informace na programu jednání dne: 25.09.2014
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Usnesení č. 0102/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 28. srpna 2014.

Usnesení č. 0103/ZM8/2014
Zastupitelstvo města

Město Český Krumlov
1)

bere na vědomí
předložený aktuální stav projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" - shrnutí aktuálního
stavu za období březen 2014 - srpen 2014, představení programových činností partnerů projektu a
představení provozní ekonomiky projektu

Usnesení č. 0104/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a. „Odůvodnění veřejné zakázky“ otevřeného nadlimitního řízení zadávaného pod názvem
"Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů zvukovými a světelnými
zařízeními" ve znění dle přílohy č. 6.
b. „Odůvodnění veřejné zakázky“ otevřeného nadlimitního řízení zadávaného pod názvem
"Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení
expozic, řemeslných a provozních dílen" ve znění dle přílohy č. 7.
c. „Odůvodnění veřejné zakázky“ otevřeného nadlimitního řízení zadávaného pod názvem
"Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem " ve znění
dle přílohy č. 8.
d. „Odůvodnění veřejné zakázky“ otevřeného nadlimitního řízení zadávaného pod názvem "
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a
komunikačními technologiemi (ICT)" ve znění dle přílohy č. 9.

Usnesení č. 0105/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o hospodaření města k 31.8.2014.

Usnesení č. 0106/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
3)

vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č.3/2011
o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno,
ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2013, dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0107/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 dle důvodové zprávy a příloh

Usnesení č. 0108/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč obecně prospěšné společnosti
ICOS Český Krumlov (IČ 70815089) za účelem provozování sociální služby "Podpora rodin a dětí v
ohrožení" ve znění dle přílohy č. 3
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0109/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2015 o vzájemné spolupráci mezi městem Český
Krumlov, Sportovním klubem Badminton Český Krumlov (IČ: 69085692) a PRO-SPORTEM ČK, o.p.s
(IČ: 46621521) dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy

Usnesení č. 0110/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
pořízení změny ÚPO Český Krumlov v území kolem zámecké zahrady, která se rozkládá na
p.č.999/1, v k.ú.Č.Krumlov, umožňující rozšířit využití přírodních ploch v tomto území o možnost
realizovat zde zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě.

Usnesení č. 0111/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dohodu o zrušení věcných břemen se společností Zlatý anděl s. r.o., IČ 63887363 ve znění přílohy
důvodové zprávy

Usnesení č. 0112/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
smlouvu uzavíranou s konkrétní fyzickou osobou týkající se majetkoprávního vypořádání stavby
realizované konkrétní fyzickou osobou na pozemku ve vlastnictví města parcelní č. 219/120, k.ú.
Přísečná - Domoradice ve znění přílohy č. 5

Usnesení č. 0113/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření smlouvy dle přílohy č.2 důvodové zprávy o zřízení bezplatné, časově neomezené
služebnosti uložení inženýrské sítě - kabelu a sloupů veřejného osvětlení, zatěžující služebný
pozemek p.p.č. 1538 v k.ú. a obci Český Krumlov ve vlastnictví Jihočeského kraje IČ 70890650
s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje,
IČ 70971641 a to formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
uložení inženýrské sítě, když vlastní smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské
sítě bude uzavřena do 12 týdnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo od povolení k užívání stavby.
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. 0114/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
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Město Český Krumlov
oznámení záměru prodeje stavební parcely č. 755, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp/če
vše v k.ú. a obci Český Krumlov Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou, IČ 408026 za
cenu dle znaleckého posudku č. 3436-007/2014 ze dne 12.2.2014 formou budoucí smlouvy kupní
s realizací vlastní kupní smlouvy do pěti měsíců po uzavření integrovaného operačního programu,
kterým je městu Český Krumlov poskytnuta dotace v rámci projektu „Revitalizace areálu klášterů
Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera Minoritů“

Usnesení č. 0115/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Latrán č. p. 81 a na parc. č. 783
(zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, a dále na parcele č. 940/4, vše v k. ú. a obci
Český Krumlov, část obce Latrán

Usnesení č. 0116/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
směnu pozemků parc.č. 493/95 o výměře 72 m2 a č. 505/10 o výměře 355 m2 v k.ú. Vyšný v
majetku XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX za pozemek parc.č. 463/7 o výměře 427m2
v k.ú. Vyšný v majetku města Český Krumlov ( vše dle GP č. 747-146/2014) s tím, že náklady
na oddělovací GP a znalecký posudek, vyhotovený pro potřeby daně z nabytí nemovitosti budou
hrazeny oběma směňujícími subjekty stejným dílem .

Usnesení č. 0117/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
záměr města prodat pozemek část parcely č. 1103/1 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Český
Krumlov o výměře cca 145 m2 za kupní cenu 20 Kč/m2

Usnesení č. 0118/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
záměr města prodat pozemek část parcely č. 1288/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú.
Český Krumlov o výměře cca 31 m2 do spoluvlastnictví podílovým spoluvlastníkům parcely č. 1714
k. ú. Český Krumlov za kupní cenu 900,-Kč/m2

Usnesení č. 0119/ZM8/2014
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 1696/23 a 1696/24 o souhrnné výměře 960 m2 v
k.ú. Spolí-Nové Spolí konkrétní fyzické osobě za kupní cenu 800,- Kč/m2
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Město Český Krumlov

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