PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

2. jednání

datum konání: 27.11.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.11.2014
Číslo usnesení
0006/ZM2/2014/II
0007/ZM2/2014/II
0008/ZM2/2014/II
0009/ZM2/2014/II

0010/ZM2/2014/II
0011/ZM2/2014/II
0012/ZM2/2014/II
0013/ZM2/2014/II
0014/ZM2/2014/II
0015/ZM2/2014/II
0016/ZM2/2014/II

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Rozpočtové opatření č.111
Rada města
Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z odpadu
Rada města
Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace Český Rada města
Krumlov a Programu regenerace městské památkové zóny Český
Krumlov-Plešivec a zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek
do Anketního dotazníku MK ČR za město Český Krumlov pro rok 2015
Převzetí nově vybudovaného vodovodního řadu od investora Carthamus Rada města
a.s.do majetku města
Převzetí nově vybudovaného vodovodního a kanalizačního řadu do
Rada města
majetku města a zřízení služebnosti jejich vedení v soukromých
pozemcích ve prospěch města
Spojka z lomu Vyšný
Rada města
Prodej pozemků parc.č. 1696/23 a 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí
Rada města
Prodej bytu č. 188/7 v ulici Šeříková
Rada města
Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2015 - podání žádosti Rada města
o dotaci
Hlasování o přípravě variantního zadání auditů hospodaření městských
společností

Projednané informace na programu jednání dne: 27.11.2014
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Materiály stažené z projednávání
Volba starosty,místostarosty, členů RM, zřízení KV a FV.

Rada města

Usnesení č. 0006/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

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

Usnesení č. 0007/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města

Město Český Krumlov
1)

schvaluje
rozpočtové opatření č.111 - navýšení rozpočtu příjmů z odvodů z výherních hracích přístrojů o 901
tis. Kč za účelem rozpočtového krytí navýšení investičního příspěvku o 368 tis. Kč pro Sportovní
hokejový klub HC Slavoj Český Krumlov, IČ 15789543 (klub obdrží celkem 786 tis. Kč na vícepráce),
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 211 tis. Kč na provoz FK Slavoj Český Krumlov, IČ
15789918, navýšení neinvestičního příspěvku o 167 tis. Kč na provoz CPDM, o.p.s., IČ 25158058,
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na auto pro CPDM, o.p.s., IČ 25158058 a
navýšení provozní dotace o 105 tis. Kč pro DPS, o.p.s., IČ 25154389, dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0008/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města
č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky města č.5/2013, dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. 0009/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2015 a
zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku MK ČR za město
Český Krumlov pro rok 2015, dle důvodové zpráva a přílohy č. 2.

2)

schvaluje
aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec pro rok 2015
a zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek do Anketního dotazníku MK ČR za město
Český Krumlov pro rok 2015, dle důvodové zpráva a přílohy č. 3.

Usnesení č. 0010/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
bezúplatný převod nově vybudovaného vodovodního řadu umístěného na p.p.č. 607/13, 607/15 a
607/17 vše v k.ú. Vyšný , který je součástí stavby "Český Krumlov - prodloužení vodovodu do ulice
Nádražní “ od investora stavby Carthamus, a.s., IČ: 27062970 do majetku města Český Krumlov
s tím, že do doby dokončení stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném
převodu.

Usnesení č. 0011/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
bezúplatný převod nově vybudovaného vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace umístěných
na p.p.č. 1696/16 , 1696/17 a 1696/22 vše v k.ú. Spolí-Nové Spolí , které jsou součástí stavby
"Český Krumlov, Nové Spolí, bytový dům – 13 bytových jednotek“ od investora stavby XXXXXXXXXX
XXXXX do majetku města Český Krumlov s tím, že do doby dokončení stavby bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu.

2)

schvaluje
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Město Český Krumlov
zřízení služebnosti vedení nově vybudovaného vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace
do pozemků p.p.č. 1696/17 a 1696/22 vše v v k.ú. Spolí-Nové Spolí ve vlastnictví XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX ve prospěch města Č.Krumlov s tím, že do doby dokončení stavby bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném zřízení služebnosti vedení IS .

Usnesení č. 0012/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
kupní smlouvu uzavíranou mezi městem a konkrétní fyzickou osobou týkající se odkoupení
pozemkových parcel č. 23/12 a 23/20 oddělených z pozemkové parcely č. 23/15 v k.ú. Vyšný, obci
Český Krumlov dle GP č. 755-223/2014 zpracovaného Geodetickou kanceláří s.r.o., které se nachází
pod částí komunikace č. 98c - spojka z lomu Vyšný, v předloženém znění

Usnesení č. 0013/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej pozemkových parcel č. 1696/23 a 1696/24 o souhrnné výměře 960 m2 v k.ú. Spolí-Nové
Spolí XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX za kupní cenu 800,- Kč/m

2

Usnesení č. 0014/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej bytové jednotky 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 do spoluvlastnictví Šárce Študlarové, nar.
dne 26. 2. 1988 a Martinu Kováčovi, nar. dne 6. 6. 1990 za kupní cenu 1 330 326,-- Kč

Usnesení č. 0015/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
předložení žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2015 na projekt "Podpora
terénní práce v Českém Krumlově na rok 2015" s předfinancováním a spolufinancováním projektu
celkových nákladů projektu do výše 395.073,- Kč, dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0016/ZM2/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

ukládá
Městskému úřadu Český Krumlov připravit variantní zadání auditů hospodaření městských
společností Služby města Český Krumlov, s.r.o., Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Lesy
města Český Krumlov s.r.o.
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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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