PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

3. jednání

datum konání: 17.12.2014

Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.12.2014
Číslo usnesení
0017/ZM3/2014/II
0018/ZM3/2014/II
0019/ZM3/2014/II
0020/ZM3/2014/II
0021/ZM3/2014/II
0022/ZM3/2014/II
0023/ZM3/2014/II
0024/ZM3/2014/II
0025/ZM3/2014/II
0026/ZM3/2014/II
0027/ZM3/2014/II
0028/ZM3/2014/II
0029/ZM3/2014/II
0030/ZM3/2014/II
0031/ZM3/2014/II

Název
Rozpočet města pro rok 2015
Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015
Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český
Krumlov pro rok 2015
Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov
pro rok 2015
Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou
působností Český Krumlov na léta 2015 až 2017
Volba přísedících Okresního soudu v Českém Krumlově na období 2015 2018
Regulační plán Rybářská návrh ZADÁNÍ
Hotel Vyšehrad
Smlouva o zřízení služebnosti - Povodí Vltavy s.p. - stezka u městského
parku
Prodej pozemku p. p. č. 1288/50 v k. ú. Český Krumlov
Prodej pozemku části p. p. č. 860/2 v k. ú. Český Krumlov
Odkoupení pozemku p.p.č. 783/42, kú Č.K.
35.výzva ROP NUTS II Jihozápad - oblast podpory 1.5 Rozvoj místních
komunikací - schválení podání žádosti o dotaci a předfinancování
projektu
Volba starosty, místostarosty, členů RM, zřízení KV a FV
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Projednané informace na programu jednání dne: 17.12.2014
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Usnesení č. 0017/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) rozpočet města Český Krumlov pro rok 2015 takto :
celkové příjmy rozpočtu města ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši
běžné výdaje ve výši
kapitálové výdaje ve výši
celkové výdaje rozpočtu města ve výši

285.622 tis. Kč
11.128 tis. Kč
274.494 tis. Kč
234.765 tis. Kč
39.729 tis. Kč
274.494 tis. Kč

Předkladatel
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada
Rada
Rada
Rada

města
města
města
města

Rada města
Mgr. Dalibor Carda

Město Český Krumlov
b) mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města v souladu s čl.2 bod 3 odst.b) Statutu
sociálního fondu ve výši 860 tis. Kč na dofinancování výdajů organizace č.204,
c) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou
uvedené v důvodové zprávě k tomuto materiálu.

Usnesení č. 0018/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 dle důvodové zprávy a příloh č. 2, 3,
4a5

Usnesení č. 0019/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 dle
důvodové zprávy a příloh č. 2, 3 a 4

Usnesení č. 0020/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2

Usnesení č. 0021/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
opatření týkající se města Český Krumlov uvedené v Plánu sociálních a souvisejících služeb na území
obce s rozšířenou působností Český Krumlov dle důvodové zprávy a přílohy č. 2

Usnesení č. 0022/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

volí
přísedícími Okresního soudu v Českém Krumlově na období 17. 12. 2014 - 31. 12. 2018, Alžbětu
Skorunkovou, Janu Kovaříkovou, Marii Keilovou, Marii Šimkovou, Karla Štaberňáka, Jiřinu Tothovou,
Jana Štindla, Jiřího Kudláčka, Dagmar Brožovou, Lívii Dudákovou, Ivanu Seluckou

Usnesení č. 0023/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
předložený návrh ZADÁNÍ regulačního plánu Rybářská, dle přílohy č.2
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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. 0024/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

nesouhlasí
s nabídkou společnosti Hotel Vyšehrad a.s, IČ 26030942 na odkoupení st.p.č. 1937 jejíž součástí je
objekt občanské vybavenosti č.p. 172, Nádražní Předměstí (hotel Vyšehrad) v k.ú. Český Krumlov

Usnesení č. 0025/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti, kterou je řešeno strpění části stezky rekonstruované v rámci
investiční akce města "Rekonstrukce přístupové trasy od Benešova mostu do městského parku"
a zatěžující pozemek parcelní č. 1347/2, k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. IČ
70889953 v rozsahu GP č. 3739-27/2014 vyhotoveném spol. CePT s.r.o., v předloženém znění.

Usnesení č. 0026/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 1288/50 (ostatní plocha) v k. ú. Český Krumlov o výměře 32 m2, dle
geometrického plánu č. 3757-114/2014, za kupní cenu 28.800,- Kč do spoluvlastnictví manželům
Jindřichu Kuncovi a Františce Kuncové a manželům Ing. Jiřímu Lhotákovi a Mgr. Lucii Lhotákové dle
důvodové zprávy pro každého z nich s podílem 1/2.

Usnesení č. 0027/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
záměr prodat pozemek část p. p. č. 860/2 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov o výměře cca 140 m2
(dle přiloženého zákresu) za kupní cenu 2.500 Kč/m2

Usnesení č. 0028/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

nesouhlasí
s nabídkou zaslanou konkrétní fyzickou osobou na odkoupení p.p.č. 783/42, k.ú. Český Krumlov
dopisem MUCK 35149/2014 ze dne 17.6.2014

2)

schvaluje
záměr odkoupení části pozemku 783/42, k.ú. Český Krumlov o výměře cca 1 980 m2 za kupní cenu
250 000,-Kč.

Usnesení č. 0029/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
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Město Český Krumlov
podání žádosti o dotaci na projekt "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český
Krumlov" do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací s
předfinancováním projektu do výše celkových výdajů projektu v částce 1 515 002,- Kč, přičemž projekt
do výše dotace max. 1 439 251,90 Kč bude předfinancován z kontokorentního úvěru u Komerční banky,
a.s., IČ: 45317054 a spolufinancován do výše vlastního podílu max. 75 750,10 Kč z rozpočtu města,
dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0030/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
veřejný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města

2)

volí
starostou města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardu

3)

volí
místostarostou města Český Krumlov Ing. Josefa Hermanna

4)

volí
členem Rady města Český Krumlov MUDr. Jindřicha Floriána

5)

volí
členem Rady města Český Krumlov Bc. Martina Lobíka

6)

volí
členem Rady města Český Krumlov Rudolfa Vejskraba

7)

volí
členem Rady města Český Krumlov Jana Vozábala

8)

volí
členem Rady města Český Krumlov Ing. Jitku Zikmundovou, MBA

9)

stanovuje
dle § 72, § 84 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., a dle nařízení vlády č. 37/2003
Sb., v platném znění odměny neuvolněným členům ZM, členům RM a předsedům výborů od
1.1.2015
- členům zastupitelstva města ve výši 770,- Kč
- členům rady města ve výši 2.230,- Kč
- předsedům výborů zastupitelstva města ve výši 1.100,- Kč
s tím, že neuvolnění členové zastupitelstva města obdrží odměnu ve výši souhrnu odměn za
jednotlivé funkce

Usnesení č. 0031/ZM3/2014/II
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 27. listopadu 2014
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Město Český Krumlov

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

Zastupitelstvo města, 3. jednání, dne 17.12.2014

........................................
Ing. Josef Hermann
místostarosta města
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