PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

1. jednání

datum konání: 29.01.2015

Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.01.2015
Číslo usnesení
0001/ZM1/2015
0002/ZM1/2015
0003/ZM1/2015
0004/ZM1/2015
0005/ZM1/2015
0006/ZM1/2015
0007/ZM1/2015
0008/ZM1/2015

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů spádových
základních škol v Českém Krumlově
Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města Český
Krumlov
Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K.
Prodej pozemků parc. č. 1103/24 a 1103/25 v k. ú. Český Krumlov
Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - žádost o dotaci z programu
133510 MŠMT
Zřízení kontrolního a finančního výboru
Audity městských obchodních společností

Předkladatel
Mgr. Dalibor Carda
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 29.01.2015
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Materiály odložené z programu jednání dne: 29.01.2015
Výběrové řízení ČKRF na pronájem prostor

Ing. Miroslav Reitinger

Usnesení č. 0001/ZM1/2015
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 17. prosince 2014

Usnesení č. 0002/ZM1/2015
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města č. 3/2009, o
stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově, ve znění dle přílohy č. 2

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0003/ZM1/2015
Zastupitelstvo města
1)

určuje

Ing. Josefa Hermanna, aby v kompetencích "určeného zastupitele" dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění, spolupracoval s pořizovatelem při pořizování územně
plánovacích dokumentací ve správním území města Český Krumlov

Usnesení č. 0004/ZM1/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření kupní smlouvy s Volejbalovým sportovním klubem Český Krumlov, IČ 157 89 969 na koupi
nemovitosti - nově vzniklé st.p.č. 2034/2 jejíž součástí je jiná stavba dle GP č. 3565-29/2013 ze
dne 14.3.2013 v předloženém znění.

Usnesení č. 0005/ZM1/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prodej pozemků p. p. č. 1103/24 o výměře 95 m2 a p. p. č. 1103/25 o výměře 35 m2, vše
v k. ú. Český Krumlov, které vznikly geometrickým plánem č. 3753-122/2014, manželům Iloně
Gutwirthové, nar. 9. 5. 1975 a Aleši Gutwirthovi, nar. 24. 12. 1975, za kupní cenu 2.600 Kč, dle
důvodové zprávy

Usnesení č. 0006/ZM1/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
podání žádosti o dotaci ze státní podpory sportu pro rok 2015 Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, programu č. 133510 Podpora materiálně technické základny sportu, subtitulu 133512
Podpora materiálně technické základny sportovních organizací, na realizaci projektu "Rekonstrukce
zázemí zimního stadionu v Českém Krumlově" dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0007/ZM1/2015
Zastupitelstvo města
1)

zřizuje
a) Kontrolní výbor Zastupitelstva města Český Krumlov
b) Finanční výbor Zastupitelstva města Český Krumlov

2)

stanovuje
a) počet členů kontrolního výboru na 9
b) počet členů finančního výboru na 9

3)

volí
a) předsedou kontrolního výboru Vojtěcha Němce

4)

volí
členy kontrolního výboru Rostislava Riško, Petra Krále, Jiřího Kladívko, Lukáše Frantu, Ing. Jana
Nováka, Petra Eliáše, Libora Zahradníka, Aleše Mika
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Město Český Krumlov

5)

volí
předsedou finančního výboru Jana Vozábala

6)

volí
členy finančního výboru Ivanu Tenklovou, Jiřího Neumanna, Jaromíra Nekovaříka, Miroslava Máčeho,
Václava Beneše, Alexandra Nogrády, Jana Vaněčka, Davida Šindeláře

Usnesení č. 0008/ZM1/2015
Zastupitelstvo města
2)

ustanovuje
pracovní skupinu, která připraví zadání auditů městských společností a předloží je ke schválení
zastupitelstvu. Pracovní skupina bude mít 8 členů, když každá ze stran, sdružení či nezávislého
uskupení, zastoupeného v zastupitelstvu má právo obsadit jedno místo. Administrátorem pracovní
skupiny zastupitelstvo určuje pana tajemníka Mgr. Rouče. Strany, sdružení, uskupení nahlásí jméno
administrátorovi nejpozději do 10 dnů a administrátor následně svolá pracovní skupinu do 7 dnů.

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