PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

2. jednání

datum konání: 26.02.2015

Přehled přijatých usnesení ze dne: 26.02.2015
Číslo usnesení
0009/ZM2/2015
0010/ZM2/2015
0011/ZM2/2015
0012/ZM2/2015
0013/ZM2/2015
0014/ZM2/2015

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Podnikatelský plán ČKRF spol. s r.o. na rok 2015
Úkoly kontrolního výboru.
Prodej pozemku p.p.č. 747/12 v k. ú. Český Krumlov
Majetkoprávní vypořádání stavby "Rekonstrukce opěrné zdi podél
komunikace II/157 Český Krumlov - pod Borfajem" s Jihočeským krajem
Investiční akce"Český Krumlov,propojení vodovodu sídliště VyšnýNádražní ulice" - zatížení dotčeného pozemku služebností vedení
vodovodního řadu ve prospěch města

Předkladatel
Mgr. Dalibor Carda
Rada města
Vojtěch Němec,BBA
Rada města
Rada města
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 26.02.2015
Různé
Zahájení, úvodní volby, program
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

Materiály stažené z projednávání
Výběrové řízení ČKRF na pronájem prostor - materiál z jednání ZM 29. 1. Ing. Miroslav Reitinger
2015 s sebou

Usnesení č. 0009/ZM2/2015
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 29. ledna 2015

Usnesení č. 0010/ZM2/2015
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
předložený návrh podnikatelského plánu na rok 2015 ČKRF spol. s r.o., IČ 42396182 a doporučuje
RM, při výkonu působnosti jediného společníka této společnosti, schválit ho.

Usnesení č. 0011/ZM2/2015

Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města
1)

pověřuje
kontrolní výbor plněním úkolů uvedených v důvodové zprávě.

Usnesení č. 0012/ZM2/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
záměr města prodat pozemek p. p. č. 747/12 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov o výměře 198 m2 za
kupní cenu 900 Kč/m2

Usnesení č. 0013/ZM2/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
bezúplatný převod p.p.č. 561/29 o výměře 365 m2 , oddělené z p.p.č. 561/1 v k.ú. Český Krumlov
geometrickým plánem č.3745-661/2014 v rámci stavby " Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice
II/157 Český Krumlov, úsek pod Borfajem " Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice .

Usnesení č. 0014/ZM2/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vedení vodovodního řadu zatěžující
služebný pozemek p.p.č. 1527/13 v k.ú. Český Krumlov ( dle předloženého výkresu z PD) ve
vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty,
st.organizaci, IČ 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha ve prospěch investora
stavby " Český Krumlov, propojení vodovodu sídliště Vyšný-Nádražní ulice" města Český Krumlov .
Zřízení služebnosti bude zpoplatněno částkou 10.000,- Kč +DPH v zákonem stanovené výši. Rozsah
služebnosti bude následně vymezen geometrickým plánem, vyhotoveným na náklady oprávněného
ze služebnosti. Podání návrhu na zápis věcného práva služebnosti do veřejného seznamu jde k tíži
strany oprávněné.

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

Zastupitelstvo města, 2. jednání, dne 26.02.2015

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

