PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

5. jednání

datum konání: 28.05.2015

Přehled přijatých usnesení ze dne: 28.05.2015
Číslo usnesení
0044/ZM5/2015
0045/ZM5/2015
0046/ZM5/2015
0047/ZM5/2015
0048/ZM5/2015
0049/ZM5/2015
0050/ZM5/2015
0051/ZM5/2015
0052/ZM5/2015
0053/ZM5/2015
0054/ZM5/2015
0055/ZM5/2015

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Zpráva o hospodaření města k 30.04.2015
Rada města
Nabídka na odkoupení akcií v majetku města Český Krumlov
Rada města
Zřízení služebnosti - Povodí Vltavy s.p. - stezka parkoviště DDM
Rada města
Prodej st. p. č. 2044 v k.ú. Český Krumlov- pozemek pod stavbou garáže Rada města
Prodej části pozemku parc.č. 810/2 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Žádosti o povolení splátek dluhu
Rada města
ČKRF spol. s r.o. - účetní uzávěrka, přílohy č. 2 a 3 budou zaslány
Ing. M. Reitinger
dodatečně.
ČKRF spol. s r.o. - pronájem prostor v objektu Latrán čp. 13,
Ing. Miroslav Reitinger
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - podpory
Rada města
sociálních služeb - organizační jednotce sdružení - Oblastnímu spolku
ČČK Český Krumlov, IČ: 00425869, na úhradu nájemného nebytových
prostor v roce 2015

Projednané informace na programu jednání dne: 28.05.2015
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Materiály odložené z programu jednání dne: 28.05.2015
Audit ČKRF s.r.o. - materiál bude zaslán e-mailem 22.5.2015

Mgr. Dalibor Carda

Usnesení č. 0044/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 30. dubna 2015

Usnesení č. 0045/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města k 30.04.2015.

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0046/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření kupní smlouvy o prodeji 1.096 akcií obchodní korporace Otavan Třeboň, a.s., IČ 13503031 za
cenu 25 Kč za akcii ve znění dle přílohy č. 3.

Usnesení č. 0047/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, kterou je řešeno umístění části stezky rekonstruované v rámci
investiční akce města " Stavební úpravy jižních teras v Českém Krumlově, Plešivec (objekt S02 Komunikace) " a zatěžující pozemek parcelní č. 1347/2, k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví ČR, s právem
hospodaření pro Povodí Vltavy s.p., IČ 70889953 v rozsahu dle GP č.3816-26/2015 vyhotoveném spol.
CePT s.r.o., dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0048/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej st.p.č. 2044 o výměře 23 m2 v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu 11.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2
vlastníku garáže, nacházející se na této parcele

Usnesení č. 0049/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 810/2 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 45 m2 ( dle
předloženého zákresu) za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase
obvyklou , když znalecký posudek bude nákladem kupujícího.

Usnesení č. 0050/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 40m2 ( dle
předloženého zákresu) za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem , když znalecký posudek bude
nákladem kupujícího.

Usnesení č. 0051/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov (dle předloženého zákresu) z
územního hlediska
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0052/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu za neuhrazený nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 182/6;
182/21; 161/12; 161/18; 355/12
s konkrétními fyzickými osobami za podmínek dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0053/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
předloženou roční účetní závěrku ČKRF spol. s r.o., IČ 423 961 82 za rok 2014 a doporučuje RM při
výkonu působnosti jediného společníka této společnosti schválit:
1) roční účetní závěrku společnosti za rok 2014 s hospodářským výsledkem - ziskem ve výši
5.477.484,03Kč,
2) návrh jednatelů společnosti na způsob vypořádání (rozdělení) hospodářského výsledku za rok 2014 zisku ve výši 5.477.484,03Kč:
a) 3.510.674,69Kč na zvýšení rezervního fondu,
b) 1.966.809,34Kč na účet nerozděleného zisku minulých let

Usnesení č. 0054/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
předložený výsledek výběrového řízení Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 423 961 82
na pronájem prostor v domě čp. 13, Latrán, Český Krumlov a doporučuje jednatelům společnosti uzavřít
smlouvu o nájmu těchto prostor na dobu určitou 10 let, s ročním nájemným ve výši 250 000 Kč bez DPH,
za účelem provozování prodejny s koženou galanterií (firma Pavel Hajn), textilní galanterií a výrobky firmy
Tonak a.s., s Pavlou Palaugari, Drozdí 153/13, Ostrava, IČ 44201524

Usnesení č. 0055/ZM5/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí neinvestičního příspěvku organizační jednotce sdružení - Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže Český Krumlov, IČ: 425869 na částečnou úhradu nájemného za rok 2015 - na nájem
nebytových prostor – v objektu Vyšný č.p. 48 a v objektu Nemocniční č.p. 586, Český Krumlov za rok
2015 v celkové výši 70.000,-- Kč v souladu s usnesením RM č. 534/34/2003 ze dne 6.10.2003.

........................................
Mgr. Dalibor Carda
starosta města
Zastupitelstvo města, 5. jednání, dne 28.05.2015

........................................
Ing. Josef Hermann
místostarosta města
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Město Český Krumlov
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