PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

6. jednání

datum konání: 24.06.2015

Přehled přijatých usnesení ze dne: 24.06.2015
Číslo usnesení
0056/ZM6/2015
0057/ZM6/2015

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2014

0058/ZM6/2015
0059/ZM6/2015
0060/ZM6/2015

Rozpočtové opatření č. 48
Rozpočtové opatření č. 64 - navýšení příspěvku MHF Český Krumlov
Přeměna dvou organizačních složek Domu na půl cesty a Domova pro
matky s dětmi v jednu organizační složku
Schválení změny hranic částí obce Vyšný - Domoradice, Český Krumlov a Rada
Nové Spolí - Slupenec, Český Krumlov
Projekt Krumlovia
Rada
Osvětlení kostela - umístění světel na pozemku Povodí
Rada
Zřízení služebnosti - Povodí Vltavy s.p. - výústní objekt
Rada
Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N.DobrkoviceRada
výstavba a reko. MK a IS
Směna částí pozemku parc.č.st.680 a 1299/6 vše v k.ú. Český Krumlov Rada
Prodej st. p. č. 1999 v k.ú. Český Krumlov
Rada
Prodej st. p. č. 4205 v k.ú. Český Krumlov dle GP č. 3748-39/2014 Rada
pozemek pod stavbou garáže
Prodej částí pozemku parc.č. 1343/4 a 1145/3 vše v k.ú. Český Krumlov Rada
Prodej části pozemku parc.č. 1696/11 v k.ú. Spolí-Nové Spolí pro
Rada
výstavbu nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 127
Rada
Schválení bezúplatného převodu pozemků - vrcholové partie Křížové horyRada
Převzetí nově vybudovaného vodovodního řadu v Českobratrské
Rada
ul.vybudovaného soukromým investorem do majetku města
Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS
Rada
Bezúplatné nabytí inženýrských sítí - Dobrkovice
Rada

0061/ZM6/2015
0062/ZM6/2015
0063/ZM6/2015
0064/ZM6/2015
0065/ZM6/2015
0066/ZM6/2015
0067/ZM6/2015
0068/ZM6/2015
0069/ZM6/2015
0070/ZM6/2015
0071/ZM6/2015
0072/ZM6/2015
0073/ZM6/2015
0074/ZM6/2015
0075/ZM6/2015

Předkladatel
Mgr. Dalibor Carda
Bc. Soňa Petráková,
MBA
Rada města
Rada města
Rada města
města
města
města
města
města
města
města
města
města
města
města
města
města
města
města

Projednané informace na programu jednání dne: 24.06.2015
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Materiály odložené z programu jednání dne: 24.06.2015
Prodej části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov

Usnesení č. 0056/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

Rada města

Město Český Krumlov
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 28. května 2015

Usnesení č. 0057/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o výsledcích hospodaření a závěrečném účtu dobrovolného svazku měst a obcí České dědictví
UNESCO v roce 2014 dle příloh č. 2 a č. 3

Usnesení č. 0058/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 48 - rozpočtové zapojení kontokorentního úvěru za účelem rozpočtového krytí
výdajů na projekt "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov" dle
důvodové zprávy.

Usnesení č. 0059/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
navýšení finančního příspěvku na přípravu a konání 24. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
Český Krumlov ve výši 200 tis. Kč

2)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 64 na rozpočtové krytí výdajů souvisejících s navýšením příspěvku na
přípravu a konání Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov dle důvodové zprávy

3)

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Český Krumlov
s Mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov, Lovčická 767, Praha, IČO: 60155405 dle
důvodové zprávy

Usnesení č. 0060/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
zřizovací listinu organizační složky obce Domov pro matky s dětmi a domu na půl cesty dle přílohy č. 2
a důvodové zprávy

Usnesení č. 0061/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s § 84, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích podání návrhu na změnu hranic částí
obce
a) Vyšný - Domoradice, Český Krumlov
b) Nové Spolí - Slupenec, Český Krumlov
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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. 0062/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
a) předložený Základní dokument Projektu Krumlovia, vypracovaný společností Institutions for the
Future, s.r.o.,a další související dokumenty dle příloh č. 3 až 6
b) stanoviska a rozbory k Studii proveditelnosti Projektu Krumlovia, dle příloh č. 8 až 13
c) vyhodnocení memoranda o porozumění, vypracované společností Institutions for the Future, s.r.o.
dle přílohy č. 7
d) vyhodnocení memoranda o porozumění, vypracované městem Český Krumlov dle přílohy č. 2

2)

konstatuje, že
městu nebyla předložena studie proveditelnosti projektu Krumlovia, jak předpokládalo Memorandum
o porozumění, uzavřené dne 31. 10. 2013 mezi městem a Institutions for the Future, s.r.o., IČ 258
46 515, a toto memorandum tedy pozbylo platnosti

3)

je připraveno
opětovně posoudit možnost využití lokality bývalých kasáren ve Vyšném za účelem realizace
Projektu Krumlovia, a to po jeho dopracování, zejména vysvětlením problematických míst uvedených
v přiložených stanoviscích k projektu

Usnesení č. 0063/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, kterou je řešeno umístění stožáru s třemi
osvětlovacími tělesy pro osvětlení kostela sv. Víta a napájecího kabelu EE 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 důvodové zprávy.

Usnesení č. 0064/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, kterou je řešeno umístění výústního objektu dešťové kanalizace v
rámci investiční akce města " Stavební úpravy jižních teras
na pozemku p.č. 184/8, 167/1 v kú a obci Český Krumlov - odstranění havarijního stavu"
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.3799-17/2015 vyhotoveném spol. CePT s.r.o. za
jednorázovou úhradu 10 000,-Kč + DPH v zákonem stanovené výši

Usnesení č. 0065/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností vedení inženýrských sítí (vodovodního
řadu a řadu splaškové kanalizace ) a služebnosti vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu,
údržby a oprav inženýrských sítí v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Milošem
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Město Český Krumlov
Charvátem - IMC, IČ 68063822 do pozemku p.č. 924/1 v k.ú. Kladné - Dobrkovice ve vlastnictví
konkrétní fyzické osoby ve znění přílohy č. 3 důvodové zprávy
2)

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností vedení inženýrských sítí (vodovodního
řadu a řadu splaškové kanalizace ) a služebnosti vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu,
údržby a oprav inženýrských sítí v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Milošem
Charvátem - IMC, IČ 68063822 do pozemku p.č. 922/6 v k.ú. Kladné - Dobrkovice ve vlastnictví
konkrétních fyzických osob ve znění přílohy č. 4 důvodové zprávy

3)

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpění
zřízení části splaškové kanalizace a havarijního přepadu s výústním objektem z čerpací stanice a
v právu vstupu a vjezdu na část pozemku za účelem provozování, údržby a oprav inženýrských
sítí zatěžující služebný pozemek p.p.č 1351/4 v k.ú. a obci Český Krumlov ve vlastnictví ČR,
s právem hospodaření pro Povodí Vltavy s.p., IČ 70889953 ve znění dle přílohy č. 5 důvodové
zprávy

4)

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností vedení inženýrských sítí (výtlačné
kanalizace z čerpací stanice ) a služebnosti vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu,
údržby a oprav inženýrských sítí v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Milošem
Charvátem - IMC, IČ 68063822 do pozemku p.č. 1463/15 v k.ú. a obci Český Krumlov ve
vlastnictví konkrétní fyzické osoby ve znění přílohy č. 6 důvodové zprávy

5)

schvaluje
budoucí smlouvu kupní na odkoupení části pozemkové parcely č. 850/5 o výměře cca 20m2 a
části stavební parcely č. 173 o výměře cca 5m2, vše v k.ú. Kladné-Dobrkovice a obci Český
Krumlov od konkrétních fyzických osob ve znění přílohy č. 7 důvodové zprávy

6)

schvaluje
budoucí smlouvu kupní na odkoupení části pozemkové parcely č. 850/6 o výměře cca 8 m2 a
části stavební parcely č. 132 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Kladné-Dobrkovice a obci Český
Krumlov od konkrétních fyzických osob ve znění přílohy č. 8 důvodové zprávy

7)

schvaluje
oznámení záměru prodeje částí pozemkové parcely 2044/1 v k.ú. Kladné - Dobrkovice, obci
Český Krumlov o celkové výměře cca 36 m2 dle zákresu za kupní cenu 500,-Kč/m2 konkrétním
fyzickým osobám dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0066/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr směny části pozemku parc.č. st.680 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 4m2 ( dle předloženého
zákresu) v majetku konkrétní fyzické osoby za část pozemku parc.č. 1299/6 v k.ú. Český Krumlov o
výměře cca 4m2 ( dle předloženého zákresu) v majetku města Český Krumlov s tím, že náklady na
oddělovací GP a znalecký posudek budou hrazeny oběma směňujícími subjekty stejným dílem.

Usnesení č. 0067/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 1999 o výměře 18 m2 v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu 9.000,Kč, t.j. 500,- Kč/m2 vlastníku garáže, nacházející se na této parcele
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0068/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje pozemku parc.č st 4205 o výměře 1 m2 v k.ú. Český Krumlov, odděleného z pozemku
parc.č. 480/2 geometrickým plánem č. 3748-39/2014 za kupní cenu 500,- Kč vlastníku garáže,
nacházející se na této parcele

Usnesení č. 0069/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) prodej pozemku parc.č. 1145/22 o výměře 16 m2 , odděleného z pozemku parc.č. 1145/3 a pozemku
parc.č. 1343/13 o výměře 28 m2 , odděleného z pozemku parc.č.1343/4 vše v k. ú. Český Krumlov
geometrickým plánem č. 3817-117/2015 p. XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX za kupní cenu
22.000,- Kč.
b) prodej pozemku parc.č. 1145/21 o výměře 50 m2 , odděleného z pozemku parc.č. 1145/3,
pozemku parc.č. 1343/10 o výměře 91 m2 , odděleného z pozemku parc.č. 1343/4 a pozemku
parc.č. 1343/12 o výměře 63 m2 , odděleného z pozemku parc.č.1343/4 vše v k. ú. Český Krumlov
geometrickým plánem č. 3817-117/2015 do podílového spoluvlastnictví (1/2) manž.XXXXXX XXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX( SJM) a manž. XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX ( SJM), Český Krumlov za
kupní cenu 102.000,- Kč.

Usnesení č. 0070/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1696/11 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Spolí.Nové Spolí ( dle
předloženého zákresu) pro výstavbu nové kioskové trafostanice E.ON Distribuce, a.s. za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady kupujícího.

Usnesení č. 0071/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
neschvaluje
zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Parkán č. p. 127 a na parc. č. 85
(zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město

Usnesení č. 0072/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
bezúplatný převod pozemků p.č. 458/1,463, 457/1,459/2 a 458/2 vše v k.ú. a obci Český Krumlov z
vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111 do vlastnictví města Český Krumlov a to v souladu s prioritami akčního plánu
města Český Krumlov a v souladu se záměrem projektu Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory,
včetně omezujících podmínek bezúplatného převodu dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0073/ZM6/2015
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Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města
schvaluje
bezúplatný převod nového vodovodního řadu v Českobratrské ulici, vybudovaného soukromým
investorem na parc.č. 789/4 v k.ú. Český Krumlov, dle geodetického zaměření skutečného provedení
stavby, vyhotoveného Ing.Janou Marešovou, Ph.D., č.zak.Z1516 , do majetku města Český Krumlov.

Usnesení č. 0074/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy důvodové zprávy na odkoupení stavební parcely č. 4203
o výměře 6 m2, k.ú. Český Krumlov vzniklé oddělením z p.p.č. 1351/1 k.ú. Český Krumlov dle GP č.
3747-02/2014 vypracovaného společností CePT s.r.o. od ČR, Povodí Vltavy, s.p., IČ 70889953 za kupní
cenu 2 910,-Kč + DPH v zákonem stanovené výši

Usnesení č. 0075/ZM6/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu uzavíranou mezi konkrétními fyz. osobami a městem
Č. Krumlov na převod IS budovaných v rámci stavby "Výstavba inž. sítí pro potřeby pozemků p.č. 842/7
a 842/8, k.ú. Kladné - Dobrkovice" na p.p.č. 845/1, 843/2 a 843/12 a 2044/1 v k.ú. Kladné-Dobrkovice,
obci Český Krumlov ve znění dle přílohy č. 2.

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