PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

7. jednání

datum konání: 27.08.2015

Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.08.2015
Číslo usnesení
0076/ZM7/2015
0077/ZM7/2015
0078/ZM7/2015
0079/ZM7/2015
0080/ZM7/2015
0081/ZM7/2015
0082/ZM7/2015
0083/ZM7/2015
0084/ZM7/2015
0085/ZM7/2015
0086/ZM7/2015
0087/ZM7/2015
0088/ZM7/2015
0089/ZM7/2015
0090/ZM7/2015
0091/ZM7/2015

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města pro Program podpory
zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2015
Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 - výsledky
2. výzvy
Zpráva o hospodaření města k 31.7.2015
SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci
FK Slavoj - žádost o spoluúčast
Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N. Dobrkovicevýstavba a reko. MK a IS
Zrušení předkupního práva k bytové jednotce 183/9 v ul. Urbinská
Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS
Prodej pozemku p.p.č. 747/12 v k. ú. Český Krumlov
Prodej pozemku části p.p.č. 1349/1 v k. ú. Český Krumlov
Prodej st. p. č. 1999 v k.ú. Český Krumlov
Prodej st. p. č. 4205 v k.ú. Český Krumlov dle GP č. 3748-39/2014 pozemek pod stavbou garáže
Prodej části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov
Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Audit ČKRF s.r.o.

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

města
města
města
města

Rada
Rada
Rada
Rada
Rada
Rada

města
města
města
města
města
města

Rada města
Rada města
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 27.08.2015
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Usnesení č. 0076/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 24. června 2015

Usnesení č. 0077/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje

Město Český Krumlov
Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z Programu podpory zahraniční spolupráce města
Český Krumlov pro rok 2015 v celkové výši 25.000 Kč z orj.02, org. 68 následovně (žadatel, IČ, projekt,
finanční příspěvek):
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., IČ: 25158058, Přeshraniční spolupráce mládeže 2015,
25.000 Kč

Usnesení č. 0078/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení 2. výzvy
Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 v celkové výši 22.000 Kč následovně
(žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek Kč):
- Krumlovští pištci o.s., 60086076, Mezinárodní festival dětí 2015 a s tím spojené aktivity, 15.000 Kč
- Městská knihovna v Českém Krumlově, 70564, Výtvarná a literární soutěž knihovny pro děti (12.
ročník), 7.000 Kč

Usnesení č. 0079/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o hospodaření města k 31.07.2016 dle přílohy č. II. důvodové zprávy.

2)

schvaluje
rozpočtové opatření úprav rozpočtu k 31.07.2015 dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0080/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2016 o vzájemné spolupráci mezi městem Český Krumlov,
Sportovním klubem Badminton Český Krumlov (IČ: 69085692) a PRO-SPORTEM ČK, o.p.s (IČ: 46621521)
ve znění dle přílohy číslo 3 a důvodové zprávy

Usnesení č. 0081/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční dotace FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ 15789918) ve výši 12.500,- Kč dle
důvodové zprávy a přílohy č. 2 a 3
b) rozpočtové opatření č. 73 - rozpočtové zapojení rezervy z Programu podpory sportu ve městě Český
Krumlov pro rok 2015 za účelem rozpočtového krytí neinvestičního příspěvku FK Slavoj ve výši 12.500 Kč
poskytnutého na úhradu spoluúčasti na grantu od Jihočeského kraje - Obnova vybavení sportovišť a jejich
zázemí dle důvodové zprávy a přílohy č. 4

Usnesení č. 0082/ZM7/2015
Zastupitelstvo města, 7. jednání, dne 27.08.2015
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Město Český Krumlov

Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
budoucí smlouvu kupní na prodej části pozemkové parcely č. 2044/1 o výměře cca 36m2 v k.ú.
Kladné-Dobrkovice a obci Český Krumlov konkrétním fyzickým osobám ve znění přílohy č. 2
materiálu

2)

schvaluje
budoucí smlouvu kupní na odkoupení části pozemkové parcely č. 846/1 o výměře cca 89 m2 v
k.ú. Kladné-Dobrkovice a obci Český Krumlov od konkrétní fyzické osoby ve znění přílohy č. 3
materiálu

Usnesení č. 0083/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
neschvaluje
zrušení věcného práva předkupního váznoucího na bytové jednotce č. 183/9 v budově čp. 183, v části
obce Domoradice, postavené na pozemku par. č. 414 (zast. plocha a nádvoří)

Usnesení č. 0084/ZM7/2015
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 3 000,-Kč + DPH v zákonem stanovené výši a poplatky s prodejem související v celkové výši 3 940,Kč.

Usnesení č. 0085/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 747/12 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov o výměře 198 m2 manželům Miloslavu
Polanskému a Haně Polanské za kupní cenu 178.200 Kč, dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0086/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej pozemku části p.p.č. 1349/1 (dle přiloženého zákresu) v k. ú. Český Krumlov

Usnesení č. 0087/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej 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

Zastupitelstvo města, 7. jednání, dne 27.08.2015
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0088/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej 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. 0089/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře cca 60m2 ( dle předloženého zákresu) vlastníku objektu k bydlení s č.p.80 a 81 na pozemcích
st.p.č. 563 a 564 v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu 900,- Kč/m2 .

Usnesení č. 0090/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb
spojených s užíváním bytů ve výši 2/3 vyměřeného poplatku z prodlení takto:
č. 2 a 15, Nad Nemocnicí 431, Český Krumlov ve výši 27.985 Kč,
č. 6, Urbinská 150 a 13 Za Tavírnou 108, Český Krumlov ve výši 92.673 Kč,
č. 8 Lipová 161, Český Krumlov ve výši 26.411 Kč,
č. 14 Nad Nemocnicí 431, Český Krumlov ve výši 99.327 Kč,
č. 7 a č. 33 Lipová 161, Český Krumlov ve výši 95.286 Kč
konkrétním fyzickým osobám dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0091/ZM7/2015
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
do své pravomoci rozhodování ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Externí audit
obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., IČ 42 39 61 82"

2)

ukládá
pracovní skupině pro přípravu auditů, ustanovené ZM na jednání dne 29. ledna 2015:
a)předložit ZM seznam subjektů vhodných k obeslání výzvou k podání nabídky
b)předložit návrh složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

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

Zastupitelstvo města, 7. jednání, dne 27.08.2015

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