PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

8. jednání

datum konání: 23.09.2015

Přehled přijatých usnesení ze dne: 23.09.2015
Číslo usnesení
0092/ZM8/2015
0093/ZM8/2015
0094/ZM8/2015
0095/ZM8/2015
0096/ZM8/2015
0097/ZM8/2015
0098/ZM8/2015
0099/ZM8/2015
0100/ZM8/2015
0101/ZM8/2015

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Analýza přínosů a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově Mgr. Dalibor Carda
- prezentace 1. etapy projektu
Rozpočtové opatření č. 103
Rada města
Rozpočtový výhled města český Krumlov pro roky 2016-2018
Rada města
ICOS o.p.s. - žádost o přesun finančních prostředků mezi poskytnutou
Rada města
dotací na službu "Osobní asistence" a "Podpora rodin a dětí v ohrožení"
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - vrcholová partie
Rada města
Křížové hory
Prodej částí pozemku parc.č.799/1 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej částí pozemku parc.č. 810/2 a 810/25 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej části pozemku parc.č. 1340/3 v k.ú. Český Krumlov pro výstavbu Rada města
nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2016 - podání žádosti rada města
o dotaci

Projednané informace na programu jednání dne: 23.09.2015
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Různé
Zahájení, úvodní volby, program

Materiály stažené z projednávání
Audit ČKRF s.r.o.

Rada města

Usnesení č. 0092/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 27. srpna 2015

Usnesení č. 0093/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Analýzu přínosů a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově - 1. etapa projektu

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0094/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 103 - rozpočtové zapojení zvýšených příjmů ze slavností města ČK ve výši 370 tis.
Kč z důvodu navýšení rozpočtu na propagaci slavností, drobné dorovnání zvýšeních výdajů a navýšení
rozpočtu na Noviny města dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0095/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtový výhled města Český Krumlov pro roky 2016-2018 dle přílohy důvodové zprávy

Usnesení č. 0096/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
vrácení části neinvestičního příspěvku ve výši 100.000,00 Kč od projektového pracoviště ICOS
Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089) určeného na službu "Osobní asistence"

2)

schvaluje
navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč Centru sociálních služeb - projektovému
pracovišti ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089) na sociální službu "Podpora rodin a dětí v
ohrožení" o dalších 100.000,00 Kč

Usnesení č. 0097/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
s omezujícími podmínkami ve znění přílohy 2 materiálu, když předmětem převodu jsou parcely č. 457/1,
458/1, 458/2, 459/2 a 463/1 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.

Usnesení č. 0098/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje dílu "b" o výměře 18m2 a pozemku parc.č. 799/3 o výměře 20m2 , oddělených z
pozemku parc.č. 799/1 v k.ú. Český Krumlov , geometrickým plánem č. 3081-456/2008 do podílového
spoluvlastnictví ( 1/2) konkrétních fyzických osob za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem jako
cenu v místě a čase obvyklou, když znalecký posudek bude nákladem kupujících.

Usnesení č. 0099/ZM8/2015
Zastupitelstvo města, 8. jednání, dne 23.09.2015
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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

Zastupitelstvo města
schvaluje
1)prodej pozemku parc.č. 810/50 o výměře 56 m2 , odděleného z pozemku parc.č. 810/2 v k.ú. Český
Krumlov geometrickým plánem č.3834-180/2015 manželům XXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX ( SJM) za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou ,
t.j. za 438,- Kč/m2.
2)prodej pozemku parc.č. 810/51 o výměře 1 m2 , odděleného z pozemku parc.č. 810/25 v k.ú. Český
Krumlov geometrickým plánem č.3834-180/2015 manželům XXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX ( SJM) za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou ,
t.j. za 438,- Kč/m2, za předpokladu, že po dobu zveřejnění záměru na úřední desce města nebudou
vzneseny žádné námitky a připomínky..

Usnesení č. 0100/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1340/3 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Český Krumlov ( 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. 0101/ZM8/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
předložení žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2016 na projekt "Podpora terénní
práce v Českém Krumlově na rok 2016" s předfinancováním a spolufinancováním projektu celkových
nákladů projektu do výše 417 577 Kč, dle důvodové zprávy.

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

Zastupitelstvo města, 8. jednání, dne 23.09.2015

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