PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

11. jednání

datum konání: 16.12.2015

Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.12.2015
Číslo usnesení
0125/ZM11/2015
0126/ZM11/2015
0127/ZM11/2015
0128/ZM11/2015
0129/ZM11/2015
0130/ZM11/2015
0131/ZM11/2015
0132/ZM11/2015
0133/ZM11/2015
0134/ZM11/2015
0135/ZM11/2015
0136/ZM11/2015

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
oIOP - informace o projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
Rozpočet města pro rok 2016
Rozpočtová opatření č. 166, 170 - 171
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov
Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok
2016
Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2016
Festival komorní hudby Český Krumlov - žádost o dotaci
Žádost o dofinancování tlumočnické služby
Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov
pro rok 2016
Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český
Krumlov pro rok 2016
Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016

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

města
města
města
města

Rada města
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 16.12.2015
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
Zahájení, úvodní volby, program

Materiály odložené z programu jednání dne: 16.12.2015
Prodej části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov

Rada města

Usnesení č. 0125/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 26. listopadu 2015

Usnesení č. 0126/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
shrnutí uskutečněných činností v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" za období
březen 2015 – listopad 2015 vč. shrnutí čerpaných způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0127/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočet města Český Krumlov dle přílohy č.6 (v členění odd.§) pro rok 2016 takto:
celkové příjmy rozpočtu města ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši

běžné výdaje ve výši

279.551 tis. Kč
7.628 tis. Kč
271.922 tis. Kč

251.105 tis. Kč

kapitálové výdaje ve výši

20.817 tis. Kč

celkové výdaje ve výši

271.922 tis. Kč

2)

schvaluje
mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města v souladu s čl.2 bod 3 odst.b) Statutu
sociálního fondu ve výši 831 tis. Kč na dofinancování výdajů organizace č.204,

3)

schvaluje
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké
jsou uvedené v příloze č.6 a příloze č.7 k tomuto materiálu.

4)

bere na vědomí
Tabulku výdajových priorit a zásobník akčního plánu pro období 2015 - 2018 dle přílohy č.14 tohoto
materiálu

Usnesení č. 0128/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 166 - navýšení zvýšených příjmů z poplatku za rekreační pobyt a věcná břemena,
zapojení rezervy určené na opravy a havárie z důvodu navýšení rozpočtu na opravy a udržbu komunikací
o 1.100 tis. Kč za účelem dokrytí zvýšených výdajů.
rozpočtové opatření č. 170 - rozpočtové dokrytí zvýšených výdajů odboru OŽPZ na zajištění odborných
arboristických prací ve výši 450 tis. Kč z rozpočtu určeného na údržbu veřejné zeleně dle důvodové
zprávy.
rozpočtové opatření č. 171 - rozpočtové dokrytí zvýšených výdajů odboru investic na akce rekonstrukce
chodníků v ul. Věncova, Křížová, rekonstrukce Nové Dobrkovice - východ a opravy komunikací v
celkovém objemu 454 tis. Kč dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0129/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov dle důvodové zprávy a příloh.
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0130/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2016 dle důvodové zprávy a
ostatních příloh

Usnesení č. 0131/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2016 dle důvodové zprávy a příloh.

Usnesení č. 0132/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Festival komorní hudby Český Krumlov, IČ: 42396107 ve výši 20.000
Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 29. ročníku Festivalu komorní hudby Český Krumlov dle
důvodové zprávy a příloh.

Usnesení č. 0133/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku společnosti Střep - Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním
postižením, o.s. (IČ 70877947) ve výši Kč 30.000,-

Usnesení č. 0134/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2016 dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2.

Usnesení č. 0135/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2016, dle
důvodové zprávy

Usnesení č. 0136/ZM11/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016, dle důvodové zprávy
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Město Český Krumlov

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

Zastupitelstvo města, 11. jednání, dne 16.12.2015

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