PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města
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Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.02.2016
Číslo usnesení
0001/ZM1/2016
0002/ZM1/2016
0003/ZM1/2016
0004/ZM1/2016
0005/ZM1/2016
0006/ZM1/2016

0007/ZM1/2016
0008/ZM1/2016
0009/ZM1/2016
0010/ZM1/2016
0011/ZM1/2016
0012/ZM1/2016
0013/ZM1/2016
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Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě u zámecké zahrady Rada města
- nad Důlní ulicí
Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Vyšný - U lomu, na Rada města
pozemcích p.č. 23/17, 181/2, 181/3 a 102, k.ú. Vyšný
Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Vyšný - Podhájí, na Rada města
pozemku p.č. 498/19, k.ú. Vyšný
Změna č.17 ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Horní Brána Rada města
křižovatka ulic Kaplická a Polská ZADÁNÍ
Změna č.16 ÚPO Český Krumlov v lokalitách u jihovýchodní a
Rada města
severozápadní zdi zámecké zahrady pro zázemí divadelních představení
konaných v zámecké zahradě na otevřené letní scéně s otáčivým
hledištěm ZADÁNÍ
Žádost o změnu Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Nový Dvůr
Rada města
Prodej části pozemku parc.č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej části pozemků parc.č. 906/1 a 906/9 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej části pozemku parc.č. 1288/11 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej pozemku parc.č. 1657/2 v k.ú. Spolí-Nové Spolí
Rada města
Prodej části pozemku parc.č. st.766/2 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Podání žádosti o bezúplatný převod objektu č.p. 499, který je součástí
Ing. Josef Hermann
st.p.č 378/14 a ppč. 1643, kú ČK. ÚZSVM

Projednané informace na programu jednání dne: 18.02.2016
Zahájení, úvodní volby, program
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
Různé

Usnesení č. 0001/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 16. prosince 2015

Usnesení č. 0002/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje

Město Český Krumlov
pořízení změny ÚPO města Český Krumlov v lokalitě u zámecké zahrady - nad Důlní ulicí, na návrh a náklady
vlastníka pozemku p.č. 1014/30, k.ú. Český Krumlov, ze stávajícího funkčního využití ZS.4 - nezastavitelné
zahrady, na jiné funkční využití, umožňující na pozemku p.č. 1014/30, k.ú. Český Krumlov, realizovat
"léčebnou zahradu s doplňkovými stavbami" dle přílohy č.3.

Usnesení č. 0003/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Vyšný - U lomu, na pozemcích p.č. 23/17, 181/2, 181/3
a 102, k.ú. Vyšný, ze stávajícího funkčního využití RS - rekreace, sport, na jiné funkční využití, umožňující
na uvedených pozemcích realizovat stavby rodinných domů.

Usnesení č. 0004/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Vyšný - Podhájí na pozemku p.č. 498/19, k.ú. Vyšný, ze
stávajícího funkčního využití S.prz - krajinná zóna smíšená, na jiné funkční využití, umožňující na uvedeném
pozemku realizovat stavby rodinných domů.

Usnesení č. 0005/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
předložený návrh ZADÁNÍ změny č.17 ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Horní Brána - křižovatka ulic
Kaplická a Polská, upravený na základě projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, nadřízeným
orgánem územního plánování a veřejnosti, dle přílohy č.2.

Usnesení č. 0006/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
předložený návrh ZADÁNÍ změny č.16 ÚPO města Český Krumlov v lokalitách u jihovýchodní a u
severozápadní zdi zámecké zahrady, pro zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě
na otevřené divadelní scéně s otáčivým hledištěm, upravený na základě projednání s dotčenými orgány,
sousedními obcemi, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejností, dle přílohy č. 2, doplněný o
podmínění zástavby řešeného území realizací stavby nové otevřené letní scény s otáčivým hledištěm v
zámecké zahradě

Usnesení č. 0007/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny č.1 RP Vyšný, umožňující změnit pozemek p.č. 567/4, k.ú. Vyšný, na pozemek stavební
pro rodinný dům

Zastupitelstvo města, 1. jednání, dne 18.02.2016

Strana 2/4

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. 0008/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 125 m2 (dle
předloženého zákresu) konkrétní fyzické osobě za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem,
vyhotoveným na náklady kupujícího, jako cenu v místě a čase obvyklou,včetně DPH v zákonem
stanovené výši.

Usnesení č. 0009/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemků parc. č. 906/1 a 906/9 v k.ú. Český Krumlov o souhrnné výměře cca 55 m2
(dle předloženého zákresu) konkrétní fyzické osobě za kupní cenu ve výši 1 Kč, včetně DPH v zákonem
stanovené výši.

Usnesení č. 0010/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej části pozemku parc.č.324/44 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 36 m2 (dle předloženého
zákresu) konkrétní fyzické osobě.

Usnesení č. 0011/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc.č.1288/11 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 35 m2 (dle
předloženého zákresu) konkrétní fyzické osobě za kupní cenu minimálně ve výši stanovené znaleckým
posudkem, vyhotoveným na náklady kupujícího, jako cenu v místě a čase obvyklou, včetně DPH v
zákonem stanovené výši.

Usnesení č. 0012/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej pozemku parc.č.1657/2 v k.ú. Spolí-Nové Spolí o výměře 32 m2 konkrétní fyzické osobě z
územního hlediska

Usnesení č. 0013/ZM1/2016
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej části pozemku parc.č. st.766/2 v k.ú. Český Krumlov konkrétní právnické osobě z důvodu
zachování vzhledu zrekonstruovaného Klášterního dvora.

Usnesení č. 0014/ZM1/2016
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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
zaslání žádosti o bezúplatný převod objektu č.p. 499, který je součástí st.p.č 378/14 a ppč. 1643, kú
ČK. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových IČ 697 97 111, územnímu pracovišti České
Budějovice ve znění přílohy č. 5 materiálu.

........................................
Mgr. Dalibor Carda

........................................
Ing. Josef Hermann
místostarosta města
v z.Bc. Martin Lobík
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