PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

2. jednání

datum konání: 28.04.2016

Přehled přijatých usnesení ze dne: 28.04.2016
Číslo usnesení
0015/ZM2/2016
0016/ZM2/2016
0017/ZM2/2016
0018/ZM2/2016
0019/ZM2/2016
0020/ZM2/2016
0021/ZM2/2016
0022/ZM2/2016
0023/ZM2/2016
0024/ZM2/2016
0025/ZM2/2016
0026/ZM2/2016
0027/ZM2/2016
0028/ZM2/2016
0029/ZM2/2016
0030/ZM2/2016
0031/ZM2/2016
0032/ZM2/2016
0033/ZM2/2016
0034/ZM2/2016
0035/ZM2/2016
0036/ZM2/2016
0037/ZM2/2016

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2015
Rada města
Rozpočtová opatření č.1-2
Rada města
Cena města Český Krumlov za rok 2015
Rada města
Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2016 - výsledky Rada města
1. výzvy
Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Rada města
Krumlov pro rok 2016
Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016
Rada města
Přidělení názvu veřejnému prostranství v části obce Domoradice
Rada města
Objekt bývalé celní správy Plešivec
Rada města
Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků Na Skalce
Rada města
Prodej pozemků parc. č. 890/1 (ost. plocha), 890/2 (ost. plocha), 881/3 Rada města
(ost. plocha) v k. ú. Přísečná - Domoradice a parc. č. 630/57 (ost.
plocha) v k. ú. Vyšný
Prodej části pozemku parc.č. 1288/9 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej pozemku parc.č. 493/86 v k.ú. Vyšný
Rada města
Prodej částí pozemku parc.č.799/1 v k.ú. Český Krumlov
Rada města
Prodej části p. p. č. 733 v k.ú. Slupenec
Rada města
Prodej části p. p. č. 491/14 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD Za Tiskárnou Rada města
čp. 588
Prodej části p. p. č. 783/2 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 137
Rada města
Zahradní ul.
Odkoupení pozemku p.p.č. 1334/22 v k. ú. Český Krumlov od ŘSD ČR
Rada města
Zrušení předkupního práva k domu Plešivecká čp. 273, Český Krumlov
Rada města
Jednací řád ZM.
Rada města
Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov Rada města
pro rok 2016 - rozdělení dotací
ČKRF s.r.o. - podnikatelský plán na rok 2016 - materiál bude dodán 20. Ing. Miroslav Reitinger
4. 2016
ČKRF s.r.o. - dopravní terminál - materiál bude dodán 20. 4. 2016
Ing. Miroslav Reitinger

Projednané informace na programu jednání dne: 28.04.2016
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program
Různé

Usnesení č. 0015/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

Město Český Krumlov
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 18. února 2016

Usnesení č. 0016/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) závěrečný účet a účetní závěrku města Český Krumlov za rok 2015 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
b) vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Český Krumlov za rok 2015 dle § 17 odst. 7
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bez
výhrad,
c) vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti i z vedlejší hospodářské činnosti města Český
Krumlov takto: převedení na účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let.

Usnesení č. 0017/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 – rozpočtové zapojení zůstatku na bankovních účtech města k 31.12.2015 ve
výši 26.018 tis. Kč, přijatých „zpětných“ dotací ve výši 23.493 tis. Kč, navýšení příspěvku na výkon
státní správy ve výši 441 tis. Kč, zapojení příspěvku od JVS ve výši 217 tis. Kč a příspěvku na výkon
státní správy za nově vzniklou obec Polná na Šumavě za účelem rozpočtového krytí výdajů převedených
z loňského roku dle důvodové zprávy,
rozpočtové opatření č. 2 – rozpočtové zapojení rezervy vzniklé z přebytku hospodaření loňského
roku ve výši 2.864,8 tis. Kč na rozpočtové krytí výdajů dle důvodové zprávy a rozpočtové zapojení
kontokorentního úvěru ve výši 3.300 tis. Kč dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0018/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2015 Ing. Janu Vondroušovi

Usnesení č. 0019/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení 1. výzvy
Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2016 v celkové výši 570.000 Kč následovně
(žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek Kč):
- Centrum barokní kultury, z.s., 26567652 Koncertní cyklus staré hudby: "Barokní hudba v Klášteře
klarisek", 15.000 Kč
- Centrum barokní kultury, z.s., 26567652, IX. Ročník Festivalu barokních umění, 110.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 25158058, Multikulturní festival "Cihelna-Vystupovat 2016" - 11.
ročník, 15.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s, 25158058, JEDEN SVĚT 2016 - Lidská práva ve filmovém
dokumentu, 25.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., 25158058, Ulicemi Krumlova, 10.000 Kč
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- Domy s pečovatelskou službou o.p.s., 25154389, Vydání knihy s názvem Našich dvacet let, 10.000 Kč
- Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Kouzlo tónů k tanci vábí, 12.000 Kč
- Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Celoroční činnost souboru Krumlovští pištci, 20.000 Kč
- Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Giostra Cavalleresca d'Europa, 13.000 Kč
- Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Zahájení a ukončení zámecké sezóny 2016, 10.000 Kč
- Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Ze sálů rožmberských, 15.000 Kč
- Městská knihovna v Českém Krumlově, 70564, Výtvarná a literární soutěž Městské knihovny v Českém
Krumlově, 13. ročník, 13.000 Kč
- Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, 42396107, Festival komorní hudby, 200.000 Kč
- Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, 42396107, Niccolo Paganini - Bůh nebo Ďábel,
20.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českorkumlovského dětského sboru, 27036821, Další medvědí dvojalbum,
15.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českorkumlovského dětského sboru, 27036821, Dětské sbory na soutěži a
festivalu, 17.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českorkumlovského dětského sboru, 27036821, Koncerty dětských sborů v
Českém Krumlově 2016, 25.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českorkumlovského dětského sboru, 27036821, Krajina dětských sborů 2016,
25.000 Kč

Usnesení č. 0020/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český
Krumlov pro rok 2016 z opatření č.1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím:
• Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 (IČ 00583731), Spolužák je kamarád ve výši 11.000,- Kč
• ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, Plešivec, Český Krumlov (IČ 70815089), Volnočasové
aktivity Rodinného centra Krumlík v roce 2016 ve výši 21.000,- Kč
• ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, Plešivec, Český Krumlov (IČ 70815089), Kamarád v životě
– podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu ve výši
19.000,- Kč
• Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ 25158058),
Letní tábor Čeřín 2016 ve výši 11.000,- Kč
• Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ 25158058),
Výtvarné projekty pro děti a mládež v roce 2016 ve výši 14.000,- Kč
• Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ 25158058), Kurz
animovaného filmu 7.ročník ve výši 10.000,- Kč
• Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ 25158058),
Multikultura aneb společně proti předsudkům 2016 ve výši 23.000,- Kč

Usnesení č. 0021/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016
z opatření 1 dle přílohy č. 2, 3 a důvodové zprávy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shotokan Karate Klub Český Krumlov, z.s. (IČ 45010552) ve výši 66.331,- Kč
Lawn Tennis Club Český Krumlov z.s. (IČ 22751441) ve výši 116.080,- Kč
Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, poboční spolek (IČ 60630256) ve výši 66.331,- Kč
Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ 60084685) ve výši 66.331,- Kč
Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s. (IČ 15789969) ve výši 116.080,- Kč
SK Vltava Český Krumlov z.s. (IČ 15789845) ve výši 46.432,- Kč
HC Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789543) ve výši 145.929,- Kč
FBC Český Krumlov (IČ 26999480) ve výši 116.080,- Kč
FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ 15789918) ve výši 145.929,- Kč
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• Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ 69085692) ve výši 145.929,- Kč
b) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016
z opatření 2 dle přílohy č. 4, 5 a důvodové zprávy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klub sportovních potápěčů KRAKEN-Český Krumlov z.s. (IČ 70668370) ve výši 61.918,- Kč
Lawn Tennis Club Český Krumlov z.s. (IČ 22751441) ve výši 18.099,- Kč
Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, poboční spolek (IČ 60630256) ve výši 120.380,- Kč
Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ 60084685) ve výši 219.215,- Kč
Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s. (IČ 15789969) ve výši 46.009,- Kč
FBC Český Krumlov (IČ 26999480) ve výši 197.998,- Kč
HC Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789543) ve výši 1.703.296,- Kč
FK Slavoj Český Krumlov, o. s.(IČ 15789918) ve výši 72.209,- Kč
SK Vltava Český Krumlov z.s. (IČ 15789845) ve výši 30.470,- Kč
Sportovní klub Badminton Český Krumlov (IČ 69085692) ve výši 799.896,- Kč

c) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016
z opatření 3 – dle přílohy č. 6, 7 a důvodové zprávy
•
•
•
•

Volejbalový sportovní klub Český Krumlov, z.s. (IČ 15789969) ve výši 23.081,- Kč
HC Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789543) ve výši 95.733,- Kč
FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ 15789918) ve výši 165.799,- Kč
SK Vltava Český Krumlov z.s. (IČ 15789845) ve výši 15.387,- Kč

d) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2016
z opatření 5 – dle přílohy č. 10,11 a důvodové zprávy
• Lawn Tennis Club Český Krumlov, z.s. (IČ 22751441 ) ve výši 100.000,- Kč

Usnesení č. 0022/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích název nové ulice v části
obce Domoradice v místě popsaném v důvodové zprávě a vyznačeném v příloze č. 2. s tím, že název zní
ulice Na Lhotkách

Usnesení č. 0023/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
neschvaluje
koupi objektu Plešivec č.p. 499, který je součástí stavební parcely č 378/14 a pozemkové parcely č. 1643,
vše v katastrálním území a obci Český Krumlov za cenu 7,9 mil. Kč od ČR, Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ 697 97 111.

Usnesení č. 0024/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
podání žádosti o koupi pozemkové parcely č. 552/38, katastrální území a obec Český Krumlov
Bytovému družstvu Český Krumlov, IČ 000 38 041 za symbolickou kupní cenu ve výši 1 000,Kč.

2)

schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemkových parcel č. 552/36 a 552/37, katastrální území
a obec Český Krumlov na kterých se nachází místní komunikace (celkem
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v rozsahu cca 870 m2) a účelová komunikace (celkem v rozsahu cca 570m2) ČR, Státnímu
pozemkovému úřadu, IČ 01312774 v souladu s důvodovou zprávou

Usnesení č. 0025/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
záměr města prodat pozemky část p.p.č. 890/1 (ost. plocha) o výměře cca 215 m2 a část p.p.č. 881/3 (ost.
plocha) o výměře cca 605 m2 v k. ú. Přísečná – Domoradice a dále pozemku p.p.č. 630/57 (ost. plocha) o
výměře 271 m2 v k. ú. Vyšný za cenu v čase a místě obvyklou, která bude stanovena znaleckým posudkem

Usnesení č. 0026/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1288/51 výměře 68 m2, odděleného z pozemku parc.č. 1288/9 v k. ú.
Český Krumlov geometrickým plánem č.3883-360/2015 vlastníku objektu k bydlení s č. p. 80 a 81 na
pozemcích parc.č.st. 563 a 564 v k. ú. Český Krumlov za kupní cenu 34.400,- Kč navýšenou o DPH v
zákonem stanovené výši.

Usnesení č. 0027/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
odkládá
rozhodnutí o prodeji pozemku par. č. 493/86 v k.ú. Vyšný do doby vyřešení odtokových poměrů v dané
lokalitě

Usnesení č. 0028/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej 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) XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX za kupní cenu, stanovenou znaleckým
posudkem č. 7074-011/2016 znalce Josefa Jirsy jako cenu v místě a čase obvyklou, t.j. za 13.300,- Kč
navýšenou o DPH v zákonem stanovené výši.

Usnesení č. 0029/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
odkládá
rozhodnutí ve věci prodeje části pozemku parc.č.733 v k.ú. Slupenec do vlastnictví konkrétní fyzické
osoby jako zázemí k rodinnému domu s č.p.29 na st.p.č. 33/1 v k.ú. Slupenec do doby vyhotovení studie
využitelnosti pozemků parc.č. 733 a 33/2 v k.ú. Slupenec a parc.č. 423/3 v k.ú. Český Krumlov v souladu
s ÚPD.

Usnesení č. 0030/ZM2/2016
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Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 491/14 o výměře cca 105 m2 v k. ú. Č. Krumlov ( dle přiloženého
zákresu) do podílového spoluvlastnictví majitelů bytového domu čp. 588 v ulici Za Tiskárnou v Českém
Krumlově, jako zázemí k tomuto domu.

Usnesení č. 0031/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č.783/2 o výměře cca 455 m2 v k. ú. Č. Krumlov ( dle přiloženého
zákresu) do podílového spoluvlastnictví majitelů bytového domu čp. 137 v Zahradní ul. v Českém
Krumlově , jako zázemí k tomuto domu

Usnesení č. 0032/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
odkoupení formou uzavření smlouvy budoucí kupní pozemku p.p.č. 1334/22 v k. ú. Český Krumlov po
ukončení stavby rekonstrukce parkoviště zájezdových autobusů za cenu dle znaleckého posudku, ve
kterém bude uvedena cena zjištěná dle platných cenových předpisů a cena v místě a čase obvyklá.
Odkoupení pak bude uskutečněno za cenu vyšší.

Usnesení č. 0033/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
zrušení předkupního práva váznoucího na domě Plešivec čp. 273, Český Krumlov a na parc. č. 544/3
(zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Plešivec

Usnesení č. 0034/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva města Český Krumlov s účinností od 1.6.2016, ve znění dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 0035/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov
pro rok 2016 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím:
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ 27582035), NZDM Bouda v roce 2016 ve výši Kč
63.000,- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ 27582035), Streetwork pro města Český Krumlov a
Kaplice ve výši Kč 65.000,- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ 27582035), Terénní sociální služba Viktorie ve výši Kč
56.000,Zastupitelstvo města, 2. jednání, dne 28.04.2016
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- Czech One Prague, s.r.o. (IČ 27582035), Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka ve
výši Kč 70.000,- Domov pro seniory Kaplice (IČ 60630213), Podpora služby prostřednictvím kvalitního a kvalifikovaného
personálu ve výši Kč 70.000,- Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ 25154389), Sociální rehabilitace a fyzické posilování klientů
odlehčovací služby ve výši Kč 45.000,- Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ 25154389), Akademie 3. věku ve výši Kč 29.000,- Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ 25154389), Aktivizace seniorů a zdravotně postižených ve
výši Kč 22.500,- FOKUS České Budějovice, z.s. (IČ 27023583), Komunitní tým - individuální podpora lidí s duševním
onemocněním v ORP Český Krumlov ve výši Kč 70.000,- FOKUS České Budějovice, z.s. (IČ 27023583), Sociálně terapeutické dílny Fokus ČB ve výši Kč 63.000,- Hospic sv. Jana N. Neumanna (IČ 70853517), Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro občany
města Český Krumlov v roce 2016 ve výši Kč 62.000,- ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Bezplatné právní poradenství v roce 2016 ve výši Kč
70.000,- ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad
18 let věku a seniory ve výši Kč 67.000,- ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Dobrovolnické centrum Český Krumlov ve výši Kč 45.000,- ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Podpora rodinného centra Krumlík v
roce 2016 ve výši Kč 43.500,- KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ 26107287), Ze školy do Autoškoly ve výši Kč 65.000,- KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ 26107287), Cesta ke změně ve výši Kč 63.000,- Střep (IČ 70877947), Střep tlumočnická služba Č.K. 2016 ve výši Kč 69.000,-

Usnesení č. 0036/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
předložený Podnikatelský plán Českokrumlovského rozvojového fondu, s.r.o. na rok 2016 a doporučuje
radě města ve funkci valné hromady této společnosti jeho schválení

Usnesení č. 0037/ZM2/2016
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
předložené informace o aktuálním stavu přípravy projektu Dopravního terminálu Český Krumlov

........................................
Mgr. Dalibor Carda
Zastupitelstvo města, 2. jednání, dne 28.04.2016

........................................
Ing. Josef Hermann
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Město Český Krumlov

starosta města

Zastupitelstvo města, 2. jednání, dne 28.04.2016

místostarosta města
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