PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

3. jednání

datum konání: 30.03.2017

Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.03.2017
Číslo usnesení
0010/ZM3/2017
0011/ZM3/2017
0012/ZM3/2017
0013/ZM3/2017
0014/ZM3/2017
0015/ZM3/2017
0016/ZM3/2017
0017/ZM3/2017
0018/ZM3/2017
0019/ZM3/2017
0020/ZM3/2017
0021/ZM3/2017
0022/ZM3/2017
0023/ZM3/2017

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Změna zřizovací listiny Městské knihovny v Českém Krumlově
Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2017 vyhodnocení 1. výzvy
Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český
Krumlov pro rok 2017
Program podpory sociálních a souvisejících služeb - rozdělení dotací
Projekt "Participativní rozpočet města Český Krumlov"
Rozpočtové opatření č. 14
Celní správa Plešivec
Žádost o bezúplatný převod pozemků od JčK (přístupová komunikace
heliport)
Žádost o převod pozemků od ÚZSVM
Žádost o bezúplatný převod lesních cest z ČR,LČR na město
Žádost o zrušení předkupního práva k domu Plešivec č.p. 107
Prodej části pozemku parc.č.1306/1 v k.ú. Český Krumlov konkrétní
fyzické osobě
Prodej části pozemku parc.č.1288/1 v k.ú. Český Krumlov Okresnímu
soudu v Českém Krumlově

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

města
města
města
města
města

Rada
Rada
Rada
Rada

města
města
města
města

Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 30.03.2017
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

Usnesení č. 0010/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 23. února 2017

Usnesení č. 0011/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
změnu zřizovací listiny Městské knihovny v Českém Krumlově, IČ: 00070564 ve znění dle důvodové
zprávy a příloh č. 2 až 5

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0012/ZM3/2017
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 2017 v celkové výši 621.000 Kč následovně
(žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek Kč):
– Festivaly Český Krumlov, 26567652, X. Ročník Festivalu barokních umění, 100.000 Kč
– Festivaly Český Krumlov, 26567652, 2. ročník Cyklu barokní hudby v Klášterech Český Krumlov, 15.000
Kč
– Jakub Šimerda, 87140306, Hudební klub FabriČKa, 90.000 Kč
– Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Celoroční činnost, 20.000 Kč
– Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Soutěžní i nesoutěžní přehlídky a soutěže, 13.000 Kč
– Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Rožmberské hrátky, 13.000 Kč
– Krumlovští pištci, z.s., 60086076, 4. Mezinárodní festival staré hudby Tallinn (MFSH Tallinn), 25.000 Kč
– Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Kouzlo tónů k tanci vábí, 10.000 Kč
– Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Zahájení a ukončení zámecké sezóny 2017, 10.000 Kč
– Nadační fond Festival komorní hudby, 42396107, 31. Festival komorní hudby, 220.000 Kč
– Nadační fond Festival komorní hudby, 42396107, Niccolo Paganini – Bůh nebo Ďábel, 25.000 Kč
– Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Zájezdy a tábor sborových dětí
2017, 21.000 Kč
– Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Březen, říjen a prosinec 2017 s
dětskými sbory, 20.000 Kč
– Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Dětské sbory na soutěži a
festivalu, 25.000 Kč
– Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Almanach českokrumlovských
Medvíďat, 14.000 Kč

Usnesení č. 0013/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český
Krumlov pro rok 2017 z opatření č.1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím:
• KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ 26107287), Cesta z ostrova ve výši
5.000,- Kč
• KoCeRo, komunitní centrum Rovnost o. p. s. Český Krumlov (IČ 26107287), Neutopím se v moři
nudy ve výši 5.000,- Kč
• ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík v roce
2017 ve výši 18.000,- Kč
• ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Kamarád v životě – podpora volnočasových aktivit dětí
a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu ve výši 16.000,- Kč
• Dětský folklorní soubor Jitřenka, z. s. (IČ 04668146) Soustředění dětského folklorního souboru
Jitřenka ve výši 17.000,- Kč

Usnesení č. 0014/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov
pro rok 2017 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím:
- Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích (IČ 62536168), Podpora činností komunitního centra
"Karmel" Církve bratrské v Českém Krumlově ve výši Kč 43.000,-
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- Czech One Prague, s.r.o. (IČ 27582035), Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka v
roce 2017 ve výši Kč 80.000,- Domov pro seniory Kaplice (IČ 60630213), Podpora služby prostřednictvím kvalitního a kvalifikovaného
personálu ve výši Kč 80.000,- FOKUS České Budějovice, z.ú. (IČ 27023583), Komunitní tým - individuální podpora lidí s duševním
onemocněním v ORP Český Krumlov ve výši Kč 72.000,- FOKUS České Budějovice, z.ú. (IČ 27023583), Sociálně terapeutické dílny Fokus ČB ve výši Kč 72.000,- FOKUS České Budějovice, z.ú. (IČ 27023583), Domácí zdravotní péče pro osoby s duševním
onemocněním Kč 5.000,- ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Bezplatná právní poradna v roce 2017 ve výši Kč 72.000,- ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nad
18 let věku a seniory ve výši Kč 72.000,- ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Dobrovolnické centrum Český Krumlov v roce 2017 ve výši
Kč 50.000,- ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ 70815089), Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2017 ve výši Kč
50.000,- KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ 26107287), Hurá do Autoškoly ve výši Kč 70.000,- KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ 26107287), Pomocí ke změně ve výši Kč 70.000,- Střep, z.s. (IČ 70877947), Tlumočnická služba 2017 ve výši Kč 70.000,- Theia - krizové centrum, o.p.s. (IČ 26562731), Theia - poradenství Český Krumlov 2017 ve výši Kč
54.000,-

Usnesení č. 0015/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
projekt "Participativní rozpočet města Český Krumlov" včetně jeho financování v letech 2017 a 2018

2)

bere na vědomí
harmonogram přípravy projektu v roce 2017.

Usnesení č. 0016/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14 – rozpočtové zapojení rezervy ve výši 10.926,13 tis. Kč, která vznikla z
přebytku hospodaření roku 2016, rozpočtové navýšení daňových příjmů v celkovém objemu 6.890 tis. Kč
a rozpočtové zapojení předpokládaného příjmu z prodeje služebního auta ve výši 120 tis. Kč za účelem
pokrytí projektů dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0017/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
neschvaluje
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nabytí st. pozemku č. 378/14 včetně jeho součásti – stavby Plešivec čp. 499 a pozemkové parcely
č. 1643 vše v obci a k.ú. Český Krumlov formou účasti města Český Krumlov ve výběrovém řízení
vypsaném ÚZSVM uvedeném v příloze č. 2 materiálu

Usnesení č. 0018/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod nově vzniklých pozemků parcelní č. 539/36 a 539/37 oddělených
z pozemkové parcely č. 539/4 vše v kú a obci Český Krumlov dle GP č. 4004-25/2017 ze dne 10.3.2017
zpracovaného 1. Geodetickou kanceláří s.r.o. Jihočeskému kraji, IČ 70890650 dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0019/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků a částí pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových IČ 69797111 na město Český Krumlov dle důvodové zprávy a příloh materiálu č. 2 a č.3.

Usnesení č. 0020/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí (lesních cest) z majetku ČR, s právem hospodaření pro
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451 do vlastnictví města Český Krumlov, IČ 245836 ve znění přílohy
č. 2 materiálu.

Usnesení č. 0021/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
zrušení předkupního práva váznoucího na domě Plešivec čp. 107, Český Krumlov a na parc. č. 537
(zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Plešivec

Usnesení č. 0022/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc.č. 1306/17 o výměře 14m2, odděleného z pozemku parc.č. 1306/1 v k.ú. Český
Krumlov geometrickým plánem č.4001-10/2017 konkrétní fyzické osobě dle předloženého materiálu za
kupní cenu určenou znaleckým posudkem č.98/2017, vyhotoveným znalcem Ing.Miroslavem Lukešem,
t.j. za 1.100,- Kč/m2 navýšenou o DPH v zákonem stanovené výši.

Usnesení č. 0023/ZM3/2017
Zastupitelstvo města
oznamuje
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2

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1288/1 v k.ú. Český Krumlov v rozsahu cca 31 m (podle
předloženého zákresu) Okresnímu soudu v Českém Krumlově, jako subjektu s právem hospodaření s
majetkem státu, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady kupujícího, jako
cenu v místě a čase obvyklou, navýšenou o DPH v zákonem stanovené výši.

........................................
Mgr. Dalibor Carda
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........................................
Ing. Josef Hermann
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