PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

5. jednání

datum konání: 25.05.2017

Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.05.2017
Číslo usnesení
0049/ZM5/2017
0050/ZM5/2017
0051/ZM5/2017
0052/ZM5/2017
0053/ZM5/2017

0054/ZM5/2017
0055/ZM5/2017

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (2. etapa
Rada města
projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního
ruchu v Českém Krumlově)
Městská knihovna v Českém Krumlově - dotace (vybavení knihovny)
Rada města
Žádost o povolení provozování hazardních her v lokalitě Kvítkův dvůr
Rada města
Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek
Rada města
poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace
Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český
Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov pro
rok 2017.
Prodej části pozemků parc.č.1651/4 a 1651/7 v k.ú. Spolí-Nové Spolí
Rada města
konkrétní fyzické osobě
Zrušení předkupního práva Latrán čp. 36
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 25.05.2017
Různé
Zahájení, úvodní volby, program
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu

Usnesení č. 0049/ZM5/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 27. dubna 2017

Usnesení č. 0050/ZM5/2017
Zastupitelstvo města
1)

odkládá
projednání Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova a doporučuje projednat ji na červnovém
zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov

2)

ukládá
starostovi města svolat k tomuto tématu pracovní jednání Zastupitelstva města Český Krumlov

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0051/ZM5/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí dotace Městské knihovně v Českém Krumlově (IČ: 00070564) ve výši 330.000 Kč na nákup
vybavení dle žádosti ze dne 11. 5. 2017 a dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0052/ZM5/2017
Zastupitelstvo města
neschvaluje
vydání obecně závazné vyhlášky, která by umožnila provozování hazardních her v lokalitě Kvítkův dvůr
dle podnětu ze dne 24.3.2017 (příloha č.2).

Usnesení č. 0053/ZM5/2017
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu
regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2017 ve výši 1 485.000,- Kč a dále
rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města
ve výši 153.419,-Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2.

2)

schvaluje
návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu
regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec pro rok 2017 ve výši 200.000,- Kč dle
důvodové zprávy a přílohy č. 3.

Usnesení č. 0054/ZM5/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
oznámení záměru prodeje části pozemků parc.č.1651/4 a 1651/7 v k.ú.Spolí-Nové Spolí o souhrnné
výměře cca 97 m2 (dle přiloženého zákresu) konkrétní fyzické osobě dle předložené žádosti za kupní
cenu, určenou znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady kupujícího, t.j. za cenu v místě a čase
obvyklou s navýšením o DPH v zákonem stanovené výši

Usnesení č. 0055/ZM5/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
zrušení předkupního práva váznoucího na domě Nové město čp. 36, Latrán, Český Krumlov a na parc. č.
725/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov
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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

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

Zastupitelstvo města, 5. jednání, dne 25.05.2017

........................................
Ing. Josef Hermann
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