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Usnesení č. 0056/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 25. května 2017

Usnesení č. 0057/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
Strategii cestovního ruchu Českého Krumlova, ve znění dle důvodové zprávy

města
města
města
města
města
města
města

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0058/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o výsledcích hospodaření a závěrečném účtu dobrovolného svazku měst a obcí České dědictví
UNESCO v roce 2016 dle důvodové zprávy a příloh

Usnesení č. 0059/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 40 - rozpočtové zapojení očekávaných daňových příjmů v celkovém objemu
2.664 tis. Kč za účelem předfinancování projektu "Zateplení panelového domu Lipová 161, Český
Krumlov" dle důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 49 - rozpočtové krytí opravy havarijního stavu přívodu plynu v objektu kina
Luna ve výši 290 tis. Kč dle důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 50 - rozpočtové krytí nátěru ocelové konstrukce na zimním stadionu ve výši 530
tis. Kč a přesun úspor z jednotlivých akcí v celkovém objemu 806 tis. Kč do rezerv dle důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 51 - snížení rozpočtu určeného na údržbu dopravního značení o 76 tis. Kč za
účelem navýšení rozpočtu na zpracování dopravní studie pěší zóny města dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0060/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
volí
přísedícím Okresního soudu v Českém Krumlově konkrétní fyzickou osobu dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0061/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
darovací smlouvu ve znění přílohy č. 3, kterou město Český Krumlov daruje Jihočeskému kraji pozemek
parcela č. 161/10 o výměře 481 m2, ostatní plocha, silnice, oddělená na základě geometrického plánu č.
116 – 39/2016 ze dne 21. 4. 2016 z pozemkové parcely č. 161/2 v k. ú. Zátoňské Dvory

Usnesení č. 0062/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
souhlasí
se záměrem směny pozemků parcelní číslo 429/2 v katastrálním území a obci Český Krumlov ve
vlastnictví města Český Krumlov za pozemky pod stavbou části cesty na Křížovou horu dle Návrhu na
rozdělení pozemků Křížová hora zpracovaného 1. Geodetickou kanceláří dne 6.6.2017 dle přílohy č.
3. materiálu v podílovém vlastnictví konkrétních fyzických osob, a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ceny v místě a čase obvyklé.
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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

Usnesení č. 0063/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odkoupení části stavební parcely č. 572 v katastrálním území a obci Český Krumlov v rozsahu
cca 10,45m2 dle přiloženého zákresu včetně stavby přístupového chodníku k objektu bydlení
Plešivec č.p. 75, který je součástí stavební parcely č. 570, katastrální území a obec Český Krumlov
nacházející se na této části parcely od konkrétní fyzické osoby dle důvodové zprávy za kupní cenu
900,-Kč/m2 a za podmínek uvedených v důvodové zprávě

2)

schvaluje
oznámení záměru prodeje části A) o výměře cca 9,64m2 včetně příslušenství, tj. stavby tarasu a
oplocení a části B) o výměře cca 9,67m2 včetně stavby schodů z pozemkové parcely č. 225/16
v katastrálním území a obci Český Krumlov dle přiloženého zákresu konkrétní fyzické osobě dle
důvodové zprávy za kupní cenu 900,-Kč/m2

Usnesení č. 0064/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
oznamuje
2

záměr prodeje části pozemku parc.č. 481/2 v k.ú. Český Krumlov v rozsahu cca 4m (podle
předloženého zákresu) konkrétní fyzické osobě dle předloženého materiálu za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady kupujícího, jako cenu v místě a čase obvyklou,
navýšenou o DPH v zákonem stanovené výši.

Usnesení č. 0065/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
trvá
na usnesení č. 23/ZM3/2017 ze dne 30.3.2017

Usnesení č. 0066/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 810/2 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 11 m2
(dle přiloženého zákresu) do podílového spoluvlastnictví majitelů pozemku parc.č. st.1446 v k.ú. Český
Krumlov , jehož součástí je objekt k bydlení s č.p.121,122 v části obce Nádražní Předměstí, za kupní
cenu, určenou znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady kupujících, t.j. za cenu v místě a čase
obvyklou s navýšením o DPH v zákonem stanovené výši
b) prodej části pozemku parc.č. 810/2 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 11 m2 (dle přiloženého
zákresu) do podílového spoluvlastnictví majitelů pozemku parc.č. st.1446 v k.ú. Český Krumlov, jehož
součástí je objekt k bydlení s č.p.121,122 v části obce Nádražní Předměstí, za kupní cenu, určenou
znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady kupujících, t.j. za cenu v místě a čase obvyklou s
navýšením o DPH v zákonem stanovené výši, za předpokladu, že v době zveřejnění záměru prodeje na
úřední desce města v zákonem stanovené lhůtě nebudou vzneseny žádné námitky a připomínky, s tím že
do doby kolaudace stavby " Zateplení bytového domu sídliště Vyšný č.p.121,122 Český Krumlov " bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní .
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0067/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
2

a) oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 660/7 v k.ú. Vyšný o výměře cca 6m ( dle
přiloženého zákresu) Stavební firmě SIXL, spol. s r.o., IČ 482 04 099 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
2

b) prodej části pozemku parc.č. 660/7 v k.ú. Vyšný o výměře cca 6m ( dle přiloženého zákresu)
Stavební firmě SIXL, spol. s r.o., IČ 482 04 099 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 , za předpokladu, že v době zveřejnění záměru prodeje na úřední desce města v zákonem
stanovené lhůtě nebudou vzneseny žádné námitky a připomínky, s tím že do doby kolaudace stavby "
Zateplení objektu k bydlení Vyšný č.p.8 a výměna oken " na pozemku parc.č. st.14/1 v k.ú. Vyšný bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní .

Usnesení č. 0068/ZM6/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Český Krumlov č. 2/2017, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
města Český Krumlov č. 4/1993 o průvodcovské službě, ve znění dle přílohy č. 2.

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