PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města

7. jednání

datum konání: 31.08.2017

Přehled přijatých usnesení ze dne: 31.08.2017
Číslo usnesení
0069/ZM7/2017
0070/ZM7/2017
0071/ZM7/2017
0072/ZM7/2017
0073/ZM7/2017
0074/ZM7/2017
0075/ZM7/2017
0076/ZM7/2017
0077/ZM7/2017
0078/ZM7/2017
0079/ZM7/2017
0080/ZM7/2017

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Rozbor hospodaření města k 31. 07. 2017
Rada města
Rozpočtové opatření č. 78, 85, 86
Rada města
Rozpočtové opatření č.80 - vyúčtování dotace na provoz areálu Klášterů vRada města
Českém Krumlově
Střednědobý výhled rozpočtu města Český Krumlov pro roky 2018-2020 Rada města
Žádost o navýšení příspěvku Městské knihovně v Českém Krumlově
Rada města
Poskytnutí neinvestiční dotace CPDM o.p.s.
Rada města
Žádost o poskytnutí dotace (Domy s pečovatelskou službou o.p.s.)
Rada města
Prodej pozemku p.p.č. 1185/13 v k. ú. Český Krumlov obci Větřní
Rada města
Majetkové vypořádání - reko MK U Nových domovů
Rada města
Majetkoprávní vypořádání s vlastníkem nem. Plešivec čp. 74
Rada města
Elektronizace materiálů pro zasedání zastupitelstva
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 31.08.2017
Zahájení, úvodní volby, program
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
Různé

Materiály odložené z programu jednání dne: 31.08.2017
Prodej části pozemku parc.č.1288/10 v k.ú. Český Krumlov konkrétní
fyzické osobě

Rada města

Usnesení č. 0069/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 29. června 2017

Usnesení č. 0070/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Český Krumlov k 31. 07. 2017.

Město Český Krumlov

Usnesení č. 0071/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 78 - rozpočtové zapojení zvýšených příjmů ve výši 459 tis. Kč a rezervy na
projektové dokumentace ve výši 66,5 tis. Kč za účelem pokrytí výdajů dle důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 85 - přesun mezi rozpočty odboru OSVZ a OI v celkovém objemu 717 tis. Kč za
účelem financování rekonstrukce zázemí odlehčovací služby v DPS dle důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 86 - rozpočtové navýšení příjmu daně z přidané hodnoty o 1.000 tis. Kč za
účelem navýšení rozpočtu na opravy opěrných zdí dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0072/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o výsledku hospodaření areálu Klášterů v Českém Krumlově včetně žádosti ředitele
Městského divadla Český Krumlov, o.p.s. dle přílohy č.2, č.3 a č.4

2)

schvaluje
rozpočtové opatření č.80 - přijetí vratky nevyčerpané dotace poskytnuté Městskému divadlu Český
Krumlov, o.p.s. na provoz areálu Klášterů Český Krumlov a její využití na krytí nákladů spojených s
rozvodem vzduchotechniky a dokončením informačního a navigačního systému v areálu Klášterů a
vytvoření rezervy na další nepředvídané výdaje dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0073/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Český Krumlov pro roky 2018-2020 dle přílohy č.2

Usnesení č. 0074/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
navýšení příspěvku Městské knihovně v Českém Krumlově, Horní 155, 38101 Český Krumlov, IČO:
00070564, o 199 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č.2

2)

schvaluje
rozpočtové opatření č. 79 ke krytí navýšení příspěvku Městské knihovně v Českém Krumlově v
částce 199 tis. Kč dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0075/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace Centru pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., IČ 25158058, T. G. Masaryka 114,
Český Krumlov ve výši 156.342,51 Kč dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0076/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace Domům s pečovatelskou službou, o.p.s., IČ 25154389, Vyšehradská 260,
Český Krumlov ve výši Kč 683.661,69 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy

Usnesení č. 0077/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr města prodat pozemek parcela č. 1185/13 (ostatní plocha) v k. ú. Český Krumlov o výměře 7945
m2 městu Větřní za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.589.000 Kč

Usnesení č. 0078/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odkoupení části pozemkové parcely č. 324/21, katastrální území Český Krumlov o výměře cca 7 m2
od konkrétních fyzických osob za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem dle
důvodové zprávy

2)

schvaluje
oznámení záměru prodeje části pozemkové parcely č. 324/44, katastrální území Český Krumlov
o výměře cca 7,5 m2 konkrétním fyzickým osobám za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0079/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odkoupení nově vzniklé pozemkové parcely č. 1747 oddělené ze st.p.č. 572, kú Český Krumlov dle
GP č. 4058-222/2017 ze dne 27.7.2017 vyhotoveného 1. Geodetickou kanceláří s.r.o městem Český
Krumlov od konkrétní fyzické osoby za kupní cenu 900,-Kč/m2, tj celkem 10 800,- Kč.

2)

schvaluje
prodej nově vzniklých pozemkových parcel č. 225/29 a č. 225/30 kú Český Krumlov
oddělených z pozemkové parcely č. 225/16 dle GP č. 4058-222/2017 ze dne 27.7.2017
vyhotoveného 1. Geodetickou kanceláří s.r.o. včetně příslušenství, tj. stavby tarasu, oplocení
a stavby schodů konkrétní fyzické osobě za kupní cenu 900,-Kč/m2, tj. celkem 24 300,-Kč.

3)

schvaluje
oznámení záměru prodeje nově vzniklé pozemkové parcely č. 225/31 o výměře 6 m2,
oddělené z pozemkové parcely č. 225/16 kú Český Krumlov dle GP č. 4058-222/2017 ze dne
27.7.2017 vyhotoveného 1. Geodetickou kanceláří s.r.o. konkrétní fyzické osobě za kupní
cenu 900,-Kč/m2

4)

schvaluje
prodej nově vzniklé pozemkové parcely č. 225/31 o výměře 6 m2, oddělené z pozemkové
parcely č. 225/16 kú Český Krumlov dle GP č. 4058-222/2017 ze dne 27.7.2017
vyhotoveného 1. Geodetickou kanceláří s.r.o. konkrétní fyzické osobě za kupní cenu 900,Kč/m2, tj. celkem 5 400,-Kč, pokud nebudou ke zveřejněnému záměru prodeje vzneseny
veřejností námitky a připomínky.
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Město Český Krumlov

Usnesení č. 0080/ZM7/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) vyhotovování materiálů pro zasedání zastupitelstva města a jejich distribuci všem členům
zastupitelstva pouze v elektronické podobě, způsobem dle důvodové zprávy,
b) Jednací řád Zastupitelstva města Český Krumlov ve znění dle přílohy č. 2.

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

Zastupitelstvo města, 7. jednání, dne 31.08.2017

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