ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo města

9. jednání

datum konání: 29.10.2015

Přítomni: Mgr. Ambrusová, Mgr. Carda, Mgr. Florián, MUDr. Florián, Ing. Hermann,
Mgr. Bc. Hluško, MVDr. Janouch, MUDr. Klosse, Mgr. Kneifl, p. Kotlár,
pí Králová, Bc. Lobík, p. Němec, BBA, p. Šandera, p. Vejskrab, MUDr. Vorel,
p. Vozábal, p. Zahradník, JUDr. Zajíčková, Ph.D., Ing. Zikmundová, MBA,
p. Zunt
Omluveni: Ing. Máče, CSc., Ph.D, Ing. Olšan
Program jednání:
Pořadí
Název
1.
Zahájení, úvodní volby, program
2.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.
Rozpočtová opatření č. 124, 125, 127
4.
SK Vltava - příspěvek za úspěchy na MS juniorů v klasickém sjezdu, individuální závod
5.
Přidělení názvu veřejnému prostranství v části obce Latrán, lokalita Klášter
6.
Vydání změny Změny č.1RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný
7.
Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N. Dobrkovice-výstavba a reko. MK a IS
8.
Zrušení předkupního práva k domu ul. Kájovská čp. 63
9.
Zrušení předkupního práva k bytové jednotce 183/9 v ul. Urbinská
10.
Prodej pozemku části p.p.č. 810/2 v k. ú. Český Krumlov
11.
Prodej části pozemku parc.č. 1509/7 v k.ú. Přísečná-Domoradice
12.
Žádost o povolení splátek dluhu
13.
Audit ČKRF - revokace usnesení ZM
14.
Audit ČKRF - podkladové materiály k veřejné zakázce
15.
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
16.
Různé

1. Zahájení, úvodní volby, program
Mgr. Carda:
- přivítal přítomné a zahájil zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov
- jednání bylo řádně svoláno i vyhlášeno, takže z formálních důvodů našemu jednání nic
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nebrání
- konstatuji, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva
- zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné
- rada města připravila pro toto jednání návrh programu, který jste obdrželi společně
s pozvánkou na dnešní jednání
Hlasování pro schválení programu jednání: pro 19 proti 0 zdržel 0, návrh přijat
Návrhová komise: p. Němec, BBA, MVDr. Janouch, JUDr. Zajíčková, Ph.D.
Hlasování pro schválení návrhové komise: pro 16 proti 0 zdržel 3, návrh přijat
Ověřovatelé: Mgr. Ambrusová, Mgr. Bc. Hluško
Hlasování pro schválení ověřovatelů zápisu: pro 18 proti 0 zdržel 1, návrh přijat
Zapisovatelky: Jana Soudková, Bc. Soňa Petráková, MBA

2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Usnesení č. 0102/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 23. září 2015
Hlasování o usnesení: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0102/ZM9/2015

3. Rozpočtová opatření č. 124, 125, 127
Usnesení č. 0103/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 124 - rozpočtové zapojení rezervy určené na výdaje města
v provozní fázi klášterů ve výši 335 tis. Kč, převod rozpočtu určeného na přípojky EE
ve výši 300 tis. Kč a snížení rozpočtu určeného na zařízení a vybavení o 700 tis. Kč za
účelem pokrytí zvýšených výdajů v rámci hospodaření v areálu klášterů dle důvodové
zprávy.
rozpočtové opatření č. 125 - přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu ODSH v celkovém
objemu 500 tis. Kč za účelem navýšení rozpočtu na čištění ulic a zimní údržbu dle
důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 127 - rozpočtový přesun v rámci běžného rozpočtu odboru
investic ve výši 33.600 Kč a přesun z kapitálového a běžného rozpočtu Plánu obnovy
- vodovody a kanalizace v celkovém objemu 1.300 tis. Kč dle důvodové zprávy.
Hlasování o usnesení: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0103/ZM9/2015
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4. SK Vltava - příspěvek za úspěchy na MS juniorů v klasickém sjezdu,
individuální závod
Usnesení č. 0104/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičního příspěvku SK Vltava Český Krumlov (IČ 15789845) ve výši
19.000,- Kč za úspěchy na MS juniorů v klasickém sjezdu, individuální závod dle
důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření č. 126 - rozpočtové zapojení rezervy z Programu sportu ve městě
Český Krumlov pro rok 2015 za účelem rozpočtového krytí neinvestičního příspěvku SK
Vltava Český Krumlov ve výši 19 tis. Kč za úspěchy na MS juniorů v klasickém sjezdu,
individuální závod - za podmínky schválení příspěvku ve výši 19 tis. Kč pro SK Vltava
Zastupitelstvem města
Hlasování o usnesení: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0104/ZM9/2015

5. Přidělení názvu veřejnému prostranství v části obce Latrán, lokalita Klášter
Usnesení č. 0105/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
VARIANTA: B)
stanovuje
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích název
veřejného prostranství v místě popsaném v důvodové zprávě a příloze č. 2. s tím, že
název zní Klášterní dvůr
Hlasování o usnesení: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0105/ZM9/2015

6. Vydání změny Změny č. 1 RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný
Usnesení č. 0106/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
schvaluje
vydání změny Změny č. 1 RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný
Hlasování o usnesení: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0106/ZM9/2015
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7. Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N. Dobrkovice-výstavba
a reko. MK a IS
Usnesení č. 0107/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
1) revokuje
usnesení č. 65/ZM6/2015 v části 4)
Hlasování o usnesení: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
2) schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností vedení inženýrských sítí
(výtlačné kanalizace z čerpací stanice ) a služebnosti vstupu a vjezdu za účelem
zajišťování provozu, údržby a oprav inženýrských sítí v rozsahu dle projektové
dokumentace zpracované Ing. Milošem Charvátem - IMC, IČ 68063822 do pozemku
p.č. 1463/15 v k.ú. a obci Český Krumlov ve vlastnictví konkrétní fyzické osoby
ve znění přílohy č. 2 materiálu
Hlasování o usnesení: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0107/ZM9/2015

8. Zrušení předkupního práva k domu ul. Kájovská čp. 63
Usnesení č. 0108/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
schvaluje
zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Kájovská č. p. 63, Český
Krumlov a na parc. č. 186 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú.
a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město
Hlasování o usnesení: Pro: 18, Proti: 2, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0108/ZM9/2015

9. Zrušení předkupního práva k bytové jednotce 183/9 v ul. Urbinská
Usnesení č. 0109/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
1) revokuje
usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov č. 84/ZM7/2015 ze dne 27. 8. 2015
Hlasování o usnesení: Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 3
Schválen.
2) schvaluje
zrušení věcného práva předkupního váznoucího na bytové jednotce č. 183/9 v budově
čp. 183, v části obce Domoradice, postavené na pozemku par. č. 414 (zast. plocha
a nádvoří) za úhradu ve výši 50.000 Kč
Hlasování o usnesení: Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 3
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0109/ZM9/2015
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10. Prodej pozemku části p.p.č. 810/2 v k. ú. Český Krumlov
Usnesení č. 0110/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje pozemku - části parc. č. 810/2 v k. ú. Český Krumlov o velikosti 500 m2
z důvodu nesouladu s územním plánem
Hlasování o usnesení: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0110/ZM9/2015

11. Prodej části pozemku parc.č. 1509/7 v k.ú. Přísečná-Domoradice
Usnesení č. 0111/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1509/7 v k.ú. Přísečná-Domoradice
(dle předloženého zákresu) z územního hlediska
Hlasování o usnesení: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0111/ZM9/2015

12. Žádost o povolení splátek dluhu
Usnesení č. 0112/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 34.965 Kč za neuhrazený
nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 182/24 s konkrétní fyzickou
osobou dle důvodové zprávy.
Hlasování o usnesení: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0112/ZM9/2015

13. Audit ČKRF - revokace usnesení ZM
Usnesení č. 0113/ZM9/2015:
Zastupitelstvo města
revokuje
usnesení Zastupitelstva města ze dne 27.8.2015, č.j. 0091/ZM7/2015.
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 3, Zdržel se: 3
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0113/ZM9/2015

14. Audit ČKRF - podkladové materiály k veřejné zakázce
Zastupitelstvo města
- bez usnesení
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15. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
-

bez dotazů a připomínek ZM

16. Různé
1) Nabídka pozemku k prodeji - podnět p. Kotlár
- pozemek k prodeji - ve směru u výjezdu z Č. Krumlova směrem na Přísečnou, vpravo
od silnice, za transformátorovou stanicí - zvážit možnost koupě tohoto pozemku,
územní rezerva
2) Plešivec II, Český Krumlov - nedostatečné parkovací plochy - podnět p. Kotlár
Ing. Hermann informoval o přípravě návrhu na kompletní regulaci dopravy v lokalitě
Nové Domovy, Kaplická ulice a okolí. V následující etapě budou následovat další
lokality města
3) Rekonstrukce autobusového nádraží Český Krumlov - dotaz p. Němec, BBA
- stále probíhá monitoring vhodných dotačních titulů, návrh finálního řešení přislíbil
předložit jednatel ČKRF, spol. s r. o. do 15. 11. 2015
4) Vyhlášené výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - podnět
Mgr. Kneifl
Úkol pro:
Mgr. Zdeňka Kráková, vedoucí odboru školství, sportu a mládeže : informovat
českokrumlovské sportovní kluby o možnosti využití dotačních titulů MŠMT.
Termín: 06.11.2015
5) Carthamus, a. s., Tovární 118, 381 01 Český Krumlov - stížnosti na provoz dotaz MUDr. Vorel
starosta města informoval o proběhlém jednání se zástupci společností z Tovární ulice
a Jihočeské hospodářské komory, realizovaných opatřeních v provozu společnosti
Carthamus, současné situaci a povinnostech společnosti vzhledem k posuzování vlivů
záměrů na životní prostředí (proces EIA)
6) Nové Dobrkovice - stav komunikace, parkovací plochy, rekonstrukce kanalizace
- dotaz p. Linhart
p. Linhart upozornil na špatný stav komunikací v Nových Dobrkovicích, nedostatek
parkovacích míst, dotaz na termín rekonstrukce kanalizace
Ing. Hermann informoval o současném stavu příprav rekonstrukce kanalizace, občané
Dobrkovic obdrží v nejbližších dnech harmonogram projektu, realizace bude zahájena
v roce 2016 na jaře
Úkol pro:
Ing. Jan Sládek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství : ve spolupráci
s OI zajistit běžnou údržbu komunikací v Nových Dobrkovicích s použitím recyklátu.
Termín: 13.11.2015
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7) Komunikace ve Vyšném - provedení údržby - informace Mgr. Kneifl
- výmoly byly vyspraveny
8) Situace Vyšehradská 250, 251, Český Krumlov - dotaz p. Němec, BBA
p. Vozábal informoval o proběhlé schůzce za přítomnosti Ing. Balcarové, JUDr. Káry,
p. Kohouta, jednání stále probíhá, na místě samém proběhlo jednání za účasti
geodetů, p. Kohouta, Ing. Balcarové a geometrický plán na vymezení staveb se
v daném čase vyhotovuje, další jednání budou pokračovat poté, co bude předložen
geometrický plán
9) Stav zeleně na území města Český Krumlov - podnět JUDr. Zajíčková, Ph.D.
JUDr. Zajíčková informovala o stavu přerostlé zeleně v lokalitách tř. Míru křižovatka směr Vyšné, křižovatka Špičák ve směru vpravo - doporučení k odstranění
z důvodu bezpečnosti provozu
Úkol pro:
Ing. Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostř. a zemědělství : provést
kontrolu stavu zeleně na území města Český Krumlov a odstranit přerostlou zeleň
z důvodu bezpečnosti.
Termín: 13.11.2015
Zapsala: Jana Soudková, Bc. Soňa Petráková,MBA
Schválil:
........................................
Mgr. Dalibor Carda v.r.
starosta města

........................................
Ing. Josef Hermann v.r.
místostarosta města

Ověřovatelé:

..........................................
Mgr. Ivana Ambrusová v.r.
zastupitelka města

.............................................
Mgr. Bc. Oldřich Hluško v.r.
zastupitel města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je
dokument zveřejněn v upravené podobě.
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