ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo města

3. jednání

datum konání: 23.06.2016

Přítomni:

Ing. Josef Hermann
Mgr. Ivana Ambrusová
MUDr. Jindřich Florián
Mgr. Bc. Oldřich Hluško
MVDr. Libor Janouch
Mgr. Roman Kneifl
Milan Kotlár
Bc. Martin Lobík
Ing. Jiří Olšan
Petr Šandera
Rudolf Vejskrab
Jan Vozábal
Libor Zahradník
Ing. Jitka Zikmundová, MBA
Tomáš Zunt
Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.

Omluveni:

Mgr. Dalibor Carda, Mgr. Bohumil Florián, MUDr. Jiří Klosse, Zoja Králová,
Vojtěch Němec, BBA, MUDr. Jan Vorel, JUDr. Eva Zajíčková, Ph.D.

Program jednání:
Pořadí
Název
1.
Zahájení, úvodní volby, program
2.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.
Vydání Změny č.8 ÚPO Český Krumlov v lokalitě
Domoradice-jih
4.
Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO 2015
5.
Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov - žádost
o dotaci
6.
Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program
zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2016
7.
Zpráva o hospodaření města k 31.05.2016, rozpočtové opatření
č. 27
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Investiční příspěvek HC Slavoj Český Krumlov
Poskytnutí neinvestičního příspěvku Oblastnímu spolku ČČK
Český Krumlov na úhradu nájemného nebytových prostor v
roce 2016
Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních
památek 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 v obou programech
pro rok 2016.
Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě u Tovární
ulice cca naproti LINDE v ploše BI - bydlení individuální
spočívající ve zrušení územní rezervy pro veřejně prospěšné
stavby technické a dopravní infrastruktury
Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě Nové
Dobrkovice, v části stávající plochy RZ -zahrádkové kolonie,
umožňující na pozemcích p.č. 1451/2, 2157, 1451/4, 1451/5 a
1452/7, k.ú Český Krumlov, realizovat stavbu jednoho či více
rodinných domů.
Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě nad Důlní
ulicí, ve stávající ploše RZ - zahrádková kolonie, umožňující
na pozemku p.č. 1014/2, k.ú.Český Krumlov, situovat
přístavby k RD čp. 269.
Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě nad Důlní
ulicí, ve stávající ploše RZ - zahrádková kolonie, umožňující
na pozemcích p.č. 1014/3, 1014/7, 1014/18,1014/19, 1014/33,
2777, 2833, k.ú. Český Krumlov, uvést do souladu s územním
plánem současný stav nemovitostí, realizovaný v nesouladu s
územním plánem.
Žádost o změnu Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Nový Dvůr,
umožňující na pozemcích p.č.555/1 a 556/12, k.ú. Vyšný,
umístit objekt bydlení
Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Podhájí,umožňující na
pozemku p.č. 505/9, k.ú. Vyšný, uvést do souladu s regulačním
plánem stavby sezónních ubytovacích zařízení, realizovaných
zde v nesouladu s regulačním plánem.
Návrh na pořízení změny RP Vyšný (resp. změny č.1 RP
Vyšný) v lokalitě Podhájí, podle PD "Č.Krumlov-Vyšný-7
RD".
Prodej části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov
Prodej části pozemků parc.č. 906/1 a 906/9 v k.ú. Český
Krumlov
Prodej části pozemku parc.č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov
Prodej části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov
Prodej části pozemku parc.č. 1288/11 v k.ú. Český Krumlov
Odkoupení pozemku parc.č. 1150/5 v k.ú.Český Krumlov od
konkrétní fyzické osoby
Prodej části pozemku parc.č. 1696/11 v k.ú. Spolí-Nové Spolí
pro výstavbu nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
Prodej pozemků 814/1, 814/3 a 824/1 vše v k.ú. Český
Krumlov konkrétní fyzické osobě
Prodej pozemku p.p.č. 1103/1 v k. ú. Český Krumlov
Žádost o prodej pozemku ppč. 235/1 kú Vyšný
Obecně závazná vyhláška o provozování pouliční umělecké
veřejné produkce
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Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Různé

29.
30.

1. Zahájení, úvodní volby, program
1) Předsedající:
•
•
•
•
•

přivítal přítomné a zahájil zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov
jednání bylo řádně svoláno i vyhlášeno, takže z formálních důvodů našemu
jednání nic 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

Dodatečně byl přesunut bod jednání č. 17 na začátek programu jednání jako bod
č. 3.
Hlasování pro schválení programu jednání: pro 16 proti 0 zdržel 0, návrh přijat
Návrhová komise ve složení:
- Petr Šandera
- Libor Zahradník
- Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.
Hlasování pro schválení návrhové komise: pro 14 proti 0 zdržel 2, návrh přijat
Ověřovatelé:
- Mgr. Bc. Oldřich Hluško
- Tomáš Zunt
- Bc. Martin Lobík
Hlasování pro schválení ověřovatelů zápisu: pro 14 proti 0 zdržel 2, návrh přijat
Zapisovatelky:
- Jiřina Hanicová
- Bc. Soňa Petráková, MBA

2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Usnesení č. 0038/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 28. dubna 2016
Hlasování o usnesení: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0038/ZM3 - 2016/2016
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3. Vydání Změny č.8 ÚPO Český Krumlov v lokalitě Domoradice-jih
Usnesení č. 0039/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
vydání změny č.8 územního plánu obce (města) Český Krumlov v lokalitě Domoradicejih, včetně rozhodnutí o námitkách, dle přílohy č.2.
Úkol pro:
Mgr. Radim Rouče, tajemník: Prověřit příslušná oprávnění k provozování čerpací
stanice a vjezd do areálu.
Termín: 25.08.2016
Hlasování o usnesení: Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 2
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0039/ZM3 - 2016/2016

4. Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO 2015
Usnesení č. 0040/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o výsledcích hospodaření a závěrečném účtu dobrovolného svazku měst a obcí
České dědictví UNESCO v roce 2015 dle příloh č. 2 - 8
Hlasování o usnesení: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0040/ZM3 - 2016/2016

5. Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov - žádost o dotaci
Usnesení č. 0041/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Festival komorní hudby Český Krumlov,
IČ 42396107 ve výši 60.000 Kč na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících
s projektem 30. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0041/ZM3 - 2016/2016

6. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program zahraniční
spolupráce města Český Krumlov pro rok 2016
Usnesení č. 0042/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
přidělení finančních prostředků z org. 68 (Program podpory zahraniční spolupráce)
na základě vyhodnocení výzvy Programu podpory zahraniční spolupráce města Český
Krumlov pro rok 2016 v celkové výši 30.000 Kč následovně (žadatel, IČ, projekt,
finanční příspěvek v Kč):
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., 25158058, Přeshraniční spolupráce
mládeže, 10.000 Kč
Dětský folklorní soubor Jitřenka, z. s., 04668146, Jitřenka na mezinárodním folklorním
festivalu v Chorvatsku - Korčule, 10.000 Kč
Krumlovští pištci, 60086076, Estonská renesance v Krumlově, 10.000 Kč
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0042/ZM3 - 2016/2016

7. Zpráva o hospodaření města k 31.05.2016, rozpočtové opatření č. 27
Usnesení č. 0043/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
1) bere na vědomí
zprávu o plnění rozpočtu města Český Krumlov k 31.05.2016.
Hlasování o usnesení: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
2) schvaluje
rozpočtové opatření č. 27 - rozpočtové úpravy odboru investic v celkovém objemu
285 tis. Kč za účelem pokrytí zvýšených výdajů na uvedených akcí dle důvodové
zprávy.
Hlasování o usnesení: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0043/ZM3 - 2016/2016

8. Investiční příspěvek HC Slavoj Český Krumlov
Usnesení č. 0044/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
1) schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku Sportovnímu hokejovému klubu HC Slavoj Český
Krumlov ve výši 450 000,- Kč na úhradu vícenákladů spojených s realizací akce
"Výstavba provozního a sociálního zázemí hokejového klubu HC Slavoj Český
Krumlov" dle přílohy č.3
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1
Schválen.
2) schvaluje
rozpočtové opatření č.28 ve výši 450 000,- Kč na krytí výdajů spojených
s poskytnutím investičního příspěvku HC Slavoj Český Krumlov ze zvýšených příjmů
přijaté investiční dotace na revitalizaci areálu klášterů.
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0044/ZM3 - 2016/2016
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9. Poskytnutí neinvestičního příspěvku Oblastnímu spolku ČČK Český Krumlov
na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2016
Usnesení č. 0045/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí neinvestičního příspěvku organizační jednotce sdružení - Oblastnímu spolku
Českého červeného kříže Český Krumlov, IČ: 425869 na částečnou úhradu nájemného
za rok 2016 - na nájem nebytových prostor – v objektu Vyšný č.p. 48 a v objektu
Nemocniční č.p. 586, Český Krumlov za rok 2016 v celkové výši 70.000,-- Kč v souladu
s usnesením RM č. 534/34/2003 ze dne 6.10.2003.
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0045/ZM3 - 2016/2016

V 17:25 hodin odešel zastupitel, Tomáš Zunt, který byl zvolen ověřovatelem zápisu. V 17:26 hodin
proběhlo nové hlasování o ověřovateli zápisu.
Ověřovatelem zápisu byl navržen Bc. Martin Lobík.
Hlasování pro schválení ověřovatele zápisu: Pro 15 proti 0 zdržel se 0, návrh přijat
Poté bylo v jednání Zastupitelstva města Český Krumlov pokračováno.

10. Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek
poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český
Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český KrumlovPlešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov v obou programech
pro rok 2016.
Usnesení č. 0046/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
1) schvaluje
návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR
v rámci Programu regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok
2016 ve výši 1 835.000,- Kč a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města
Český Krumlov určených na povinné podíly města ve výši 242.299,-Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2.
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
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2) schvaluje
návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR
v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec pro
rok 2016 ve výši 400.000,- Kč a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města
Český Krumlov určených na povinné podíly města ve výši 10.062,-Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 3.
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0046/ZM3 - 2016/2016

11. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě u Tovární ulice cca naproti
LINDE v ploše BI - bydlení individuální spočívající ve zrušení územní rezervy
pro veřejně prospěšné stavby technické a dopravní infrastruktury
Usnesení č. 0047/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny ÚPO Český Krumlov v lokalitě u Tovární ulice cca naproti areálu
LINDE, v ploše BI - bydlení individuální, spočívající ve zrušení územní rezervy
pro veřejně prospěšné stavby technické a dopravní infrastruktury.
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0047/ZM3 - 2016/2016

12. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě Nové Dobrkovice, v části
stávající plochy RZ -zahrádkové kolonie, umožňující na pozemcích p.č. 1451/2,
2157, 1451/4, 1451/5 a 1452/7, k.ú Český Krumlov, realizovat stavbu jednoho
či více rodinných domů.
Usnesení č. 0048/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Dobrkovice na pozemcích p.č.
1451/2, 2157, 1451/4, 1451/5 a 1452/7, k.ú. Český Krumlov, ze stávajícího funkčního
využití funkce RZ - rekreace individuální specifická - zahrádkářské kolonie, na jiné
funkční využití, umožňující na uvedených pozemcích realizovat stavbu jednoho či více
rodinných domů.
Hlasování o usnesení: Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0048/ZM3 - 2016/2016
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13. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě nad Důlní ulicí, ve stávající
ploše RZ - zahrádková kolonie, umožňující na pozemku p.č. 1014/2, k.ú.Český
Krumlov, situovat přístavby k RD čp. 269.
Zastupitelstvo města
VARIANTA: A)
schvaluje
souběžné pořízení změny ÚPO Český Krumlov a regulačního plánu, v lokalitě nad Důlní
ulicí, ve stávající ploše RZ.1 - zahrádky v exponovaných polohách, umožňující na
pozemku p.č. 1014/2, k.ú.Český Krumlov situování přístaveb k RD čp. 269 dle přílohy
č.2.
Hlasování o usnesení: Pro: 8, Proti: 3, Zdržel se: 4

VARIANTA: B)
neschvaluje
souběžné pořízení změny ÚPO Český Krumlov a regulačního plánu, v lokalitě nad Důlní
ulicí, ve stávající ploše RZ.1 - zahrádky v exponovaných polohách, umožňující na
pozemku p.č. 1014/2, k.ú.Český Krumlov situování přístaveb k RD čp. 269 dle přílohy
č.2.
Hlasování o usnesení: Pro: 6, Proti: 7, Zdržel se: 2
Materiál projednán a nebylo přijato žádné usnesení.

14. Návrh na změnu ÚPO Český Krumlov v lokalitě nad Důlní ulicí, ve stávající
ploše RZ - zahrádková kolonie, umožňující na pozemcích p.č. 1014/3, 1014/7,
1014/18,1014/19, 1014/33, 2777, 2833, k.ú. Český Krumlov, uvést do souladu
s územním plánem současný stav nemovitostí, realizovaný v nesouladu s územním
plánem.
Usnesení č. 0049/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny ÚPO Český Krumlov v lokalitě nad Důlní ulicí, ve stávající ploše RZ.1 zahrádky v exponovaných polohách, umožňující na pozemcích p.č. 1014/3, 1014/7,
1014/18,1014/19, 1014/33, 2777, 2833, k.ú. Český Krumlov, uvést do souladu
s územním plánem současný stav nemovitostí, realizovaný v nesouladu s územním
plánem.
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0049/ZM3 - 2016/2016

15. Žádost o změnu Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Nový Dvůr, umožňující na
pozemcích p.č.555/1 a 556/12, k.ú. Vyšný, umístit objekt bydlení
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Nový Dvůr, na pozemcích p.č. 555/1
a 556/12, k.ú. Vyšný, umožňující tyto pozemky změnit na stavební pozemky pro objekt
bydlení.
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Úkol pro:
Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru investic : Vypracovat vyhodnocení Studie odtokových
poměrů z roku 2004 a předložit zastupitelům zprávu, jaká opatření z této studie byla
realizována a jaké byly výsledky této studie.
Termín: 25.08.2016
Hlasování o usnesení: Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 4
Materiál projednán a nebylo přijato žádné usnesení.

16. Návrh na změnu RP Vyšný v lokalitě Podhájí,umožňující na pozemku
p.č. 505/9, k.ú. Vyšný, uvést do souladu s regulačním plánem stavby sezónních
ubytovacích zařízení, realizovaných zde v nesouladu s regulačním plánem.
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Podhájí, umožňující na pozemku p.č.
505/9, k.ú. Vyšný, uvést do souladu s regulačním plánem stavby sezónních ubytovacích
zařízení, realizovaných zde v nesouladu s regulačním plánem.
Hlasování o usnesení: Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 3
Materiál projednán a nebylo přijato žádné usnesení.
V 18:28 hodin vyhlášena přestávka na 10 minut.
Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov opět zahájeno v 18:40 hodin.

17. Návrh na pořízení změny RP Vyšný (resp. změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě
Podhájí, podle PD "Č.Krumlov-Vyšný-7 RD".
Diskutující RNDr. Jan Flašar.
Protinávrh Ing. Máčeho odložit bod jednání: Návrh na pořízení změny RP Vyšný
(resp. Změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě Podhájí, podle PD „Č.Krumlov-Vyšný-7 RD“
Hlasování o protinávrhu: Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 3, návrh nebyl přijat
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Podhájí, podle PD "Č.Krumlov -Vyšný7 RD" (zpracované v 04/2015 Ing. Tomášem Hocke pod číslem zakázky 049/2014),
spočívající ve změně řešení zastavitelnosti, parcelizace, umístění a vzhledu RD
a dopravní a technické infrastruktury na pozemcích p.č. 520/4, 520/5, 520/6, 520/7,
520/8, 520/9, 520/10, 520/11, 520/22, 529/1, 529/2, k.ú. Vyšný.
Hlasování o usnesení: Pro: 4, Proti: 5, Zdržel se: 6
Materiál projednán a nebylo přijato usnesení.
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18. Prodej části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov
Zastupitelstvo města
VARIANTA: A)
trvá
na svém usnesení č. 10/ZM1/2016 ze dne 18.2.2016
Hlasování o usnesení: Pro: 6, Proti: 5, Zdržel se: 3

VARIANTA: B)
1) revokuje
usnesení č. 10/ZM1/2016 ze dne 18.2.2016
Hlasování o usnesení: Pro: 6, Proti: 8, Zdržel se: 0
2) oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 36
m2 ( dle předloženého zákresu) konkrétní fyzické osobě za kupní cenu, stanovenou
znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady žadatelky, jako cenu v místě a čase
obvyklou, včetně DPH v zákonem stanovené výši
Hlasování o usnesení: Pro: 6, Proti: 8, Zdržel se: 0
Materiál projednán a nebylo přijato žádné usnesení.

19. Prodej části pozemků parc.č. 906/1 a 906/9 v k.ú. Český Krumlov
Usnesení č. 0050/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc.č. 906/13 o výměře 6 m2, odděleného z pozemku parc. č.906/1
a pozemku parc.č. 906/11 o výměře 53 m2, odděleného z pozemku parc. č.906/9 vše
v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3900-79/2016 konkrétní fyzické osobě,
dle předloženého materiálu, za kupní cenu ve výši 1 Kč, včetně DPH v zákonem
stanovené výši.
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0050/ZM3 - 2016/2016

20. Prodej části pozemku parc.č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov
Usnesení č. 0051/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 125 m2 (dle
předloženého zákresu) konkrétní fyzické osobě, dle předloženého materiálu, za kupní
cenu, stanovenou znaleckým posudkem č. 7011-18/16 znalce Jana Jakeše, jako cenu
v místě a čase obvyklou, t.j 500,- Kč/m2, včetně DPH v zákonem stanovené výši.
Hlasování o usnesení: Pro: 12, Proti: 1, Zdržel se: 2
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0051/ZM3 - 2016/2016
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21. Prodej části pozemku parc.č. 1185/8 v k.ú. Český Krumlov
Usnesení č. 0052/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1185/23 o výměře 34 m2, odděleného z pozemku parc. č. 1185/8
v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3849-225/2015 konkrétní fyzické osobě
za kupní cenu 200,- Kč/m2, včetně DPH v zákonem stanovené výši.
Hlasování o usnesení: Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 1
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0052/ZM3 - 2016/2016

22. Prodej části pozemku parc.č. 1288/11 v k.ú. Český Krumlov
Usnesení č. 0053/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc.č. 1288/53 o výměře 40 m2, odděleného z pozemku parc.č.1288/11
v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3902-77/2016 konkrétní fyzické osobě
dle předloženého materiálu za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou
znaleckým posudkem č.7092-029/2016 znalce Josefa Jirsy, t.j. 1.050,- Kč/m 2 , včetně
DPH v zákonem stanovené výši.
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0053/ZM3 - 2016/2016

23. Odkoupení pozemku parc.č. 1150/5 v k.ú.Český Krumlov od konkrétní
fyzické osoby
Usnesení č. 0054/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
odkoupení pozemku parc.č. 1150/5 v k.ú. Český Krumlov o výměře 709 m2 , který je
přístupovou komunikací k vodojemu Plešivec II a lesním pozemkům v majetku města
Český Krumlov , od konkrétní fyzické osoby za kupní cenu 212.700,- Kč
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0054/ZM3 - 2016/2016
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24. Prodej části pozemku parc.č. 1696/11 v k.ú. Spolí-Nové Spolí pro výstavbu
nové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
Usnesení č. 0055/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku parc.č. 1696/34 o výměře 12 m2 , odděleného z pozemku parc.č.
1696/11 v k.ú. Spolí.Nové Spolí geometrickým plánem č. 349-340/2015 zhotoveným
Ing. Michalem Theinerem pro výstavbu nové kioskové trafostanice E.ON Distribuce, a.s.
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1905-5/2016 znalce Pavla Balouna ,
jako cenu v místě a čase obvyklou, tj. 1.700,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0055/ZM3 - 2016/2016

25. Prodej pozemků 814/1, 814/3 a 824/1 vše v k.ú. Český Krumlov konkrétní
fyzické osobě
Usnesení č. 0056/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
odkládá
rozhodnutí ve věci prodeje pozemků parc.č.814/1, 814/3 a 824/1 vše v k.ú. Český
Krumlov o souhrnné výměře 14.882 m2 konkrétní fyzické osobě za kupní cenu určenou
znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady kupujícího
Hlasování o usnesení: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0056/ZM3 - 2016/2016 - odloženo z důvodu
požadavku ředitelky Gymnázia Č.K. na projednání na místě samém

26. Prodej pozemku p.p.č. 1103/1 v k. ú. Český Krumlov
Zastupitelstvo města
schvaluje
záměr města prodat pozemek část parcely č. 1103/1 (ostatní plocha, neplodná půda) v
k. ú. Český Krumlov o výměře cca 900 m2 za kupní cenu 20 Kč/m2
Hlasování o usnesení: Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 3
Materiál projednán a nebylo přijato žádné usnesení.

27. Žádost o prodej pozemku ppč. 235/1 kú Vyšný
Usnesení č. 0057/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 235/1, k.ú. Vyšný o výměře 1 707 m2 konkrétní fyzické
osobě
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0057/ZM3 - 2016/2016
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28. Obecně závazná vyhláška o provozování pouliční umělecké veřejné produkce
1) Protinávrh Jana Vozábala upravit znění Obecně závazné vyhlášky o provozování
pouliční umělecké veřejné produkce Čl. 3 bod c) na znění:
c) jeden provozovatel akustické pouliční umělecké produkce může v jedné lokalitě
uskutečňovat veřejnou produkci nejdéle 90 minut
Hlasování o protinávrhu: Pro: 12, Proti: 2, Zdržel se: 0, návrh byl přijat
Schválen.
2) Protinávrh Milana Kotlára upravit znění Obecně závazné vyhlášky o provozování
pouliční umělecké veřejné produkce Čl. 4 bod (1) na znění:
(1) Pouliční uměleckou veřejnou produkci je možno provozovat pouze v době od
10.00 do 22.00 hodin (v období od června do září) a v době od 10.00 do 21.00
hodin (v období od října do května)
Hlasování o usnesení: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1
Schválen.
Usnesení č. 0058/ZM3 - 2016/2016:
Zastupitelstvo města
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o provozování pouliční umělecké veřejné produkce ve znění
dle přílohy č. 2
Úkol pro:
Bc. Soňa Petráková, MBA, vedoucí oddělení KS: monitorovat veřejnou produkci
za účelem případné úpravy či doplnění Obecně závazné vyhlášky o provozování pouliční
umělecké veřejné produkce
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0058/ZM3 - 2016/2016

29. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
1)

Bez dotazů a připomínek ZM.

30. Různé
1) Placení jízdného důchodci po 70 letech při používání městské hromadné dopravy
- dotaz Ing. Máče a pan Jiří Weber (občan)
Ing. Hermann sdělil, že zlevněné jízdné pro seniory činí 5 Kč, zpoplatnění z důvodu
hospodárnosti MHD, jehož provoz i financování převzalo město od roku 2016 od kraje
na svá bedra.
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2) Zřízení krytého přístřešku u autobusové zastávky u Terna, Domoradice - dotaz
pan Jiří Weber - občan
Ing. Hermann informoval, že krytý přístřešek bude realizován v červenci 2016.
3) V Českém Krumlově chybí domovy důchodců pro občany - dotaz pan Jiří Weber
(občan)
Ing. Hermann informoval, že poptávka je v současné době pokrývána Domy s
pečovatelskou službou, o.p.s. a Domem pro seniory Wágnerka.
4) Panelák vedle Domu pro seniory Wágnerka je ve špatném technickém stavu. Je
nutné zajistit jeho opravu a využití - podnět Ing. Máče
Ing. Hermann informoval, že návrh, co dál s objektem, bude připraven během měsíce.
5) Poskytnout náměstí v Českém Krumlově (v sobotu a neděli od 15:00 - 17:00 hod)
k hudební produkci lidovým školám umění či muzikantům za účelem nalákat
turisty na hudební vystoupení – návrh Milan Kotlár
Pan Vozábal informoval, že hudební produkci na náměstí v Českém Krumlově nic
nebrání. V případě, že by chtěl někdo z hudebníků zorganizovat koncert na náměstí, je
nutné se informovat na oddělení kancelář starosty. Je nutná samotná iniciativa
hudebníků. Nabízí se možnost podebatovat o této záležitosti při jednání kulturní
komise.
6) Spoře odění vodáci v Českém Krumlově - zvážit přípravu veřejné vyhlášky podnět Milan Kotlár
7) Chybí chodník okolo kasáren ve směru sídliště Vyšný - Vyšný, návrh na
pročištění okrajů komunikace do Vyšného (komunikace často využívána chodci
či maminkami s kočárky) - návrh Mgr. Kneifl
Přislíbeno pročištění okrajů komunikace.
8) Veřejné záchody na Špičáku. Jsou nově zrekonstruované, avšak jsou zavřené dotaz Ing. Máče
Ing. Dagmar Balcarová, vedoucí Odboru správy majetku informovala, že smlouva o
pronájmu veřejných záchodů na Špičáku je připravena na schválení. Je však ještě
nutná konzultace s nájemcem. Schválení uzavření nájemní smlouvy bude předmětem
jednání RM v červenci 2016.
9) Dotaz na ukončení prací - oprava opěrné zídky v serpentině. Komplikovaná
situace pro chodce - dotaz Mgr. Kneifl.
Ing. Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství - sděluje, že oprava
zídky bude trvat do 30.06.2016. V místech opravy je umístěno značení, kudy lze stavbu
obejít.
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10) Dotaz na zrušení příspěvku na obědy pro důchodce, odebírajících obědy na
základních školách - František Vojta (občan)
Ing. Hermann uvedl, že ušetřené peníze z příspěvků budou použity na pomoc
seniorům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc.

Jiřina Hanicová
Bc. Soňa Petráková, MBA

Zapsala:

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

........................................
Jan Vozábal v.r.
zastupitel města

Ověřovatelé:

........................................
Mgr. Bc. Oldřich Hluško
zastupitel města

........................................
Tomáš Zunt
zastupitel města

……………………………….
Bc. Martin Lobík
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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