ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo města

5. jednání

datum konání: 25.05.2017

Přítomni: Mgr. Ivana Ambrusová, Mgr. Dalibor Carda, Mgr. Bohumil Florián, Ing. Josef
Hermann, MUDr. Jiří Klosse, Mgr. Roman Kneifl, Milan Kotlár, Ing. Miroslav
Máče, CSc., Ph.D, Vojtěch Němec, BBA, Ing. Jiří Olšan, Ing. arch. Robin
Schinko, Petr Šandera, Rudolf Vejskrab, MUDr. Jan Vorel, Libor Zahradník,
Ing. Jitka Zikmundová, MBA
Omluveni: MUDr. Jindřich Florián, Mgr. Bc. Oldřich Hluško, MVDr. Libor Janouch,
Bc. Martin Lobík, Jan Vozábal, Tomáš Zunt
Nepřítomna: Zoja Králová
Program jednání:
Pořadí
Název
1.
Zahájení, úvodní volby, program
2.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
3.
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (2. etapa projektu Analýza přínosů
cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově)
4.
Městská knihovna v Českém Krumlově - dotace (vybavení knihovny)
5.
Žádost o povolení provozování hazardních her v lokalitě Kvítkův dvůr
6.
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
pro rok 2017.
7.
Prodej části pozemků parc.č.1651/4 a 1651/7 v k.ú. Spolí-Nové Spolí konkrétní fyzické osobě
8.
Zrušení předkupního práva Latrán čp. 36
9.
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
10.
Různé

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
• záznam z jednání zastupitelstva je přenášen on-line
• 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

1

Hlasování pro schválení programu jednání: pro 16 proti 0 zdržel 0
Návrhová komise ve složení:
• Ing. Jiří Olšan
• Libor Zahradník
• Mgr. Roman Kneifl
Hlasování pro schválení návrhové komise: pro 16 proti 0 zdržel 0, návrh byl přijat
Ověřovatelé:
• Mgr. Ivana Ambrusová
• Mgr. Bohumil Florián
Hlasování pro schválení ověřovatelů zápisu: pro 16 proti 0 zdržel 0, návrh byl přijat
Zapisovatelky: Jiřina Hanicová, Jana Soudková

2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Usnesení č. 0049/ZM5/2017:
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 27. dubna 2017
Hlasování o usnesení: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0049/ZM5/2017

3. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (2. etapa projektu
Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu
v Českém Krumlově)
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
Hlasování o usnesení: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
2)

ukládá
starostovi města svolat k tomuto tématu pracovní jednání Zastupitelstva města
Český Krumlov
Hlasování o usnesení: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.

Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0050/ZM5/2017
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4. Městská knihovna v Českém Krumlově - dotace (vybavení knihovny)
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
Hlasování o usnesení: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0051/ZM5/2017

5. Žádost o povolení provozování hazardních her v lokalitě Kvítkův dvůr
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).
Hlasování o usnesení: Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0052/ZM5/2017

6. 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 pro rok 2017.
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.
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
2)

schvaluje
návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury
ČR v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Český KrumlovPlešivec pro rok 2017 ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 3.
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.

Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0053/ZM5/2017
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7. Prodej části pozemků parc.č.1651/4 a 1651/7 v k.ú. Spolí-Nové Spolí konkrétní
fyzické osobě
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
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0054/ZM5/2017

8. Zrušení předkupního práva Latrán čp. 36
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
Hlasování o usnesení: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0
Schválen.
Materiál projednán a bylo přijato usnesení č. 0055/ZM5/2017

9. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu
Bez připomínek a dotazů členů ZM

10. Různé
1) Memorandum o vzájemné spolupráci mezi společnostmi CARTHAMUS, a. s.
a Zambelli - technik, spol. s r. o. - informace Mgr. Carda
Starosta města byl informován o podepsaném memorandu, kde obě společnosti
potvrzují snahu na narovnání všech vzájemných sporů
2) Požadavek občanů na vznik dětského hřiště v lokalitě Nové Spolí - dotaz
Mgr. B. Florián
Hledat vhodný grantový program pro realizaci dětského hřiště.
Mgr. Carda - město Český Krumlov bude hledat možnosti ve spolupráci se společností
PRO-SPORT ČK, o. p. s.
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3) Žádost obyvatelů o znovuotevření průchodu z ulice za Plevnem, Domoradice,
Český Krumlov - dotaz Ing. Máče
Ing. Pešek: umístěno bezpečnostní zařízení - svodidlo, stezka pro pěší bude
zpřístupněna do poloviny měsíce června 2017
4) Způsob výběru personální agentury pro výběr ředitele společnosti ČKRF, spol.
s r. o. - dotaz p. Votřel
Ing. Reitinger - výběr personální agentury je v kompetenci jednatelů společnosti,
vybrána společnost GRAFTON na základě referencí z veř. sektoru.
5) Volba ředitele společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. - dotaz
Ing. Máče
Ing. Reitinger: otázka postupu při výběru ředitele byla konzultována s JUDr. Marko,
členem dozorčí rady společnosti. Byla vybrána personální agentura, dále se bude
jednat o způsobu výběru v širším kruhu, na přelomu května a června bude vypsáno
výběrové řízení.
Ing. Máče doporučuje do funkce jednatele dceřiné společnosti jmenovat člena rady
města.
6) Způsob financování rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Krumlově dotaz p. Votřel
Ing. Reitinger vysvětlil postup získání dotace na rekonstrukci aut. nádraží a způsob
využití dotace.
Zapsala: Jiřina Hanicová, Jana Soudková
Schválil:

........................................
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

........................................
Ing. Josef Hermann
místostarosta města

Ověřovatelé zápisu:
........................................
Mgr. Ivana Ambrusová
zastupitelka města

........................................
Mgr. Bohumil Florián
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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