
  

 
 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
 

Rada města 10. jednání datum konání: 30.03.2015

 
Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.03.2015
Číslo usnesení Název Předkladatel
0150/RM10/2015 oIOP - jednací řízení bez uveřejnění - Revitalizace areálu klášterů Český

Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů -
vícepráce č. 2

Bc. Martina Kubice

0151/RM10/2015 oIOP - jednací řízení bez uveřejnění - Revitalizace areálu klášterů Český
Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry -
vícepráce č. 2

Bc. Martina Kubice

0152/RM10/2015 oIOP - schválení zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na
vybavení mobiliářem II.- Revitalizace areálu klášterů ČK

Bc. Martina Kubice

0153/RM10/2015 oIOP - schválení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na
vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi
(ICT)

Bc. Martina Kubice

0154/RM10/2015 oIOP - schválení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na
konstrukci pódia, fotoateliérů a galerie a pojezdový kolejnicový systém

Bc. Martina Kubice

0155/RM10/2015 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 - výsledky
1. výzvy

Bc. Soňa Petráková,
MBA

0156/RM10/2015 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu
destinace Český Krumlov 2015

Bc. Soňa Petráková,
MBA

0157/RM10/2015 Členství města Český Krumlov ve sdruženích a organizacích Bc. Soňa Petráková,
MBA

0158/RM10/2015 Kouzelný Krumlov 2015 - program a rozpočet akce Bc. Soňa Petráková,
MBA

0159/RM10/2015 Vlak svobody 2015 - informace o projektu Bc. Soňa Petráková,
MBA

0160/RM10/2015 Bohemian Gran Fondo 2015 - žádost pořadatele Bc. Soňa Petráková,
MBA

0161/RM10/2015 Vyhotovování a distribuce materiálů (podkladů) pro jednání Rady města
pouze v elektronické podobě

Mgr. Radim Rouče

0162/RM10/2015 Oslavy 70. výročí konce 2. světové války v Českém Krumlově Bc. Soňa Petráková,
MBA

0163/RM10/2015 43. ročník Rallye Český Krumlov 2015 - žádost o podporu města Český
Krumlov

Bc. Soňa Petráková,
MBA

0164/RM10/2015 Rozpočtová opatření č. 6 - 17 Ing. Jiří Pavlíček
0165/RM10/2015 Účetní odpisy nedokončených investic Ing. Jiří Pavlíček
0166/RM10/2015 Smlouva o pronájmu prostor v Základní škole Český Krumlov, Plešivec

249
Mgr. Zdeňka Kráková

0167/RM10/2015 Změna č. 15 ÚPO Český Krumlov v lokalitě Horní Brána - Kaplická - za
autoservisem ZADÁNÍ

Ing. Jana Hermanová

0168/RM10/2015 Veřejné zakázky malého rozsahu Doplnění členů komisí a náhradníků
členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení nabídek

Ing. Petr Pešek

0169/RM10/2015 Pacht pozemků pro zemědělské účely Ing. Dagmar Balcarová
0170/RM10/2015 Jmenování vedoucí OF Městského úřadu Český Krumlov Mgr. Radim Rouče
0171/RM10/2015 Jmenování vedoucího ODSH Městského úřadu Český Krumlov Mgr. Radim Rouče
 
Projednané informace na programu jednání dne: 30.03.2015
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Informace o současném stavu úpravy Energobloku Domoradice - na
14,30 h. přizván PhDr. Jindřich Beznoska, předseda představenstva
společnosti Carthamus, a.s.

Mgr. Dalibor Carda

Různé I.
Různé II.

 

 
 
Usnesení č. 0150/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na stavební vícepráce č. 2 v rámci veřejné zakázky zadávané

pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu“, v části
1 - areál bývalého kláštera minoritů, se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,
Vidox s.r.o. jako vedoucí člen, IČ: 25160168, v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český
Krumlov", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, který je realizován v rámci Integrovaného
operačního programu, Oblasti Intervence 5.1., dle důvodové zprávy a příloh č. 2 - 7.

 
2) pověřuje
 osoby uvedené v příloze č. 8 k zastupování zadavatele v tomto řízení v rozsahu dle přílohy č. 8.
 

 

 
Usnesení č. 0151/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na stavební vícepráce č. 2 v rámci veřejné zakázky zadávané

pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu“, v části 2 -
areál bývalého kláštera sv. Kláry, se spol. POHL cz a.s., IČ: 25606468, v rámci projektu "Revitalizace
areálu klášterů Český Krumlov", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, který je realizován v rámci
Integrovaného operačního programu, Oblasti Intervence 5.1., dle důvodové zprávy a příloh č. 2 - 7.

 
2) pověřuje
 osoby uvedené v příloze č. 8 k zastupování zadavatele v tomto řízení v rozsahu dle přílohy č. 8.
 

 

 
Usnesení č. 0152/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 a. odůvodnění veřejné zakázky na dodávky vybavení zadávané v rámci otevřeného nadlimitního

řízení pod názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů
mobiliářem II.“, za podmínky schválení tohoto odůvodnění ze strany poskytovatele dotace, dle
přílohy č. 2

b. zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky vybavení zadávané v rámci otevřeného
nadlimitního řízení pod názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení
objektů mobiliářem II.“, pro část 1 „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení
objektů mobiliářem II. – kuchyňské linky“ zpracované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, dle přílohy č. 3, za podmínky schválení této dokumentace ze strany
poskytovatele dotace

c. zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky vybavení zadávané v rámci otevřeného
nadlimitního řízení pod názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení
objektů mobiliářem“ II., pro část 2 „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení
objektů mobiliářem II. – kancelářský nábytek a vybavení učeben“ zpracované dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle přílohy č. 4, za podmínky schválení
této dokumentace ze strany poskytovatele dotace

d. zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky vybavení zadávané v rámci otevřeného
nadlimitního řízení pod názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení
objektů mobiliářem II.“, pro část 3 „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení
objektů mobiliářem II. – sedací nábytek“ zpracované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
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zakázkách, v platném znění, dle přílohy č. 5 za podmínky schválení této dokumentace ze strany
poskytovatele dotace

e. zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky vybavení zadávané v rámci otevřeného
nadlimitního řízení pod názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení
objektů mobiliářem II.“, pro část 4 „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení
objektů mobiliářem II. – nábytkové atypy na míru“ zpracované dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, dle přílohy č. 6, za podmínky schválení této dokumentace
ze strany poskytovatele dotace

 
2) pověřuje
 tajemníka MěÚ ČK k zapracování případných dílčích nepodstatných změn do odůvodnění veřejné

zakázky a zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů
Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů mobiliářem II., které mohou vzniknout na základě kontroly
ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR

 
 

 
Usnesení č. 0153/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 a. výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky a související služby

zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů
Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)"
zpracované dle zákona č. 137/2006, zákona o veřejných zakázkách v platném znění a zaslání
výzvy k podání nabídek dle přílohy č. 2 za podmínky schválení této výzvy a zadávací dokumentace
poskytovatelem dotace

b. seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky pod názvem "Revitalizace
areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními
technologiemi (ICT)" dle přílohy č. 3

 
2) pověřuje
 tajemníka MěÚ ČK k zapracování případných dílčích nepodstatných změn do výzva k podání nabídek,

resp. zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český
Krumlov – vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)", které mohou
vzniknout na základě kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR

 
 

 
Usnesení č. 0154/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 a. výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávky a související služby

zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení zadávaného na části pod názvem "Část 1:
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – konstrukce pódia, fotoateliérů a galerie" a "Část
2: Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – pojezdový kolejnicový systém" zpracované dle
zákona č. 137/2006, zákona o veřejných zakázkách v platném znění a zaslání výzvy k podání
nabídek dle přílohy č. 2 a č. 3, za podmínky schválení této výzvy a zadávací dokumentace
poskytovatelem dotace

b. seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky "Část 1: Revitalizace
areálu klášterů Český Krumlov – konstrukce pódia, fotoateliérů a galerie" a "Část 2: Revitalizace
areálu klášterů Český Krumlov – pojezdový kolejnicový systém" dle přílohy č. 4

 
2) pověřuje
 tajemníka MěÚ ČK k zapracování případných dílčích nepodstatných změn do výzva k podání nabídek,

resp. zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky zadávané na části pod názvem ""Část 1:
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – konstrukce pódia, fotoateliérů a galerie" a "Část 2:
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – pojezdový kolejnicový systém", které mohou vzniknout
na základě kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR
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Usnesení č. 0155/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení 1.

výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 v celkové výši 428.000 Kč
následovně (žadatel, IČ nebo adresa, projekt, finanční příspěvek Kč):
- EKOFILM, 26590883, Edukofilm - ozvěny festivalů 2015, 35.000 Kč
- FIORETTO, skupina historických tanců, 63263971, Podpora celoroční činnosti souboru, 18.000 Kč
- Folklórní klub - soubor Růže, 46622187, Celoroční činnost folklórního souboru Růže, 18.000 Kč
- Fotoklub Český Krumlov, 46621989, Provoz Fotogalerie v Městském divadle Český Krumlov v roce
2015, 5.000 Kč
- Gymnázium Český Krumlov, 583839, Studentský majáles, 5.000 Kč
- Gymnázium Český Krumlov, 583839, Výstava Ve znamení tří deklarací, 18.000 Kč
- Hornický spolek Český Krumlov, 26566621, Rožmberský horní řád - 500 let od vydání horního řádu
Petrem IV. z Rožmberka, 15.000 Kč
- JAZZKY KRUMLOV o.s., 26585120, Jazzky Krumlov - festival jazzové a alternativní hudby, 50.000
Kč
- KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s., 26107287, Rozdáváme radost druhým, 7.000 Kč
- Krumlovský komorní orchestr, 22722769, Celoroční činnost orchestru, 14.000 Kč
- Krumlovský komorní orchestr, 22722769, Adventní koncert s předním českým hobojistou Vilémem
Veverkou, 15.000 Kč
- Krumlovští pištci, 60086076, Celoroční činnost souboru Krumlovští pištci, 20.000 Kč
- Krumlovští pištci, 60086076, Soutěžní i nesoutěžní přehlídky flétnových souborů, 12.000 Kč
- Krumlovští pištci, 60086076, Zahájení a ukončení zámecké sezóny 2015, 8.000 Kč
- Městský pěvecký sbor PERCHTA Český Krumlov, 60084235, MPS Perchta Český Krumlov, 18.000 Kč
- Městský pěvecký sbor PERCHTA Český Krumlov, 60084235, Vánoční koncert duchovní hudby,
15.000 Kč
- Miroslav Mleziva, 42399921, Top koncert jaro 2015, 30.000 Kč
- Musica Divina, 22889795, Celoroční činnost pěveckého sboru Musica Divina 2015, 18.000 Kč
- Musica Divina, 22889795, CD Ó svatá dobo vánoční, 11.000 Kč
- Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, o.s., 69114382, Děti na cestě k umění -
reprezentační akce krumlovské ZUŠ, 16.000 Kč
- Smyčcový orchestr Český Krumlov, 42396387, Vánoční mše J. J. Ryby, 9.000 Kč
- Společnost pro zachování Hořických pašijových her, 26653338, Pašijové Hry Letnice 2015, 19.000
Kč
- Umělecká beseda Český Krumlov, 65025458, Živý Betlém 2015, 33.000 Kč
- Umělecká beseda Český Krumlov, 65025458, Koncert souborů Chairé a Musica Divina "O Vánocích
zpívám", 8.000 Kč
- Základní umělecká škola Český Krumlov, 60084375, Masopustní průvod masek 2015, 11.000 Kč

 
2) doporučuje ZM
 schválit přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení

1. výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 v celkové výši 607.000 Kč
následovně (žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek Kč):
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 25158058, Internetové mládežnické Rádio ICM v roce 2015,
13.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 25158058, Multikulturní festival "Cihelna - Vystupovat 2015"
- 10. ročník, 17.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 25158058, JEDEN SVĚT 2015 - Lidská práva ve filmovém
dokumentu, 40.000 Kč
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 25158058, Ulicemi Krumlova, 17.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Celoroční činnost dětského folklórního souboru
Jitřenka, 20.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Účast Jitřenky na MFF v Rumunsku a na Slovensku,
10.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Krumlovská Dětská Porta a Jihočeský zvonek 2015,
15.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Krumlovské tancování 2015, 9.000 Kč
- Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 665711, Krumlovská prima sezóna 2015, 8.000 Kč
- Festivaly Český Krumlov o.s., 26567652, VIII. ročník Festivalu barokních umění, 115.000 Kč
- Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, 42396107, 29. ročník Festivalu komorní
hudby, 180.000 Kč
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- Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, DĚTSKÝ SBOROVÝ ROK
2015, 23.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Děti na sborových
soutěžích 2015, 25.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Dětské sborové koncerty
v mimosezóně 2015, 20.000 Kč
- Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, 27036821, VLTAVSKÉ CANTARE (VII.
ročník), 35.000 Kč
- Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o., 28104811, V. ročník Krumlovských podzimních recitálů, 60.000
Kč

 
 

 
Usnesení č. 0156/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český

Krumlov 2015 se společností Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., IČ: 42396182 v
předloženém znění

 
 

 
Usnesení č. 0157/RM10/2015
Rada města
1) bere na vědomí
 zprávu o členství města Český Krumlov ve sdruženích a organizacích 
 

 

 
Usnesení č. 0158/RM10/2015
Rada města
1) bere na vědomí
 program akce Kouzelný Krumlov 2015 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2
 
2) schvaluje
 rozpočet akce Kouzelný Krumlov 2015 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3
 

 

 
Usnesení č. 0159/RM10/2015
Rada města
1) bere na vědomí
 informace o projektu Vlak Lustig - Vlak svobody 2015 dle důvodové zprávy
 

 

 
Usnesení č. 0160/RM10/2015
Rada města
1) bere na vědomí
 žádost pořadatele sportovní akce Bohemian Gran Fondo 2015
 
2) pověřuje
 oddělení kancelář starosty dalším jednáním se Spolkem pro Bohemian Gran Fondo, z.s., IČ

03019896 dle důvodové zprávy
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Usnesení č. 0161/RM10/2015
Rada města
1) souhlasí
 s vyhotovováním materiálů (podkladů) pro jednání Rady města Český Krumlov pouze v elektronické

podobě.
 
2) ukládá
 městskému úřadu:

a. realizovat technická a organizační opatření pro vyhotovování a distribuci materiálů (podkladů)
pro jednání Rady města Český Krumlov pouze v elektronické podobě, dle důvodové zprávy,

b. navrhnout změnu jednacího řádu Rady města Český Krumlov a předložit ji ke schválení, dle
důvodové zprávy.

 
 

 
Usnesení č. 0162/RM10/2015
Rada města
1) bere na vědomí
 program oslav 70. výročí konce 2. světové války v Českém Krumlově dle důvodové zprávy
 
2) schvaluje
 schvaluje výlep plakátů za cenu 1 Kč na základě platné smlouvy o nájmu pozemku se společností

VERBA KRUMLOV s.r.o., IČ: 26089912 pro akci 70. výročí konce 2. světové války v počtu 29 ks
plakátů v termínu od 19. 4. do 9. 5. 2015

 
 

 
Usnesení č. 0163/RM10/2015
Rada města
1) bere na vědomí
 žádost pořadatele ČK motorsport s.r.o. k uspořádání 4. New Energies Rallye Český Krumlov
 
2) pověřuje
 oddělení kancelář starosty dalším jednáním s ČK motorsport s.r.o., IČ 261 02 811 dle důvodové

zprávy
 

 

 
Usnesení č. 0164/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 rozpočtové opatření č. 6 - rozpočtové zvýšení příjmů u příspěvku na výkon státní správy na rok 2015

o 32 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí neinvestičního příspěvku sboru Medvíďata ve výši 20 tis.
Kč a zvýšení rozpočtu výdajů na nákup DHDM o 12 tis. Kč.

rozpočtové opatření č. 7 - rozpočtová úprava příjmů a výdajů u dotace od JčK v rámci OP "Lidské
zdroje a zaměstnanost" ve výši 7 tis. Kč dle důvodové zprávy.

rozpočtové opatření č. 8 - rozpočtové zapojení neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů
související se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši
1.516 tis. Kč a rozpočtové zapojení neinvestiční dotace od MMR ČR ve výši 391 tis. Kč dle důvodové
zprávy.

rozpočtové opatření č. 9 - rozpočtové zapojení účelové neinvestiční dotace od Úřadu vlády ČR na
úhradu nákladů související se zajištěním a realizací dotačního programu Podpora terénní práce pro
rok 2015 ve výši 175 tis. Kč a vlastního podílu ve výši 187 tis. Kč.
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rozpočtové opatření č. 10 - rozpočtové zapojení investiční dotace od MMR ČR ve výši 9.100 tis. Kč a
neinvestiční dotace ve výši 381 tis. Kč přijaté jako refundace výdajů realizovaných v rámci projektu
"Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" dle důvodové zprávy.

rozpočtové opatření č. 11 - rozpočtové zapojení rezervy účelově určené na pořízení projektových
dokumentací ve výši 150 tis. Kč dle důvodové zprávy.

rozpočtové opatření č. 12 - rozpočtové zapojení zvýšených příjmů za prodej pozemků, bytů a
ostatního majetku města ve výši 83 tis. Kč na rozpočtové dokrytí zvýšených výdajů na daň z
převodu nemovitostí.

rozpočtové opatření č. 13 - rozpočtové zapojení příjmu z pronájmu ploch pro účely natáčení filmu ve
výši 30 tis. Kč na navýšení rozpočtu výdajů na další kulturní akce.

rozpočtové opatření č. 14 - snížení rozpočtu výdajů na provoz kolektoru o 164 tis. Kč a použití těchto
prostředků na drobná pokrytí nerozpočtovaných výdajů dle důvodové zprávy.

rozpočtové opatření č. 15 - rozpočtové zapojení investiční dotace od MMR ČR ve výši 18.814 tis. Kč a
neinvestiční dotace ve výši 370 tis. Kč přijaté jako refundace výdajů realizovaných v rámci projektu
"Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" dle důvodové zprávy.

rozpočtové opatření č. 16 - navýšení rozpočtu příjmů ze správních poplatků za pasy o 36 tis. Kč za
účelem navýšení výdajů na drobný hmotný majetek JDSHO z důvodu zakoupení přívěsu za auto s
plachtou.

rozpočtové opatření č. 17 - rozpočtové zapojení rezervy ve výši 14 tis. Kč určené na záštity starosty
a místostarosty za účelem rozpočtového krytí neinvestičních příspěvků dle důvodové zprávy.

 
 

 

 
Usnesení č. 0165/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 účetní odpis nedokončených investic ve výši 550.113,50 Kč dle důvodové zprávy.
 

 

 
Usnesení č. 0166/RM10/2015
Rada města
1) souhlasí
 s pronájmem  prostor v Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249 dle důvodové zprávy
 

 

 
Usnesení č. 0167/RM10/2015
Rada města
1) doporučuje ZM
 schválit předložený návrh ZADÁNÍ změny č.15 ÚPO města Český Krumlov v lokalitě Horní Brána -

Kaplická - za autoservisem, dle přílohy č.2, upravený na základě projednání s dotčenými orgány,
sousedními obcemi, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejnosti.

 
 

 
Usnesení č. 0168/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
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 doplnění členů komisí a náhradníků členů komisí pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení
nabídek podle předloženého návrhu dle přílohy č. 2 u těchto veřejných zakázek:

a) veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul.
Věncova a Křížová, Český Krumlov",

b) veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Č. Krumlov - sídliště Vyšný Výměna
kanalizace u čp. 123-124",

c) veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Plavecký bazén v Českém Krumlově - solární ohřev
bazénové vody",

d) veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Úprava okolí Hornobranského rybníka -
rekonstrukce sociálního zařízení",

e) veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Č. Krumlov, Vyšný Úpravy vodovodu u VDJ
Hošek",

f) veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken ZŠ Linecká v Městské
památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VII. etapa".

 
 

 
Usnesení č. 0169/RM10/2015
Rada města
1) schvaluje
 oznámení záměru pachtu  pozemků parc.č. 814/1, 814/3 a 824/1 v k.ú. Český Krumlov o souhrnné

výměře 14.882 m2  pro zemědělské účely (sekání trávy na seno) konkrétní fyzické osobě na
dobu neurčitou za roční pachtovné 1.000,- Kč a uzavření smlouvy o pachtu dle tohoto záměru za
předpokladu, že v zákonné lhůtě zveřejnění záměru pachtu na ÚD města nebudou vzneseny žádné
námitky ani připomínky.

 

 

 
 

 
Usnesení č. 0170/RM10/2015
Rada města
1) jmenuje
 na návrh tajemníka městského úřadu do funce vedoucí Odboru financí Městského úřadu Český

Krumlov s účinností ode dne 1. 6. 2015 Ing. Radku Ondriášovou
 

 

 
Usnesení č. 0171/RM10/2015
Rada města
1) jmenuje
 na návrh tajemníka městského úřadu do funkce vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství

Městského úřadu Český Krumlov s účinností ode dne 1. 4. 2015 Ing. Jana Sládka 
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........................................ ........................................
Mgr. Dalibor Carda

starosta města
 

Ing. Josef Hermann
místostarosta města

 
 


