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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 
  

Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 25.08.2016
  

  
Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.08.2016 
Číslo usnesení Název Předkladatel 
0059/ZM4/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr. Dalibor Carda 

 
0060/ZM4/2016 Nový územní plán Českého Krumlova - ZADÁNÍ - Rada města 

 
0062/ZM4/2016 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. Č.Krumlov, situovat přístavby k RD čp. 269. 

 Rada města 
 
  
0063/ZM4/2016 Zpráva o hospodaření města k 31.07.2016 Rada města 

 
0064/ZM4/2016 Rozpočtová opatření č. 41, 48, 49 Rada města 

 
0065/ZM4/2016 Žádost Domů s pečovatelskou službou, o.p.s. o navýšení dotace pro rok 

2016  

  Rada města 

 
0066/ZM4/2016 Poskytnutí neinvestiční dotace CPDM o.p.s. Rada města 

 
0067/ZM4/2016 Poskytnutí neinvestiční dotace PRO-SPORTU ČK o.p.s. Rada města 
 
0068/ZM4/2016 SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci Rada města 
 
0069/ZM4/2016 Mostní provizorium TMS u pivovaru Rada města 

 
0070/ZM4/2016 Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 872/27 v k. ú. Český Krumlov  

 Rada města 

 
0071/ZM4/2016 Prodej části pozemku parc.č. 1147/29 v k.ú. Český Krumlov Rada města 

 
0072/ZM4/2016 Prodej části pozemku parc.č. 324/44 v k.ú. Český Krumlov Rada města 
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Projednané informace na programu jednání dne: 25.08.2016 
 Rekonstrukce autobusového nádraží Český Krumlov Ing. Josef Hermann 
  
Materiály stažené z projednávání 
 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. 

Rada města 

 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. 

Rada města 

 Návrh na pořízení změny RP Vyšný (resp. změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě 
Podhájí, podle PD “Č.Krumlov-Vyšný-7 RD”. 

Rada města 

  
 Projednané materiály bez přijatého usnesení: 25.08.2016 

Vydání regulačního plánu (RP)Domoradice - jih Rada města 
 
 _________________________________________________________________________________  
  
Usnesení č. 0059/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 23.06.2016 

 _________________________________________________________________________________  
  

Usnesení č. 0060/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

ZADÁNÍ nového územního plánu Českého Krumlova dle přílohy č.2. 

 _________________________________________________________________________________  
  

Usnesení č. 0062/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

souběžné pořízení změny ÚPO Český Krumlov a regulačního plánu, v lokalitě nad Důlní ulicí, ve stávající 
ploše RZ.1 - zahrádky v exponovaných polohách, na náklady vlastníka pozemku p.č. 1014/2, k.ú.Český 
Krumlov, umožňující na tomto pozemku umístit přístavby k RD čp. 269 dle přílohy č.2 

 _________________________________________________________________________________  
  

Usnesení č. 0063/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
bere na vědomí 

zprávu o plnění rozpočtu města Český Krumlov k 31.07.2016. 

 _________________________________________________________________________________  
  

Usnesení č. 0064/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

rozpočtové opatření č. 41 - rozpočtové zapojení kontokorentního úvěru v celkovém objemu 3.413 tis. 
Kč za účelem krytí nerozpočtovaných výdajů dle důvodové zprávy. 
rozpočtové opatření č. 48 - rozpočtový přesun v rámci odboru ODSH org. 614 - silniční hospodářství 
ve výši 1.000 tis. Kč za účelem krytí výdajů na čištění ulic dle důvodové zprávy. 
rozpočtové opatření č. 49 - rozpočtový přesun v rámci odboru OI org. 400, 342 Plán obnovy 
vodohospodářského majetku z kapitálového do běžného rozpočtu v celkovém objemu 2.020 tis. Kč dle 
důvodové zprávy. 
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Usnesení č. 0065/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

poskytnutí neinvestiční dotace Domům s pečovatelskou službou, o.p.s., IČ 25154389, Vyšehradská 260, 
Český Krumlov ve výši Kč 514.337,- dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 

  
 _________________________________________________________________________________  

  
Usnesení č. 0066/ZM4/2016 
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 198.357,82 Kč dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

 
 _________________________________________________________________________________  

  
Usnesení č. 0067/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

poskytnutí neinvestiční dotace PRO-SPORTU ČK o.p.s., IČ 46621521, Fialková 225, Český Krumlov ve 
výši 180.307,48 Kč dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

 
 _________________________________________________________________________________  

  
Usnesení č. 0068/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

uzavření smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2017 o vzájemné spolupráci mezi městem Český Krumlov, 
Sportovním klubem Badminton Český Krumlov (IČ: 69085692) a PRO-SPORTEM ČK, o.p.s (IČ: 
46621521) ve znění dle přílohy číslo 3 a důvodové zprávy 

 
 _________________________________________________________________________________  

  
Usnesení č. 0069/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

zahrnutí položek na odkoupení a nájem mostního provizoria od ČR- Správy státních 
hmotných rezerv, IČ 481 33 990 v celkové výši 7,1 mil. Kč do rozpočtu 2017. 

  
 _________________________________________________________________________________  

  
Usnesení č. 0070/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

zrušení věcného práva předkupního váznoucího na pozemku parc. č. 872/27 (zahrada) v k. ú. a obci 
Český Krumlov 

  
 _________________________________________________________________________________  

  



Město Český Krumlov 

Zastupitelstvo města, 4. jednání, dne 25.08.2016              Strana 4/4 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

 

Usnesení č. 0071/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
schvaluje 

prodej  pozemku parc. č. 1147/47  o výměře 140 m2  , odděleného z pozemku parc.č. 1147/29 v k.ú. 
Český Krumlov geometrickým plánem č. 3931-196/2016 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 za 70.000,- Kč, navýšenou o DPH v zákonem stanovené výši ( t.j. 21 %). 

  
 _________________________________________________________________________________  

  
Usnesení č. 0072/ZM4/2016 
Zastupitelstvo města 
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 , dle předloženého materiálu za kupní cenu, stanovenou 
znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady žadatelky, jako cenu v místě a čase obvyklou, navýšenou 
o DPH v zákonem stanovené výši 

  
 _________________________________________________________________________________  

  
  
  
  

........................................ 

  
  
  

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

 

Ing. Josef Hermann 
 

  
 
 


