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Usnesení č. 0024/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 30. března 2017

Usnesení č. 0025/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
přidělení finančních prostředků z org. 68 (Program podpory zahraniční spolupráce) na základě
vyhodnocení výzvy Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov 2017 v celkové výši
70.000 Kč následovně (žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek v Kč):
Krumlovští pištci, z.s., 60086076, Giostra di Zante 2017, 25.000 Kč.
Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., 04668146, Společné koncertování Jitřenky a italského souboru
Notemagia, 20.000 Kč.
Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s., 04668146, Jitřenka na mezinárodním folklórním festivalu v
Chorvatsku, 25.000 Kč.

Usnesení č. 0026/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
udělení Ceny města za rok 2016 organizaci Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. dle
důvodové zprávy

2)

schvaluje
udělení Ceny města za rok 2016 paní Heleně Plachtové dle důvodové zprávy

Usnesení č. 0027/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) závěrečný účet a účetní závěrku města Český Krumlov za rok 2016 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
b) vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Český Krumlov za rok 2016 dle § 17 odst. 7
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bez
výhrad,
c) vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti i z vedlejší hospodářské činnosti města Český
Krumlov takto: převedení na účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let.

Usnesení č. 0028/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Český Krumlov k 31. 03. 2017.
Zastupitelstvo města, 4. jednání, dne 27.04.2017
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Usnesení č. 0029/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu znění čl. 6 , bod 2, písm. a) návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o místních
poplatcích následovně: od poplatku ze psů se dále osvobozuje držitel psa, který je členem lesní a
myslivecké stráže a rybářské stráže

2)

schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Český Krumlov č. 1/2017, o místních poplatcích, dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 0030/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí dotace společnosti Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (IČ 70853517) ve výši Kč 60.000,-,
dle žádosti ze dne 17.2.2017.

Usnesení č. 0031/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2017
z opatření 1 dle přílohy č. 2, 3 a důvodové zprávy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shotokan Karate Klub Český Krumlov, z.s. (IČ 45010552) ve výši 61.267,- Kč
Lawn Tennis Club Český Krumlov z.s. (IČ 22751441) ve výši 102.111,- Kč
Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek (IČ 60630256) ve výši 69.676,- Kč
Českokrumlovský plavecký klub (IČ 60084685) ve výši 98.507,- Kč
Volejbalový sportovní klub Český Krumlov z.s. (IČ 15789969) ve výši 220.000,- Kč
SK VLTAVA Český Krumlov z.s. (IČ 15789845) ve výši 36.039,- Kč
HC Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789543) ve výši 160.976,- Kč
FBC Český Krumlov (IČ 26999480) ve výši 92.501,- Kč
FK Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789918) ve výši 212.632,- Kč
Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. (IČ 69085692) ve výši 111.722,- Kč

b) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2017
z opatření 2 – dle přílohy č. 4, 5 a důvodové zprávy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klub sportovních potápěčů KRAKEN-Český Krumlov z.s. (IČ 70668370) ve výši 60.000,- Kč
Lawn Tennis Club Český Krumlov z.s. (IČ 22751441) ve výši 20.000,- Kč
Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek (IČ 60630256) ve výši 120.000,- Kč
Českokrumlovský plavecký klub (IČ 60084685) ve výši 219.000,- Kč
Volejbalový sportovní klub Český Krumlov Český Krumlov z.s. (IČ 15789969) ve výši 40.000,- Kč
FBC Český Krumlov (IČ 26999480) ve výši 198.000,- Kč
HC Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789543) ve výši 1.703.000,- Kč
FK Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789918) ve výši 70.000,- Kč
SK VLTAVA Český Krumlov z.s. (IČ 15789845) ve výši 30.000,- Kč
Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. (IČ 69085692) ve výši 803.000,- Kč

c) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2017
z opatření 3 – dle přílohy č. 6, 7 a důvodové zprávy
• Volejbalový sportovní klub Český Krumlov, z.s. (IČ 15789969) ve výši 10.440,- Kč
Zastupitelstvo města, 4. jednání, dne 27.04.2017
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• HC Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789543) ve výši 77.410,- Kč
• FK Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789918) ve výši 176.790,- Kč
• SK VLTAVA Český Krumlov z.s. (IČ 15789845) ve výši 35.360,- Kč
d) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2017
z opatření 4 – dle přílohy č. 8 a 9
• FK Slavoj Český Krumlov, z.s. (IČ 15789918) ve výši 3.100,- Kč
• Lawn Tennis Club Český Krumlov z.s. (IČ 22751441) ve výši 71.000,- Kč
• Shotokan Karate Klub Český Krumlov, z.s. (IČ 45010552) ve výši 3.600,- Kč

Usnesení č. 0032/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny územního plánu (ÚPO) města Český Krumlov v lokalitě Nové Dobrkovice na pozemku
p.č.1463/6, k.ú. Český Krumlov, ze stávajícího funkčního využití ZS - zeleň sídelní, na jiné funkční využití,
umožňující na tomto pozemku realizovat rekreační stavbu.

Usnesení č. 0033/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
neschvaluje
pořízení změny územního plánu (ÚPO) města Český Krumlov v lokalitě Vyšný - Novákův Kopec, na pozemcích
p.č. 148/1 a 147/2, k.ú. Vyšný, v nezastavitelném území, ze stávajícího funkčního využití S.przl - krajinná
zóna smíšená, na jiné funkční využití, umožňující na uvedených pozemcích realizovat stavby rodinných
domů.

Usnesení č. 0034/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
pořízení změny regulačního plánu Vyšný (resp. změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě Novákův kopec, na pozemku
p.č. 175/1, k.ú. Vyšný, umožňující změnu umístění zastavitelné části pozemku oproti umístění navrženému
regulačním plánem, na návrh a náklady vlastníka pozemku.

Usnesení č. 0035/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
pořízení změny regulačního plánu Vyšný (resp. změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě Podhájí, na pozemku p.č.
493/88, k.ú. Vyšný, umožňující změnu umístění zastavitelné části pozemku oproti umístění navrženému
regulačním plánem, na návrh a náklady vlastníků pozemku.

Usnesení č. 0036/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
pořízení změny regulačního plánu Vyšný (resp. změny č.1 RP Vyšný) v lokalitě Starý Vyšný, na pozemcích
p.č. 32/4 a 32/1, k.ú. Vyšný, pro vymezení nového stavebního pozemku pro individuální bydlení, na návrh
a náklady vlastníků pozemků.
Zastupitelstvo města, 4. jednání, dne 27.04.2017
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Usnesení č. 0037/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
záměr uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 3, kterou město Český Krumlov daruje Jihočeskému
kraji pozemek parcela č. 161/10 o výměře 481 m2, ostatní plocha, silnice, oddělená na základě
geometrického plánu č. 116–39/2016 ze dne 21. 4. 2016 z pozemkové parcely č. 161/2 v k. ú. Zátoňské
Dvory

Usnesení č. 0038/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
budoucí smlouvu kupní na odkoupení části pozemkové parcely č. 847/1 o výměře cca 7 m2 v k.ú. KladnéDobrkovice a obci Český Krumlov od konkrétní fyzické osoby ve znění dle přílohy č. 2 materiálu

Usnesení č. 0039/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 493/59 v k. ú. Vyšný

Usnesení č. 0040/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
prodej pozemku p. p. č. 860/5 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov o výměře 125 m2 (dle geometrického plánu
č. 3780-23/2015) společnosti Lovci královi s.r.o., IČO 28132980 za kupní cenu 312.500,- Kč za podmínky
provedení geodetického zaměření stavby po dosažení výše prvního nadzemního podlaží

Usnesení č. 0041/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
záměr města prodat pozemek parcela č. 1103/1 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Český Krumlov
za kupní cenu 20 Kč/m2

Usnesení č. 0042/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
trvá
na usnesení č. 27/ZM2/2016 ze dne 28.4.2016

Usnesení č. 0043/ZM4/2017
Zastupitelstvo města, 4. jednání, dne 27.04.2017
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Zastupitelstvo města
neschvaluje
prodej části pozemku parc.č. 348/2 o výměře cca 60 m2 ( dle předloženého zákresu) v k.ú. Český
Krumlov konkrétní fyzické osobě z územního hlediska

Usnesení č. 0044/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
1)

oznamuje
2

záměr prodeje pozemku parc.č. 1325/10 o výměře 10m , odděleného z pozemku parc.č. 1325/2 v k.ú.
Český Krumlov dle GP č. 4008-36/2017 společnosti KOHOUT COMPANY s.r.o., IČ 606 46 926 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 dále navýšenou o 20%.

2)

schvaluje
2

prodej pozemku parc.č. 1325/10 o výměře 10m , odděleného z pozemku parc.č. 1325/2 v k.ú. Český
Krumlov dle GP č. 4008-36/2017 společnosti KOHOUT COMPANY s.r.o., IČ 606 46 926 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 dále navýšenou o 20%, za předpokladu, že v
době zveřejnění záměru prodeje na úřední desce města v zákonem stanovené lhůtě nebudou vzneseny
žádné námitky a připomínky

Usnesení č. 0045/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
oznamuje
záměr prodeje části pozemku parc.č.1500/52 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 30 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

Usnesení č. 0046/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
schvaluje
zrušení předkupního práva váznoucího na domě Plešivec čp. 133, Český Krumlov a na parc. č. 493/1
(zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Plešivec

Usnesení č. 0047/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
záměr Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. IČ 42396182 uzavřít nájemní smlouvu na
pronájem nebytových prostor v objektu Chvalšinská čp. 242, Český Krumlov - levá budova, společnosti
Vydavatelství MCU s.r.o., IČ 26099900 - od 1. 6. 2017 na prostory v 1 NP sklady o celkové ploše 121,17
m2 a od 1. 7. 2017 na prostory 2 NP kanceláře o celkové ploše 113,52 m2, včetně parkovacího stání
pro 4 automobily, na dobu 10 let za účelem provozování činnosti vydavatelství a mapového centra
a velkoobchodu s výrobky a produkty převážně domácího cestovního ruchu, které propagují Českou

Zastupitelstvo města, 4. jednání, dne 27.04.2017
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Město Český Krumlov
republiku s nájemným ve výši 300 000,- Kč bez DPH ročně a s úhradou služeb spojených s nájmem a
doporučuje radě města ve funkci valné hromady uzavření takovéto nájemní smlouvy

Usnesení č. 0048/ZM4/2017
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Podnikatelský plán Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. na rok 2017 a doporučuje radě
města ve funkci valné hromady této společnosti jeho schválení

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

Zastupitelstvo města, 4. jednání, dne 27.04.2017

........................................
Ing. Josef Hermann
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