
  

 
 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
 

Zastupitelstvo města 9. jednání datum konání: 29.10.2015

 
Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.10.2015
Číslo usnesení Název Předkladatel
0102/ZM9/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr. Dalibor Carda
0103/ZM9/2015 Rozpočtová opatření č. 124, 125, 127 Rada města
0104/ZM9/2015 SK Vltava - příspěvek za úspěchy na MS juniorů v klasickém sjezdu,

individuální závod
Rada města

0105/ZM9/2015 Přidělení názvu veřejnému prostranství v části obce Latrán, lokalita
Klášter

Rada města

0106/ZM9/2015 Vydání změny Změny č.1RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Rada města
0107/ZM9/2015 Majetkoprávní vypořádání stavby Český Krumlov - N. Dobrkovice-

výstavba a reko. MK a IS
Rada města

0108/ZM9/2015 Zrušení předkupního práva k domu ul. Kájovská čp. 63 Rada města
0109/ZM9/2015 Zrušení předkupního práva k bytové jednotce 183/9 v ul. Urbinská Rada města
0110/ZM9/2015 Prodej pozemku části p.p.č. 810/2 v k. ú. Český Krumlov Rada města
0111/ZM9/2015 Prodej části pozemku parc.č. 1509/7 v k.ú. Přísečná-Domoradice Rada města
0112/ZM9/2015 Žádost o povolení splátek dluhu Rada města
0113/ZM9/2015 Audit ČKRF - revokace usnesení ZM Rada města
 
Projednané informace na programu jednání dne: 29.10.2015

Audit ČKRF - podkladové materiály k veřejné zakázce Mgr. Dalibor Carda
Zahájení, úvodní volby, program
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Různé

 

 
 
Usnesení č. 0102/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 23. září 2015
 

 

 
Usnesení č. 0103/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 124 - rozpočtové zapojení rezervy určené na výdaje města v provozní fázi klášterů
ve výši 335 tis. Kč, převod rozpočtu určeného na přípojky EE ve výši 300 tis. Kč a snížení rozpočtu
určeného na zařízení a vybavení  o 700 tis. Kč za účelem pokrytí zvýšených výdajů v rámci hospodaření v
areálu klášterů dle důvodové zprávy.



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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rozpočtové opatření č. 125 - přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu ODSH v celkovém objemu 500 tis.
Kč za účelem navýšení rozpočtu na čištění ulic a zimní údržbu dle důvodové zprávy.
rozpočtové opatření č. 127 - rozpočtový přesun v rámci běžného rozpočtu odboru investic ve výši 33.600
Kč a přesun z kapitálového a běžného rozpočtu Plánu obnovy - vodovody a kanalizace v celkovém objemu
1.300 tis. Kč dle důvodové zprávy.
 

 

 
Usnesení č. 0104/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
a) poskytnutí neinvestičního příspěvku SK Vltava Český Krumlov (IČ 15789845) ve výši 19.000,- Kč za
úspěchy na MS juniorů v klasickém sjezdu, individuální závod dle důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření č. 126 - rozpočtové zapojení rezervy z Programu sportu ve městě Český Krumlov
pro rok 2015 za účelem rozpočtového krytí neinvestičního příspěvku SK Vltava Český Krumlov ve výši 19
tis. Kč za úspěchy na MS juniorů v klasickém sjezdu, individuální závod - za podmínky schválení příspěvku
ve výši 19 tis. Kč pro SK Vltava Zastupitelstvem města
 

 

 
Usnesení č. 0105/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
stanovuje
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích název veřejného
prostranství v místě popsaném v důvodové zprávě a příloze č. 2. s tím, že název zní Klášterní dvůr
 

 

 
Usnesení č. 0106/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
vydání změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný
 
 

 

 
Usnesení č. 0107/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
1) revokuje
 usnesení č. 65/ZM6/2015 v části 4)
 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností vedení inženýrských sítí (výtlačné

kanalizace z čerpací stanice ) a služebnosti vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a
oprav inženýrských sítí v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Milošem Charvátem
- IMC, IČ 68063822 do pozemku p.č. 1463/15 v k.ú. a obci Český Krumlov ve vlastnictví konkrétní
fyzické osoby ve znění přílohy č. 2 materiálu

 
 

 
Usnesení č. 0108/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje



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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zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Kájovská č. p. 63, Český Krumlov a na
parc. č. 186 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce
Vnitřní Město
 

 

 
Usnesení č. 0109/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
1) revokuje
 usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov č. 84/ZM7/2015 ze dne 27. 8. 2015
 
2) schvaluje
 zrušení věcného práva předkupního váznoucího na bytové jednotce č. 183/9 v budově čp. 183, v

části obce Domoradice, postavené na pozemku par. č. 414 (zast. plocha a nádvoří) za úhradu ve výši
50.000 Kč

 
 

 
Usnesení č. 0110/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje pozemku - části parc. č. 810/2 v k. ú. Český Krumlov o velikosti 500 m2 z důvodu
nesouladu s územním plánem
 

 

 
Usnesení č. 0111/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1509/7 v k.ú. Přísečná-Domoradice (dle předloženého zákresu) z
územního hlediska
 

 

 
Usnesení č. 0112/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 34.965 Kč za neuhrazený
nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 182/24 s konkrétní fyzickou
osobou dle důvodové zprávy.
 

 

 
Usnesení č. 0113/ZM9/2015
Zastupitelstvo města
revokuje
usnesení Zastupitelstva města ze dne 27.8.2015, č.j. 0091/ZM7/2015.
 

 

 
 
 
 

 
 
 



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

starosta města
 

Ing. Josef Hermann
místostarosta města

 
 


