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Zastupitelstvo města Český Krumlov
6. jednání | datum konání: 26.08.2021

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Přehled přijatých usnesení ze dne: 26.08.2021
Číslo usnesení
0040/ZM6/2021
0041/ZM6/2021
0042/ZM6/2021
0043/ZM6/2021

0044/ZM6/2021
0045/ZM6/2021
0046/ZM6/2021
0047/ZM6/2021
0048/ZM6/2021
0049/ZM6/2021
0050/ZM6/2021
0051/ZM6/2021
0052/ZM6/2021
0053/ZM6/2021
0054/ZM6/2021
0055/ZM6/2021
0056/ZM6/2021

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Centrum umění dětem - představení, zdůvodnění a rozpracování záměru
Vybudování nového zimního stadionu, Český Krumlov Rozhodnutí o
realizaci záměru
Návrh na pořízení změny regulačního plánu "Změna č.1 RP Vyšný"
v lokalitě U lomu, zkráceným postupem, umožňující úpravu regulace
zástavby na pozemcích určených platným regulačním plánem pro
umístění dvou rodinných domů.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. - žádost o poskytnutí
neinvestiční dotace
Žádost o poskytnutí dotace (Sociální služby SOVY, o.p.s.)
Program podpory města Český Krumlov pro rok 2021 - 2. výzva
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Krumlov od
společnosti Pro-Sport ČK, o.p.s.
Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 93
Zpráva o hospodaření města Český Krumlov k 31.07.2021
Střednědobý výhled rozpočtu města Český Krumlov 2022 - 2024
Pozemek p. č. 1696/1, k. ú. Spolí-Nové Spolí Záměr prodeje části
pozemku konkrétní FO
Pozemek p. č. 481/26, k. ú. Český Krumlov Záměr prodeje části pozemku
konkrétní FO
Prodej pozemků p.p.č. 552/13 a 554/2, k. ú. Vyšný Rozhodnutí vlastníka
Prodej pozemků p.p.č. 851/2, 851/30 a 851/33, k. ú. Kladné - Dobrkovice
Rozhodnutí vlastníka
Směna pozemku p.p.č 1786 za pozemek p.p.č. 1288/55, vše k. ú. Český
Krumlov

Předkladatel
Mgr. Dalibor Carda
Bc. Ivo Janoušek
Rada města
Rada města

Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 26.08.2021
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Různé
Zahájení, úvodní volby, program

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Usnesení č. 0040/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 24. června 2021

Usnesení č. 0041/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

představení, zdůvodnění a rozpracování záměru Centra umění dětem v Klášterech Český Krumlov dle
důvodové zprávy a přílohy č. 2

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Usnesení č. 0042/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
1) si vyhrazuje
2)

do své pravomoci rozhodnutí o realizaci záměru výstavby nového zimního stadionu v Českém
Krumlově.

schvaluje

realizaci záměru výstavby nového zimního stadionu v Českém Krumlově způsobem a za podmínek dle
důvodové zprávy a příloh č. 2 až 6.

Usnesení č. 0043/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

pořízení zkráceným postupem - změny regulačního plánu "Změna č.1 RP Vyšný", lokalita U lomu, na
pozemcích p.č. 494/6, 495/14, 498/15, 494/5, 495/13, k.ú. Vyšný, kterou bude změněna stávající regulace
zástavby na pozemcích určených platným regulačním plánem pro umístění dvou rodinných domů.

Usnesení č. 0044/ZM6/2021
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 63 917,38 Kč dle přílohy č. 2, 3 a důvodové zprávy

Usnesení č. 0045/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

poskytnutí investiční dotace Sociálním službám SOVY, o.p.s., IČ 25154389, Vyšehradská 260, Český
Krumlov ve výši Kč 236.106,- dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy

Usnesení č. 0046/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a ustanovením § 10a) a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, poskytnutí dotace z Programu podpory města Český Krumlov (priorita č. 1) pro
rok 2021 a dle přílohy č. 2 (tab. č. 1) a přílohy č. 3

Usnesení č. 0047/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

poskytnutí dotace společnosti Pro-Sport ČK, o.p.s., IČ 466 21 521 ve výši 158.003,38 Kč na pokrytí ztráty
společnosti z doplňkové činnosti za rok 2020 dle důvodové zprávy a žádosti.

Usnesení č. 0048/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

a) závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2020 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 2020 dle §
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17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, bez výhrad,
c) přijetí opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2020 dle
přílohy č. 8.

Usnesení č. 0049/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

rozpočtové opatření č. 93 - snížení rozpočtu financování položky splátek úvěrů o 1.100 tis. Kč z důvodu
úpravy výše splátek úvěru na pořízení ČOV dle schválené smlouvy o poskytnutí úvěru a navýšení rozpočtu
na odvodnění objektu ZŠ T. G. Masaryka o stejnou výši dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0050/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zprávu o hospodaření města Český Krumlov k 31.07.2021.

Usnesení č. 0051/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu města Český Krumlov 2022 - 2024 dle přílohy č. 1

Usnesení č. 0052/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1696/1, k. ú. Spolí-Nové Spolí o výměře cca 129 m2, podle zákresu ve
fotomapě, konkrétním fyzickým osobám dle předložené žádosti, jakožto podílovým spoluvlastníkům pozemku
parc. č. 1696/8, v k.ú. Spolí-Nové Spolí za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku,
vyhotoveného na náklady kupujících.

Usnesení č. 0053/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

2

záměr prodeje části pozemku parc. č. 481/26, k. ú. Český Krumlov, o výměře cca 27 m dle zákresu uvedeného
v příloze č. 8 konkrétní fyzické osobě k výstavbě garáže pro osobní automobil.

Usnesení č. 0054/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje

záměr města prodat pozemky p.p.č. 552/13 a části p.p.č. 554/2, k. ú. Vyšný.

Usnesení č. 0055/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje

záměr města prodat pozemky p.p.č. 851/2, p.p.č 851/30 a p.p.č 851/33, k. ú. Kladné – Dobrkovice.
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Usnesení č. 0056/ZM6/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

směnu pozemku p.p.č. 1288/55 o velikosti 9 m2, která vznikla dle geometrického plánu č. 4386-193/2021
oddělením z p.p.č. 1288/17, ve vlastnictví města Český Krumlov, za p.p.č 1786 o velikosti 9 m2 ve vlastnictví
konkrétní fyzické osoby, vše k. ú. Český Krumlov.

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

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

