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Zastupitelstvo města Český Krumlov
10. jednání | datum konání: 16.12.2021

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.12.2021
Číslo usnesení
0080/ZM10/2021
0081/ZM10/2021
0082/ZM10/2021
0083/ZM10/2021
0084/ZM10/2021
0085/ZM10/2021
0086/ZM10/2021
0087/ZM10/2021
0088/ZM10/2021
0089/ZM10/2021
0090/ZM10/2021
0091/ZM10/2021
0092/ZM10/2021
0093/ZM10/2021
0094/ZM10/2021
0095/ZM10/2021
0096/ZM10/2021
0097/ZM10/2021

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Plán činnosti DMO Český Krumlov, z. s. na rok 2022
Mgr. Martin Hák
Plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou
Rada města
působností Český Krumlov na léta 2022 až 2024
Návrh rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2022
Rada města
Rozpočtová opatření č. 162 - 164
Rada města
Program podpory města Český Krumlov
Rada města
Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 3/2021 o místním
Rada města
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
Rada města
hospodářství na území města Český Krumlov
Obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů spádových
Rada města
základních škol v Českém Krumlově
Vyhodnocení Akčního plánu města Český Krumlov za období 2021
Rada města
Český Krumlov, ul. Budějovická Chodník k objektům prodejny pro dům a Rada města
zahradu a opěrná zeď Rozhodnutí vlastníka
Pozemek p. č. 219/14, k. ú. Přísečná-Domoradice Prodej části pozemku Rada města
pro rozšíření stávající trafostanice na pozemku parc.č.st. 901, k. ú.
Přísečná-Domoradice (společnost EG.D, a. s., IČO 28085400)
Prodej pozemku p.p.č. 1288/56 v k. ú. Český Krumlov Rozhodnutí
Rada města
vlastníka
Prodej pozemku p.p.č. 167/1 v k. ú. Přísečná - Domoradice Rozhodnutí
Rada města
vlastníka
Prodej pozemků p.p.č. 312/53 a 312/52 v k. ú. Přísečná - Domoradice
Rada města
Rozhodnutí vlastníka
Prodej pozemku část p.p.č. 37/2 v k. ú. Český Krumlov Rozhodnutí
Rada města
vlastníka
Prodej pozemku 843/2 v k. ú. Kladné - Dobrkovice Rozhodnutí vlastníka Rada města
Prodej pozemků p.p.č. 1312/8 a 1312/9, v k. ú. Český Krumlov RozhodnutíRada města
vlastníka

Projednané informace na programu jednání dne: 16.12.2021
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Různé
Zahájení, úvodní volby, program

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Usnesení č. 0080/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 11. listopadu 2021

Usnesení č. 0081/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

Plán činnosti DMO Český Krumlov, z. s. na rok 2022 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2
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Usnesení č. 0082/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

opatření týkající se města Český Krumlov uvedené v Plánu sociálních a souvisejících služeb na území obce
s rozšířenou působností Český Krumlov, dle důvodové zprávy a přílohy č.2

Usnesení č. 0083/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

a) rozpočet města Český Krumlov pro rok 2022 a stanovuje jako závazné ukazatele Organizační jednotky a
Organizační čísla dle přílohy č. 2 takto:
celkové příjmy ve výši
financování ve výši
celkové zdroje ve výši

424.745,5 tis. Kč
49.263,9 tis. Kč
474.009,4 tis. Kč

běžné výdaje ve výši
kapitálové výdaje ve výši
celkové výdaje ve výši

364.749,6 tis. Kč
109.259,8 tis. Kč
474.009,4 tis: Kč

b) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů z rozpočtu města pro rok 2022 fyzickým a právnickým osobám dle návrhu
rozpočtu města pro rok 2022 ve výši jak jsou uvedeny v důvodové zprávě a příloze č. 2
c) mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města v souladu se Statutem sociálního fondu ve výši
978 tis. Kč na dofinancování výdajů Org. č. 204 dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0084/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

rozpočtové opatření č. 162 – zapojení kontokorentního úvěru ve výši 7.134,2 tis. Kč a snížení výdajů
projektu Rozvoj služeb eGovernmentu o 4.906,8 tis. Kč za účelem snížení rozpočtu příjmu dotace z MMR na
uvedený projekt dle důvodové zprávy,
rozpočtové opatření č. 163 – zapojení kontokorentního úvěru ve výši 1.616 tis. Kč za účelem snížení
rozpočtu příjmu dotace ze SFŽP na projekt Výměna svítidel veřejného osvětlení dle důvodové zprávy,
rozpočtové opatření č. 164 – zapojení kontokorentního úvěru ve výši 7.735,7 tis. Kč za účelem snížení
rozpočtu příjmu dotace z MMR na projekt Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a
přírodopisu ZŠ Za Nádražím dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0085/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

Program podpory města Český Krumlov ve smyslu ustanovení § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou poskytovány
dotace z rozpočtu města, ve znění dle přílohy č. 2

Usnesení č. 0086/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
v navrhovaném znění dle přílohy č. 2.
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Usnesení č. 0087/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území
města Český Krumlov

Usnesení č. 0088/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém
Krumlově, dle důvodové zprávy a ve znění dle přílohy č. 4

Usnesení č. 0089/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plánu města Český Krumlov za období 2021

Usnesení č. 0090/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje

převzetí navrhovaných staveb opěrné zdi a chodníku k areálu prodejny pro dům a zahradu, umísťovaných
na pozemku p. č. 1525/1, k. ú. Přísečná – Domoradice, do majetku města Český Krumlov po jejich
dokončení.

Usnesení č. 0091/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

záměr prodeje části pozemku parc. č. 219/14, k.ú. Přísečná-Domoradice, o výměře cca 32 m2 dle
předloženého zákresu v katastrální mapě pro plánované rozšíření stávající trafostanice společnosti EG.D, a.
s., IČO 28085400, umístěné na pozemku parc.č. st. 901, k.ú. Přísečná-Domoradice.

Usnesení č. 0092/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

prodej pozemku p.p.č. 1288/56 v k. ú. Český Krumlov o výměře 39 m2, vzniklé na základě geometrického
plánu č. 4409-277/2021, konkrétní fyzické osobě za kupní cenu 1 750 Kč/m2 bez DPH (DPH bude uplatněna
ve výši podle platných právních předpisů)

Usnesení č. 0093/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje

záměr města prodat pozemek p.p.č. 167/1 v k. ú. Přísečná - Domoradice

Usnesení č. 0094/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje
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záměr města prodat prodat pozemky p.p.č. 312/52 a p.p.č. 312/53 v k. ú. Přísečná - Domoradice

Usnesení č. 0095/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje

záměr města prodat pozemek část p.p.č. 37/2 v k. ú. Český Krumlov.

Usnesení č. 0096/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje

záměr prodat pozemek p.p.č. 843/2 v k.ú. Kladné - Dobrkovice

Usnesení č. 0097/ZM10/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

záměr prodeje pozemků p.p.č. 1312/8 v k. ú. Český Krumlov a p.p.č. 1312/9 v k. ú. Český Krumlov, které
vznikly dle geometrického plánu č. 4336-53/2020 oddělením z p.p.č. 1312/1 v k. ú. Český Krumlov

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

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

