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Zastupitelstvo města Český Krumlov
7. jednání | datum konání: 01.09.2022

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2022
Číslo usnesení
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0054/ZM7/2022
0055/ZM7/2022
0056/ZM7/2022
0057/ZM7/2022
0058/ZM7/2022
0059/ZM7/2022
0060/ZM7/2022
0061/ZM7/2022
0062/ZM7/2022
0063/ZM7/2022
0064/ZM7/2022
0065/ZM7/2022
0066/ZM7/2022
0067/ZM7/2022
0068/ZM7/2022
0069/ZM7/2022
0070/ZM7/2022
0071/ZM7/2022
0072/ZM7/2022
0073/ZM7/2022
0074/ZM7/2022

Název
Předkladatel
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Mgr. Dalibor Carda
Výsledky hospodaření ČKRF, spol. s r. o.
Ing. Josef Hermann
Vyhodnocení akčního plánu města Český Krumlov
Rada města
Závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a nové
Rada města
stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021
Vydání regulačního plánu (RP) Rybářská
Rada města
Vydání změny Změny č.1RP Vyšný v lokalitě U lomu
Rada města
Zpráva o hospodaření města Český Krumlov k 31.07.2022
Rada města
Rozpočtová opatření č. 109 - 111
Rada města
Zapojení města Český Krumlov do dotačního programu Jihočeského kraje Rada města
"My v tom Jihočechy nenecháme II"
6. ročník participativního rozpočtu města Český Krumlov
Rada města
Žádost o poskytnutí dotace společnosti Centrum pro pomoc dětem a
Rada města
mládeži, o.p.s., IČ 25158058 na pokrytí ztráty z roku 2021
Žádost o poskytnutí dotace (Sociální služby SOVY, o.p.s.)
Rada města
Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Českém Krumlově (SECAP) Rada města
Český Krumlov, ul. Rožmberská a pozemky pod silnicí III/1571 Bezúplatné Rada města
nabytí nemovitého majetku
Objekty v areálu bývalých kasáren Vyšný II Žádost skautského oddílu
Rada města
URSINI Český Krumlov (Junák-český skaut, středisko Pod Kletí Holubov,
z.s.)
Přechod pro chodce a cyklisty přes silnici I/39 (ul. Chvalšinská) BezúplatnýRada města
převod vlastnictví k nemovitým věcem (pozemky trvale dotčené stavbou)
od České republiky (právo hospodaření ÚZSVM)
Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou konkrétní FO v ul. Rada města
Družstevní Rozhodnutí vlastníka (směna pozemků)
Český Krumlov, pozemek st.p.č. 548/1, k.ú. Český Krumlov, jehož součástí Rada města
je rodinný dům Plešivec č.p. 90 Zrušení předkupního práva
Pozemek p.p.č. 1360/3 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov Rozhodnutí
Rada města
vlastníka (koupě pozemku)
Pozemky st.p.č. 1431, p.p.č. 55/1 a p.p.č. 55/2, vše v k. ú. Český Krumlov. Rada města
Rozhodnutí vlastníka (prodej pozemků)
Pozemky p.p.č. 1413 (travní porost) a p.p.č. 1393/1 (travní porost) v k. ú. Rada města
Český Krumlov Rozhodnutí vlastníka (prodej pozemku)
Pozemek p.p.č. 1490/3 (vodní plocha) v k. ú. Český Krumlov Rozhodnutí Rada města
vlastníka (prodej pozemku)

Projednané informace na programu jednání dne: 01.09.2022
Zahájení, úvodní volby, program
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Usnesení č. 0053/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 23. června 2022
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Usnesení č. 0054/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

výsledky hospodaření společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. za I. pololetí 2022

Usnesení č. 0055/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plánu města Český Krumlov za období 2018 - 2022

Usnesení č. 0056/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
1) bere na vědomí
2)

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
České dědictví UNESCO za rok 2021 dle důvodové zprávy a příloh č. 2 a č. 3

schvaluje

nové znění stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle důvodové zprávy a přílohy
č. 4

Usnesení č. 0057/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

vydání regulačního plánu "RP Rybářská", dle příloh č. 2 - 20.

Usnesení č. 0058/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

vydání změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě U lomu, dle příloh č. 2 - 6.

Usnesení č. 0059/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zprávu o hospodaření města Český Krumlov k 31.07.2022.

Usnesení č. 0060/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

rozpočtové opatření č. 109 - rozpočtové zapojení investiční rezervy ve výši 2.237 tis. Kč za účelem pokrytí
výdaje na rekonstrukci tepelného zdroje v objektu v ul. Latrán č.p. 50 (klášter minoritů a klášter bekyň)
využívaného Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky dle důvodové zprávy,
rozpočtové opatření č. 110 - rozpočtové zapojení investiční rezervy ve výši 2.300 tis. Kč za účelem pokrytí
opravy běžecké dráhy a souvisejících zařízení na stadionu FK Slavoj Český Krumlov po povodni dne
30.06.2022 dle důvodové zprávy,
rozpočtové opatření č. 111 - rozpočtové zapojení vratky dotace poskytnuté Městskému divadlu ČK ve
výši 1.043 tis. Kč a rozpočtové zapojení investiční rezervy ve výši 499 tis. Kč za účelem pokrytí výdaje
na pořízení nových expozičních svítidel do objektu klášterů v rámci výstavy Umění pro děti dle důvodové
zprávy.
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Usnesení č. 0061/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
1) bere na vědomí
2)

vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“;

schvaluje

1. zapojení města Český Krumlov do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy
nenecháme II“,
2. předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 4,2 mil. Kč na realizaci dotačního programu z
rozpočtu města na předfinancování a spolufinancování poskytované podpory,
3. předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let věku
pobírajících příspěvek na péči z rozpočtu města,
4. spolufinancování podpory poživatelů důchodů ve výši 1,785 mil. Kč z rozpočtu města,

3)

5. rozpočtové opatření č. 112/2022 k zajištění financování účasti města na dotačním programu „My v
tom Jihočechy nenecháme II“;

ukládá

městskému úřadu zajistit realizaci části II. tohoto usnesení a podat žádost o dotaci

Usnesení č. 0062/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

přípravu a realizaci 6. ročníku participativního rozpočtu dle důvodové zprávy včetně vyčlenění finančních
prostředků v rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2023 ve výši 1.000.000 Kč.

Usnesení č. 0063/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., IČ 25158058 ve výši
175.836,82 Kč na pokrytí ztráty z roku 2021 dle důvodové zprávy a žádosti o dotaci.

Usnesení č. 0064/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace Sociálním službám SOVY, o.p.s., IČ 25154389, Vyšehradská 260, Český
Krumlov ve výši Kč 538.512,- dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy

Usnesení č. 0065/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Českém Krumlově, dle důvodové zprávy ve znění dle přílohy č.
2.

Usnesení č. 0066/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
1) bere na vědomí

předložený materiál týkající se návrhu převodu části komunikace (silnice III/1571) v katastrálních územích
Český Krumlov a Slupenec,
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2)

souhlasí

1. s budoucím převodem části komunikace (silnice III/1571), a to stavby komunikace na parcele p.p.č.
1315/1 v k. ú. Český Krumlov a parcel p.p.č. 773, 716/4 a 888 v k. ú. Slupenec se všemi součástmi
a příslušenstvím v případě, že dojde ke kompletní rekonstrukci komunikace Rožmberská dle
projektové dokumentace stavebního záměru “Český Krumlov, ulice Rožmberská - řešení odvodnění
silnice III/1571“ nákladem Jihočeského kraje.
2. s podáním žádosti Jihočeskému kraji na bezúplatný převod části komunikace (silnice III/1571)
v katastrálním území Český Krumlov a Slupenec, pokud dojde ke kompletní rekonstrukci
komunikace Rožmberská nákladem Jihočeského kraje dle důvodové zprávy a přílohy č. 2

Usnesení č. 0067/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

bezúplatný převod nemovitostí: pozemku parc.č.st. 21/36, jehož součástí je jiná stavba s č.p. 5, v části
obce Vyšný, pozemku parc.č.st. 21/35, jehož součástí je jiná stavba bez č.p., dále nově vzniklého
pozemku parc. č. 677/6 o výměře 463 m2, odděleného z pozemku parc. č. 677/1 a nově vzniklých
pozemků parc.č. 640/8 o výměře 3 m2 a parc.č. 640/7 o výměře 4 m2, obou oddělených z pozemku
parc. č. 640/1 dle geometrického plánu č.886-32/2022, vypracovaného společností CePT s.r.o., vše v
katastrálním území Vyšný, obci Český Krumlov, se všemi součástmi a příslušenstvím Junáku-českému
skatu, středisku Pod Kletí Holubov, z.s., IČO 708 11 776, formou darovací smlouvy dle důvodové zprávy
a přílohy č. 4

Usnesení č. 0068/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 169/2022-UZSVM/
C/4516/2022-MK (pozemky p.č. 1334/60, 1334/61 a 1334/62, vše k.ú. Český Krumlov) z vlastnictví České
republiky (právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do vlastnictví města
Český Krumlov, v předloženém znění dle přílohy č. 2.

Usnesení č. 0069/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

2

směnu pozemku st. p. č. 4284, k. ú. Český Krumlov, o výměře 4 m v majetku města Český Krumlov,
2

za pozemek p. č. 481/35, k. ú. Český Krumlov, o výměře 3 m v majetku konkrétní FO, dle žádosti jako
majetkoprávní vypořádání stavby dvojgaráže, nacházející se na pozemcích st. p. č. 4283 a st. p. č. 4284,
vše k.ú. Český Krumlov, dle geometrického plánu č. 4157-61/2018.

Usnesení č. 0070/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

zrušení předkupního práva váznoucího na domě Plešivec č.p. 90, Český Krumlov, a na st. parc. č. 548/1
(zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, vše k. ú. a obci Český Krumlov

Usnesení č. 0071/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
schvaluje

odkoupení pozemku p. č. 1360/3 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov o výměře 244 m2 za cenu 210.000 Kč od
společnosti Centrum Český Krumlov a.s., IČO 28818184
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Usnesení č. 0072/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
neschvaluje

záměr prodeje pozemků st.p.č. 1431, p.p.č. 55/1 a p.p.č. 55/2, vše v k. ú. Český Krumlov

Usnesení č. 0073/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
neschvaluje

2

záměr prodeje pozemků p.p.č. 1413 a část p.p.č. 1393/1 (o výměře 1000 m ), vše v k. ú. Český Krumlov.

Usnesení č. 0074/ZM7/2022
Zastupitelstvo města
neschvaluje

záměr prodeje pozemku části p.p.č. 1490/3 v k. ú. Český Krumlov

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

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

