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Zastupitelstvo města Český Krumlov
9. jednání | datum konání: 17.12.2020

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.12.2020
Číslo usnesení
0078/ZM9/2020
0079/ZM9/2020
0080/ZM9/2020
0081/ZM9/2020
0082/ZM9/2020
0083/ZM9/2020
0084/ZM9/2020
0085/ZM9/2020
0086/ZM9/2020
0087/ZM9/2020

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Vyhodnocení Akčního plánu města Český Krumlov za období 2020
Návrh na volbu nových přísedících Okresního soudu v Českém Krumlově
na období prosinec 2018 - prosinec 2022
Bezúplatný převod samostatného movitého majetku Základní škole Český
Krumlov, Plešivec 249
Rozpočtové opatření č. 133
Návrh rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2021
Dodatek ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou a.s. na koupi ČOV úprava výše úvěru odpovídající kupní ceně 210 mil. Kč
Vydání Změny č. 22 ÚPO Český Krumlov v lokalitě Podhájí
Vydání změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Podhájí, na pozemcích p.č.
520/6,520/7,520/8, 520/9, 520/10, k.ú.Vyšný
Pozemek parc. č. st. 3444, k.ú. Český Krumlov, jehož součástí je stavba
(objekt občanské vybavenosti) č.p. 586 (budova autobusového nádraží)
Oznámení záměru prodeje

Předkladatel
Mgr. Dalibor Carda
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města

Projednané informace na programu jednání dne: 17.12.2020
Různé
Zahájení , úvodní volby, program
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Usnesení č. 0078/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 26. listopadu 2020.

Usnesení č. 0079/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plánu města Český Krumlov za období 2020 a schvaluje navrhované prodloužení
termínu jeho plnění do 30. 6. 2022

Usnesení č. 0080/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
volí

přísedící Okresního soudu v Českém Krumlově na období prosinec 2018 - prosinec 2022 dle důvodové
zprávy

Usnesení č. 0081/ZM9/2020
Zastupitelstvo města

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

schvaluje

bezúplatný převod samostatného movitého majetku Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249 (IČ
583740) dle přílohy č. 2 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy

Usnesení č. 0082/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
schvaluje

rozpočtové opatření č. 133 - rozpočtové zapojení zvýšených příjmů v celkovém objemu 23.570,71 tis. Kč za
účelem úpravy financování položky 8115 dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0083/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
schvaluje

a) rozpočet města Český Krumlov pro rok 2021 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

409.508,4 tis. Kč
29.478,0 tis. Kč
438.986,4 tis. Kč

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

343.641,2 tis. Kč
95.345,2 tis. Kč
438.986,4 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 2021 ve výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak
jsou uvedeny v důvodové zprávě a přílohách č. 2 a 5.
c) mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města v souladu s čl. 2 bod 3 odst. b) Statutu
sociálního fondu ve výši 1.020 tis. Kč na dofinancování výdajů org. č. 204 dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 0084/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru reg. č. 99026974807
s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, ve znění přílohy č. 2.

Usnesení č. 0085/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
schvaluje

vydání územně plánovací dokumentace Změna č. 22 územního plánu (ÚPO) Český Krumlov, dle příloh č. 2 7.

Usnesení č. 0086/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
schvaluje

vydání změny Změny č.1 RP Vyšný v lokalitě Podhájí, dle příloh č. 2 - 9.

Usnesení č. 0087/ZM9/2020
Zastupitelstvo města
schvaluje

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

oznámení záměru prodeje pozemku parc. č. st. 3444, k. ú. a obec Český Krumlov, jehož součástí je stavba
(objekt občanské vybavenosti) č.p. 586 (budova autobusového nádraží) se všemi součástmi a příslušenstvím,
společnosti ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., IČO: 423 96 182, za cenu obvyklou ve
výši 13,5 mil. Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 911-19/2020 ze dne 27. července 2020, zpracovaným
Ing. Radkem Samcem.

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

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

