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Zastupitelstvo města Český Krumlov
2. jednání | datum konání: 25.03.2021

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Přehled přijatých usnesení ze dne: 25.03.2021
Číslo usnesení
0009/ZM2/2021
0010/ZM2/2021
0011/ZM2/2021
0012/ZM2/2021
0013/ZM2/2021

Název
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
Rozpočtové opatření č. 34
Přistoupení k Paktu starostů a primátorů týkajícího se otázek klimatu a
energetiky a zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima
(SECAP)
Pozemek p.č.st. 3332 a část pozemku p.č. 1140/3, k.ú. Český Krumlov
Rozhodnutí vlastníka
Šeříková stráň, pozemky p. č. 782/29 a 782/30, k.ú. Český Krumlov

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

Projednané informace na programu jednání dne: 25.03.2021
Různé
Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
Zahájení, úvodní volby, program

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Usnesení č. 0009/ZM2/2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání dne 25. února 2021

Usnesení č. 0010/ZM2/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

rozpočtové opatření č. 34 - rozpočtové zapojení volných finančních prostředků v celkovém objemu 29.812 tis.
Kč za účelem navýšení jednotlivých schválených či nových investičních projektů dle důvodové zprávy a přílohy
č. 2 s tím, že navýšené rozpočtové prostředky na akce kasárna Vyšný, sídliště Špičák - úprava prostranství a
Městský hřbitov - revitalizace budou přesunuty do investiční rozpočtové rezervy

Usnesení č. 0011/ZM2/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

přistoupení města Český Krumlov k Paktu starostů a primátorů týkajícího se otázek klimatu a
energetiky, dle důvodové zprávy a příloh.

Usnesení č. 0012/ZM2/2021
Zastupitelstvo města
neschvaluje

záměr prodeje části pozemku p. č. 1140/3 o výměře cca 300 m2 a pozemku p. č. st. 3332 o výměře 17m2 pod
stavbou zahrádkářské chatky, vše k.ú. Český Krumlov, konkrétní fyzické osobě (vlastník stavby) dle předložené
žádosti z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

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. 0013/ZM2/2021
Zastupitelstvo města
schvaluje

odkoupení pozemků p. p. č. 782/29 a 782/30, k. ú. Český Krumlov, za cenu 1.300,00 Kč/m2, dle návrhu
Rady města Český Krumlov

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

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

