ZÁPIS ZE 16. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 1.dubna 2015
Přítomni: 4, Omluven: Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.

2.
3.

uzavření smlouvy o dílo se společností ATELIER SIS, IČ: 606 42 581 na
zhotovení projektové dokumentace na akci: „ Chodník v ulici Švermova –
Horní Planá“ v rozsahu: dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace
pro stavební povolení, včetně zajištění vydání obou rozhodnutí včetně nabytí
právní moci, za cenu 98.615,- Kč včetně DPH.
uzavření kupní smlouvy s firmou AGROZET České Budějovice, a.s. na koupi
mulčovacího traktoru Goliath 4x4 včetně příslušenství za cenu 257.653,- Kč
bez DPH.
zakoupení 5 ks laviček do Autokempu Jenišov za cenu 15.195,- Kč bez DPH .

Rada města NESCHVALUJE:
4.

zveřejnění záměru pronajmout garážové stání v budově zdravotního střediska
č.p.45 Horní Planá.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
5.
6.

výpověď smlouvy o stravování uzavřenou s Domovem důchodců Horní Planá
dne 10.12.2012.
zprávu o stavu hospodaření v lesích města Horní Planá.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 17. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 8.dubna 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
7.
8.

výměnu střešního okna VELUX v budově KIC, č.p. 8 Horní Planá.
propachtování části pozemku p.č. 762/30 v k.ú. Horní Planá panu R.B. Praha
pro účely zřízení zahrady, za pachtovné 1,- Kč/m2/rok.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
9.

protokol o kontrole týkající se funkcí lesů jako složky životního prostředí,
kterou provedla Česká inspekce životního prostředí v městských lesích ve
dnech 31.3.-8.4.2015 .

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 15.dubna 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
10. výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení „Nájem tepelného
hospodářství města Horní Planá“. Nejvhodnější nabídkou byla vyhodnocena
nabídka uchazeče Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410.
11. umístění dráhy na kuželky o rozměrech 1,2m x 12m a hřiště pro pétanque o
rozměrech 2,4m x 6m na pozemku p.č.31/1 v k.ú. Horní Planá.
12. uzavření nájemní smlouvy na pronájem dvou chatek č.e. 117 na pozemku p.č.
762/26 a č.e. 118 na pozemku p.č. 762/27 vše v k.ú. Horní Planá, na dobu od
1.7.2015 do 31.8.2015 pro přespání personálu z Caravan campingu, za
jednorázové nájemné 4.000,- Kč, panu Jaroslavu Vozkovi, s.r.o., IČ:
28150210.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
13. návrh Českého rybářského svazu na zlepšení podmínek sportovního rybolovu
pro hendikepované rybáře na Lipně a okolí.
14. Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013-2014.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 19. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 22.dubna 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
15. zveřejnění poptávky na provedení prořezávky a výřezu nežádoucích dřevin
v městských lesích.
16. dodatek č. 15 smlouvy o poskytování služeb č. S01C210959 – 10959 uzavřené
s firmou A.S.A.České Budějovice s.r.o.
17. zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Horní Planá o
výměře 14 m2.
18. zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor umístěný ve 3.N.P. budovy
č.p. 54 na pozemku p.č.2 v k.ú. Horní Planá.
19. konání veřejné akce Stavění májky v Perneku, dne 30.04. – 01.05. 2015,
v čase od 20:00 do 6:00. Organizátorem akce je Sbor dobrovolných hasičů
Pernek, zodpovědnou osobou Luboš Dub.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
20. informaci Jihočeského krajského
„FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“.

………………………………

fotbalového

svazu

o

projektu

……………………………………

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 29.dubna 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
21. plnění rozpočtu za období 01.2015 – 03.2015 s těmito ukazateli: příjmy:
25.021.846,73 Kč, výdaje: 24.136.976,84 Kč.
22. nabídku firmy Swietelsky stavební s.r.o. na opravu MK v Horní Plané.
23. smlouvu o dílo se společností ČEVAK a.s. na obnovu zhlaví dosazovacích
nádrží na ČOV Horní Planá.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
24. oznámení o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí a přidělení akceptačního čísla .

………………………………

……………………………………

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (§5 odst. 7
zákona o svobodném přístupu k informacím).

