ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 7.ledna 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dodatek č.1 „Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ uzavřené
mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939.
zakoupení osobního automobilu Roomster Active Trumf na úvěr, dle nabídky
firmy AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s.r.o., České Budějovice.
zveřejnění záměru města Horní Planá změnit nájemní smlouvu uzavřenou
s nájemcem Jaroslavem Vozkou, IČ: 72138688.
uzavření dohody o provedení práce – pořizovatelská činnost dle stavebního
zákona - s Vlastimilem Smítkou, Vlastiboř 21, Soběslav 392 01.
provedení oprav a doplnění inventáře AUTOCAMPU JENIŠOV-LIPNO, dle
předloženého návrhu.
přidělení bytu v DPS dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty M.H., Náměstí
12, Horní Planá.
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 717/51 a část pozemku p.č.
300/8 v k.ú. Horní Planá.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
8.

informaci o konání konference „Šumava na rozcestí“ dne 13.1.2015 v KIC
H.Planá.
9. sdělení společnosti D-Projekts s.r.o., z jakých důvodů nemohou pokračovat
v plánovaném projektu na pozemcích bývalého chatového tábora Liptov.
10. způsob zimní údržby „cyklostezky“ v úseku od parkoviště u Pláže
k rekreačnímu zařízení Orsino a dále až na hranice správního území.
11. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním ovodě Obvodního oddělení Horní
Planá za rok 2014.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 7. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 14.ledna 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

12. zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1331 v k.ú. Horní Planá, o
výměře 1501 m2 , pro účely zemědělského hospodaření.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
13. informaci o konání běžecké akce „VLTAVA RUN“ ve dnech 16.5.-17.5.2015
a schvaluje využití cyklostezky a parkoviště u Karavan kempu pro tuto akci.
14. informaci o náhradním termínu konání „Hornoplánské brusle“, která bude
v případě nepříznivého počasí přesunuta na 21.2.2015.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 21.ledna 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
15. návrh rozpočtového opatření č.2/2014: příjmy celkem: 6 025 313,50 Kč,
výdaje celkem: 3 085 891,50 Kč, financování celkem: - 2 939 422,- Kč a
návrh rozpočtového opatření č.3/2014: financování celkem: -3 360 634,- Kč.
16. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) odpovídající věcnému
právu, jež umožňuje využití části pozemku parc.č.776/3, ostatní plocha-ostatní
komunikace v k.ú. Horní Planá pro účely parkování osobními automobily, ve
prospěch vlastníka pozemků parc. č. 775/1 a 781/1 v k.ú. Horní Planá (E.ON
Česká republika, s.r.o.) či třetích osob využívajících rekreační středisko
Jenišov. Věcné břemeno zahrnuje i právo oprávněného parkovací plochu
udržovat, opravovat či upravovat za účelem její obnovy.
17. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) odpovídající věcnému
právu, jež umožňuje využití části pozemku parc.č.776/3, ostatní plocha-ostatní
komunikace v k.ú. Horní Planá pro účely umístění části vnějších terénních
betonových schodů, které slouží především pro přístup oprávněného (E.ON
Česká republika, s.r.o.) či třetích osob využívajících rekreační středisko
Jenišov na pozemky parc. č. 775/1 a 775/7 v k.ú. Horní Planá. Věcné břemeno
zahrnuje i právo oprávněného parkovací plochu udržovat, opravovat či
upravovat za účelem její obnovy, výměny nebo modernizace.
18. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.200,-Kč na realizaci projektu
šumavský folklorní festival “Setkání s tradicí na Schwarzenberském
plavebním kanálu 2015“
19. nabídku Atelieru SIS z Českých Budějovic na zajištění projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně
inženýrské činnosti pro stavbu “Chodník v ulici Švermova – Horní Planá“
20. zveřejnění poptávky města Horní Planá, hospodářsko správního odboru, po
pracovníkovi na údržbu veřejného prostranství.
21. prodej vyřazené šatní skříně nájemci bytu v domě č.p.189 za cenu 10,- Kč.

Rada města NESCHVALUJE:
22. dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor za účelem umístění
anténních stožárů ze dne 21.3.2007 mezi městem Horní planá a O2 Czech
Republic a.s..
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
23. žádost společnosti Strat Invest Bohemia s.r.o. o zadání územní studie na
pozemky p.č. 292/1, 292/2, 292/3, 293/1, 293/2, 288/3, 293/6, 293/7 v k.ú.
Pernek, lokalita Hory.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 9. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 28.ledna 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

24. Výměnu bytu č.18 za byt č.1 v domě č.p.189, ul. Komenského do nájmu panu
M.Š., Horní Planá.
25. přidělení částky 210.957,39 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Horní Planá.
Částka pochází ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 a vznikla
z činnosti vlastní (117.267,15), doplňkové (16.949,53) a z příspěvku na
náklady provozní (76.740,71).
26. čerpání finančních prostředků z „fondu pro potřeby ZŠ a MŠ Horní Planá“ na
úhradu dopravy dětí autobusem na výcvik v plavecké škole „Hastrmánek“
v Českém Krumlově..
27. ukončení nájemní smlouvy s p. J.B. na část pozemku p.č. 28/3 v k. ú Horní
Planá výpovědí.
28. změnu nájemní smlouvy uzavřené s Jaroslavem Vozkou, IČ:72138688 dne
1.11.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2011 a dodatku č. 2 ze dne
10.1.2013, jejíž předmětem je pronájem nemovitých věcí a movitých věcí,
které jsou využívány jako karavanový a stanový camping „Karavan kemp“
v k.ú. Horní Planá, obec Horní Planá (dále jen NÁJEMNÍ SMLOUVA)
uzavřením dodatku č. 3 k uvedené NÁJEMNÍ SMLOUVĚ.
29. přidělení bytu v DPS dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty pí. M.Š., ,
Kájov.
30. připojení k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2015
na budově městského úřadu .
31. návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku p.č. 88/4 a 79/2 v k.ú.
Horní Planá ve prospěch společnosti E.ON Distribuce a.s.
32. zařazení akce „rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v osadě Pihlov“
do plánu investic města Horní Planá.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
33. žádost o odstranění borovic na pozemku p.č.155/1 v k.ú. Horní Planá (ul.
Švermova) a nemá námitky.

………………………………

……………………………………

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobnich udajů (§ 5
odst. 7 zákona o svobodném píistupu k informacím).

