ZÁPIS Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 4.února 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

1.
2.
3.

4.

5.

nabídku firmy A.S.A. na zajištění svozu kovových obalů a na zajištění svozu
bioodpadů.
ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.2.1998 o nájmu garáže v budově
zdravotního střediska č.p.45 v Horní Plané a to dohodou ke dni 28.2.2015.
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 489/2011 uzavřenou
s nájemcem – Vojenské lesya statky ČR, s.p., IČ: 00000205, sídlo: Pod
Juliskou 5, Praha 6, 160 00 dne 25.10.2011 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.
2, jejíž předmětem je pronájem pozemku p.č. 443/8-lesní pozemek v k.ú.
Nová Pec, obec Nová Pec uzavřením dodatku č. 3 k uvedené nájemní
smlouvě. Uzavřením dodatku dojde ke změně doby trvání nájmu tak, že nájem
bude prodloužen do 31.12.2016
splátkový kalendář na dluh související s nájmem bytu č.4 v domě č.p. 312
v Horní Plané. Dluh bude splácen v měsíčních splátkách ve výši 1.600,- Kč,
dokud nebude zcela uhrazen.
propachtování pozemku p.č. 1331 – trvalý travní porost, o výměře 1501 m2
v k.ú. Horní Planá V.F., České Budějovice.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 18.února 2015
Přítomni: 4
Omluven: Michal Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

zveřejnění záměru pronajmout část pozemků p.č. 12, p.č. 13, p.č. 14/1 a p.č.
31/2 v k.ú Horní Planá o celkové výměře cca 700 m2.
zveřejnění záměru propachtovat nemovitý majetek města pro účely
zemědělské výroby J.V., České Budějovice. Jde o pozemky p.č. 1383/1, trvalý
travní porost o výměře 3850 m2, p.č. 1408/18, trvalý travní porost o výměře
25009 m2, p.č. 1408/19, trvalý travní porost o výměře 1315 m2, p.č. 1408/1,
trvalý travní porost o výměře 960 m2, p.č. 1383/4, trvalý travní porost o
výměře 2549 m2, p.č. 1383/7, ostatní plocha o výměře 2386 m2, p.č. 1338,
ostatní plocha o výměře 357m2, p.č. 1337, trvalý travní porost o výměře 4211
m2,vše v k.ú. Horní Planá.
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 241/2, ostatní plocha, o výměře
723 m2 v k.ú. Pernek.
zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p.č. 717/5 a 300/8 v k.ú. Horní
Planá o celkové výměře cca 65 m2.
pronájem části pozemku p.č. 300/8 a části pozemku p.č. 717/51 v k.ú. Horní
Planá o celkové výměře cca 70 m2 paní M.Ř., bytem Horní Planá a to za cenu
1kč/m2/rok.
návrh smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené se společností E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 280 85 400 zastoupené společností E.ON Česká republika s.r.o. IČ:
257 33 591 o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 940/2 v k.ú.
Zvonková za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení
NN s právem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na
zatížené nemovitosti.
dodatek č.1 ke smlouvě o autorském dozoru č. 10180129 uzavřené se
společností ATELIER 8000 spol.s.r.o., IČ: 46680543, prodlužující termín
spolupráce do 31.12.2015.
návrh smlouvy uzavřené s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., IČO: 00000205
o zřízení věcného břemene-služebnosti zakládající právo zřídit na pozemcích
p.č.1084/1 – ostatní plocha, p.č.1092/1- ostatní plocha a p.č.1092/2- trvalý
travní porost,vše v k.ú. Horní Planá kanalizační přípojku, provozovat ji a
udržovat.

14. nabídku na vypracování projektové dokumentace – Stezka od hráze
k železniční stanici. Stezka je součástí trasy okolo Lipenské přehrady a spojuje
obec Černou v Pošumaví s železniční stanicí v Hůrce.
15. splátkový kalendář na dluh související s nájmem bytu č.1 v domě č.p. 189 ul.
Komenského v Horní Plané. Dlužnou částku ve výši 1.980,- Kč bude dlužník
povinen splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 400,- Kč.
16. ukončení nájemní smlouvy s paní I.Ř. na prostor sloužící k podnikání o ploše
17.20 m2 v budově zdravotního střediska č.p. 45 v Horní Plané a to dohodou
ke dni 28.2.2015.
17. ukončení nájemní smlouvy na garáž v budově požární zbrojnice na pozemku
p.č. 31/18 v k.ú. Horní Planá s ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s. a
to dohodou ke dni 28.2.2015.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
18. Stížnost na rušení nočního klidu provozovatelem Bowling restaurantu na
náměstí. Vlastník zařízení a provozovatel veřejných kulturních podniků v této
restauraci budou informováni o svých povinnostech vyplývajících z obecně
závazné vyhlášky města, která stanoví podmínky pro pořádání takovýchto
akcí.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 25.února 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

19. žádost o poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí na pořízení
300 ks kompostérů o objemu 900 l pro zajištění likvidace bio odpadu ze
zahrad a domácností a spolufinancování tohoto projektu.
20. zveřejnění záměru pronajmout uvolněné nebytové prostory prodejny sloužící
k podnikání o celkové výměře 17.20 m2 v budově zdravotního střediska č.p.
45 v Horní Plané.
21. ukončení nájemní smlouvy s panem J.B., na část pozemku p.č. 28/3 o výměře
220 m2 v k.ú. Horní Planá (zahrádka) podle článku VII odst. 3) nájemní
smlouvy.
22. návrh smlouvy o poskytnutí dotace a plnění závazku služby obecného
hospodářského zájmu č. SD/OSVZ/88/2015 s Jihočeským krajem, jejíž
předmětem je pověření k poskytování sociální služby.
23. dodatek č.3, kterým se mění nájemní smlouva č. 489/2011 uzavřená mezi
městem Horní Planá a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., ze dne 25.10.2011.
Dodatkem se prodlužuje nájem do 31.12.2016.
24. nabídku firmy OTHERM CB s.r.o. z Českých Budějovic na dodávku a montáž
66 ks oken a parapetů (včetně dopravy, demontáže, likvidace a zednického
začištění) pro budovu Městského úřadu H.Planá.
25. žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na kompletní výměnu oken
hasičské zbrojnice včetně parapetů a montáže a spolufinancování tohoto
projektu ve výši 54 240,- Kč.

………………………………

……………………………………

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

