
ZÁPIS Z 25. SCHŮZE  RADY  MĚSTA
Dne: 3. června 2015 Přítomni:  4 Omluven: Huszár
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku  
p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou „Horní Planá Chenen –
NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku  
p.č. 28/3 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou „Horní Planá p. Škabroud 
–NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

3. Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu 
„Kulturní léto v Horní Plané 2015“ v celkové výši 20.000,- Kč.

4. Zadávací dokumentaci, zveřejnění výzvy k podání nabídky a jmenování 
hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Kompostéry Horní 
Planá“.

5. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře cca 10 
m2 v budově letního kina na pozemku p.č. 564/5 v k.ú. Horní Planá, paní E.K., 
bytem Horní Planá,  na dobu od 1.7.2015 do 30.8.2015, za nájemné 1,- Kč.

6. bezplatné užití převozu pro žáky ZŠ Nová Pec a pedagogický doprovod dne 
4.6.2015 (školní výlet).

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:

7. výpověď nájemní smlouvy nebytových prostor – prostor k podnikání v budově 
č.p.45 Horní Planá od paní D.L., Horní Planá.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 26. SCHŮZE  RADY  MĚSTA
Dne: 10. června 2015 Přítomni:  4 Omluven: Huszár
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
pozemcích  p.č. 1470 a p.č. 1469/2 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou 
„Hůrka p.Tichá - NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

9. propachtování části pozemku p.č. 697/1 v k.ú. Horní Planá o výměře 380 m2

panu J.H. a P.H., bytem Horní Planá 260, za účelem zřízení zahrady, za 
pachtovné 1,- Kč/m2/ rok.

10. propachtování části pozemku p.č. 607/1 a pozemku p.č. 171/1, vše v k.ú. 
Horní Planá o celkové výměře 1215 m2 paní R.P., bytem Horní Planá 166, za 
účelem pasení, za pachtovné 0,15,- Kč/m2/ rok.

11. zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 423/2 v k.ú. Pernek, o 
výměře cca 80 m2.

12. přijetí daru – finanční částky 82.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 
ZŠ a MŠ Horní Planá a AISIS, o.s., IČ: 67798853 .

13. udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy na linku Svatý 
Tomáš – Přední Výtoň – Lipno n. Vltavou – Černá V Pošumaví jen s 
podmínkou, že bude linka protažena až do města Horní Planá (zast. Horní 
Planá).

14. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč 
Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Horní Planá, na nákup léčiv 
pro včelstva.

15. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč 
Českému červenému kříži, oblastní spolek Český Krumlov, na nákup 
zdravotnického materiálu a pomůcek.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 27. SCHŮZE  RADY  MĚSTA
Dne: 17. června 2015 Přítomni:  4 Omluven: Huszár
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

16. výběr nejvhodnější nabídky uchazeče ve veřejné zakázce: „Horní Planá,
Pihlov – kanalizace a vodovod, 2. etapa“, kterou je nabídka společnosti 
Lesostavby Třeboň a.s., IČ: 47239328.

17. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
pozemcích  p.č. 1502 a p.č. 1503/52 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se 
stavbou „Hůrka 4RD –TS, NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400.

18. zadávací dokumentaci na víceúčelové hřiště pod školou.
19. pořádání hudebních a zábavných produkcí na pozemku bývalé tržnice, část 

pozemků p.č. 12, 13, 14/1 a 31/2, pronajatých panu Jaroslavu Tichému, IČ: 
73570800. Produkce je povolena pouze do 22.00 hod.

20. ukončení nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání ve 3. podlaží 
budovy kulturního a informačního centra v Horní Plané č.p.8 – prostory 
k provozování kosmetického a masážního salonu o výměře 25,62 m2 a to 
dohodou ke dni 30.6.2015.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 28. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 24. června 2015 Přítomn0:  5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

21. protokol z jednání komise „Otevírání obálek s nabídkami“ do veřejné zakázky 
„Kompostéry Horní Planá“.

22. protokol z jednání komise „Posouzení a hodnocení nabídek“ do veřejné 
zakázky „Kompostéry Horní Planá“.

23. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Kompostéry 
Horní Planá“. Nejvhodnější nabídkou je nabídka dodavatele MEVA-TEC 
s.r.o., se sídlem Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 
62742051 s nabídkovou cenou 804.000,- bez DPH.

24. uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemku  p.č. 776/3 v k.ú. 
Horní Planá v souvislosti s užíváním parkovací plochy a vnějších terénních 
betonových schodů pro oprávněného a třetí osoby užívající rekreační středisko 
Jenišov, se společností E.ON Česká republika s.r.o., IČ: 25733591.

25. cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, 
stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně inženýrské 
činnosti na akci „Horní Planá, Švermova – vodovod“, celková cena prací 
198.803,- Kč včetně DPH.

26. cenovou nabídku na dodávku 3 ks garážových vrat pro budovu hasičské 
zbrojnice od firmy Jan Špinar, IČ: 70518815, České Budějovice.

27. uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku včetně stavby 
k podnikatelské činnosti uzavřené dne 28.2.2014 s Jaroslavem Vozkou s.r.o., 
IČ: 28150210 na pozemku p.č. 420/11 v k.ú. Horní Planá jehož součástí je 
objekt občanského vybavení bez čp/če, jehož předmětem je navýšení 
nájemného za tento pozemek včetně stavby s účinností 1.7.2015 na částku 
47.630,. Kč včetně DPH.

28. splátkový kalendář na dluh související s nájmem bytu č.6 v domě č.p. 189 
v Horní Plané. Dluh bude splácen v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč, 
dokud nebude zcela uhrazen.

29. účetní závěrku ZŠ a MŠ Horní Planá za rok 2014 sestavenou k 31.12.2014. 
30. poskytnutí 2 ks permanentek na převoz pro osobu a jízdní kolo, účastníkům 

letního tábora  v Nové Peci pořádaného ve dnech 28.6.2015 až 12.7.2015  
Domem dětí a mládeže Mozaika ze Železného Brodu.



31. ukončení nájemní smlouvy na provozovnu kadeřnictví v budově zdravotního 
střediska č.p. 45 v Horní Plané s paní V.B., ke dni 31.12.2015.

………………………………       ……………………………………




