ZÁPIS ZE 48. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13. ledna 2016

Přítomni:4 Omluven: Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.

uzavření smlouvy o dílo s Ing. Martinem Rybářem, IČ: 48246948 na
zpracování a kompletaci žádosti o dotaci na projekt pořízení dopravního
automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí k předložení do
IROP SC 1.3. – Technika pro integrovaný záchranný systém v rámci 19.
výzvy.
2.
podání žádosti na rekonstrukci cisterny hasičského automobilu CAS 32 Tatra
815 z grantového programu JČK.
3.
uzavření servisní smlouvy se společností Schindler CZ a.s., IČ: 2712010 na
kontrolu a údržbu výtahů v DPS a budově KIC.
4.
vyřazení krouhače zeleniny z inventáře Školní jídelny ZŠ Horní Planá a jeho
odprodej za 3.000,- Kč.
5.
zveřejnění podmínek pro přijetí nového pracovníka informačního centra KIC
Horní Planá.
6.
výpočet výše příspěvku ze sociálního fondu na stravné v roce 2016.
7.
ukončení nájemní smlouvy s paní A.L. na pronájem části pozemku p.č. 607/1
o výměře 650 m2 a to dohodou ke dni 31.12.2015.
8.
zveřejnění poptávky na dodavatele gastronomických služeb po dobu
Markétské pouti 2016 a Septembeerfestu 2016.
9.
prodloužení nájemní smlouvy a povolení splátkového kalendáře paní P.P.
Horní Planá s tím, že dluh související s nájmem bytu bude uhrazen do konce
února 2016.
10. prodloužení nájemní smlouvy a povolení splátkového kalendáře panu F.P.
Horní Planá s tím, že dluh související s nájmem bytu bude uhrazen do konce
února 2016.
11. užití znaku města Horní Planá pro účely obrazové přílohy publikace „Klíč ke
znakům měst České republiky, odpovědnou osobou P.H., Brno.
12. poskytnutí finančního daru ve výši 7.000,- Kč na podporu krajského kola
soutěží v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů, které se
uskuteční 10.-12. června 2016 v Českém Krumlově a 18.6.2016 v Kaplici.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
13.

zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení
Horní Planá za rok 2015.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 49. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 20. ledna 2016

Přítomni:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
14.

uzavření nájemní smlouvy se státním podnikem Povodí Vltavy, IČ:
70889953, na pronájem části pozemku p.č. 1724/1 v k.ú. Horní Planá, o
výměře 30 m2 , za účelem vyústění přípojky uliční vpusti vybudované v rámci
akce „Stezka pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví – Hůrka, I.etapa“
15. nabídku ing. Martina Rybáře na zpracování žádosti o dotaci z programu IROP
– výstavba a modernizace cyklostezek a následnou administraci projektu.
16. návrh rozpočtového opatření č.4/2015: příjmy celkem: 5 169 618,00 Kč,
výdaje celkem: 878 519,00 Kč, financování celkem -6 048 137,00 Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 50. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27. ledna 2016

Přítomni:4

Omluven: Homolka

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
17. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Regionálním muzeem
v Českém Krumlově, o výši nájemného v Rodném domku Adalberta Stiftera,
která pro rok 2016 činí 60.954,- Kč.
18. ukončení pracovního poměru zaměstnankyně KIC, paní Z.Č. a to dohodou ke
dni 29.2.2016
19. cenovou nabídku firmy Čečetka s.r.o. na výměnu podlahové krytiny v budově
zdravotního střediska v čekárně pohotovosti.
20. připojení k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2016
na budově městského úřadu.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
21. ukončení provozu veřejného telefonního automatu na náměstí u zdravotního
střediska společností O2 Czech Republic a.s., ke dni 26.2.2016.

………………………………

……………………………………

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

