ZÁPIS ZE 72. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13.7.2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.

návrh smlouvy o zřízení služebnosti č. 1111/2016-SML//413080 se státním
podnikem Povodí Vltavy, IČ: 70889953 o právu strpění kanalizačního potrubí,
vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav kanalizačního
potrubí, na části pozemku p.č. 867 v k.ú. Pernek, za jednorázovou cenu ve
výši 10.000,- Kč.
2.
nabídku na redesign webových prezentací pod správou Infocentra Horní
Planá od Daniela Seluckého, za cenu 59.900,- Kč včetně DPH.
3.
uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava místní komunikace Horní Planá“
se společností SaM silnice a mosty a.s., IČ: 25018094 za celkovou cenu
2.316.648,- Kč včetně DPH.
4.
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ Horní Planá – oprava střechy
tělocvičny“ se společností Kohout Company s.r.o., IČ: 60646926 za celkovou
cenu 1.523.037,- Kč včetně DPH.
5.
uzavření smlouvy o zhotovení projektové dokumentace DUR a DSP včetně
související inženýrské činnosti pro stavbu veřejné kanalizace v osadě Maňava
a ČOV, se společností 3ark s.r.o., IČ: 04577400, za celkovou cenu 236.000,Kč.
6.
uzavření smlouvy č. CB-014330030730/001 o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 941 v k.ú. Zvonková se společností E.ON Distribuce a.s., za
účelem umístění distribuční soustavy „Zadní Zvonková 365/7 – NN“.
7.
uzavření smlouvy č. 1030031287/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 373/4 v k.ú. Pernek se společností E.ON Distribuce
a.s., za účelem umístění stavby „Pihlov 373/13 2 OM – NN“.
8.
ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 1533/4 v k.ú. Horní Planá
dohodou, ke dni 31.7.2016.
9.
zveřejnění záměru pronajmout garáž v objektu bývalé PS ve Zvonkové.
10. pronájem 2 chatek v bývalém rekreačním areálu Liptov na dobu od 13.7. do
31.8.2016 Jaroslavu Vozkovi s.r.o., IČ: 28150210.
11. konání veřejné kulturní akce „Markétská pouť 2016“ se všemi doprovodnými
akcemi ve dnech 15.7.2016 a 16.7.2016 v době od 22:00 hod do 6:00 hod.
následujícího dne.

12.

konání HP ROCK FEST hudebního festivalu od 14.00 hod dne 30.7.2016 do
04.00 hod dne 31.7.2016.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 73. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27.7.2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

výzvu k podání nabídek a zadávací podmínky, jmenování hodnotící komise,
seznam oslovených firem pro 2. kolo, seznam a čestné prohlášení ke střetu
zájmů, vše pro výběrové řízení na zakázku „Dopravní automobil pro evakuaci
a nouzové zásobování obyvatel obcí (JPO III Horní Planá)“.
dodatek č. 16 smlouvy o poskytování služeb se společností FCC České
Budějovice, s.r.o.
Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností ROSA
market s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.7.2016.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor k podnikání v budově č.p.53
v Horní Plané.
splátkový kalendář na dluh související s nájmem bytu č.2 v domě č.p. 306
v Horní Plané. Dluh bude splácen v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč,
dokud nebude zcela uhrazen.
splátkový kalendář na dluh související s nájmem bytu č.2 v domě č.p. 189
v Horní Plané. Dluh bude splácen v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč,
dokud nebude zcela uhrazen.
uvolnění zaměstnance města M. L. v termínu 6.8.-14.8.2016, jako
zdravotníka a řidiče na letní tábor pořádaný Spolkem Žabičky.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
20.

žádost Andrease Neumanna o zrušení nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
420/1 v k.ú. Pernek
21. Omezení provozní doby České Pošty ve dnech 5.9.-23.9.2016 z důvodu
čerpání dovolené.

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

