ZÁPIS Z 86. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 7.12.2016

přítomni:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

jmenování pana Aleše Preňka, bytem K Zahrádkám 189, Kájov, velitelem
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Plané.
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Oprava místní komunikace v Horní Plané“
uzavřené se společností SaM silnice a mosty a.s., kterou se rozšiřuje předmět
díla a mění cena díla o 445.295,85 Kč bez DPH.
uzavření smlouvy o dílo se společností AHK architekti, s.r.o., IČ: 26143968,
na zhotovení projektové dokumentace na akci Horní Planá – Náměstí – studie
revitalizace, za cenu 180.000,- Kč + DPH.
revokaci usnesení č.571 ze dne 9.11.2016.
pronájem nebytových prostor o výměře 45 m2 k podnikatelské činnosti,
v budově č.p. 8 na pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Horní Planá, panu J.V., Horní
Planá a panu R.Z., Nová Pec, za stejných podmínek, jaké byly stanoveny
v nájemní smlouvě s předchozím nájemcem.
splátkový kalendář na dlužnou částku související s nájemným bytu č. 11
v domě č.p. 312 a s poplatky za likvidaci odpadů tak, aby celá dlužná částka
ve výši 12.000,- Kč byla uhrazena do konce roku 2017.
rozpočtové opatření č.12: příjmy: 259.000 Kč,- výdaje: 259000,- Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 87. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 14.12.2016

přítomni:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
8.

Půjčování podvozku pro manipulaci s převozním prámem za půjčovné ve
výši 6.000,- Kč.
9.
Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 1020/1 v k.ú. Horní Planá pro
účely zemědělské výroby.
10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 v domě č.p.189 do 31.1.2017.
11. Pořádání závodu Vltava Run 2017 ve dnech 13.-.14.5.2017.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 88. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 21.12.2016

přítomni:3, omluven Huszár, Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
12.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 23.1.1991, uzavřené
s Regionálním muzeem v Českém Krumlově o výši nájemného pro rok 2017.

Rada města NESOUHLASÍ:
13.

se zastavením exekuce vedené proti J.P. a M.P.Teplá u Toužimi a žádá, aby
v exekuci bylo i nadále pokračováno.

………………………………

……………………………………

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

