ZÁPIS Z 89. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 11.1.2017

přítomni:3, omluven Huszár, Homolka

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Převod 20 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny z SDH Horní Planá na
Město Horní Planá.
prodloužení nájemní smlouvy panu F.P. a splátkový kalendář na dluh
související s nájmem bytu v domě č.p.189 v Horní Plané. Dluh bude splácen
v měsíčních splátkách po 500,- Kč.
propachtování pozemku p.č. 1020/1, trvalý travní porost, o výměře 7112 m2,
společnosti Agro Šumava s.r.o., IČ: 49022954, na dobu neurčitou, za roční
pachtovné 0,15Kč/m2.
objednávku Pokladního systému – automatické pokladny na převoz od
společnosti ELVIS Žďár nad Sázavou, IČ:10119230, za cenu 153.600,- +
DPH.
objednávku ozvučovací sestavy a elektrocentrály v celkové hodnotě 37.699,Kč pro zájmovou činnost v kultuře.
darovací smlouvu o převodu movitých věcí č. SDA/KHEJ/513/16 uzavřenou
s Jihočeským krajem, jako dárcem přenosné analogové radiostanice za účelem
vybavení jednotky SDH Horní Planá.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 90. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 18.1.2017

přítomni:4, omluven Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
7.
8.

9.

připojení k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10.3.2017na budově městského úřadu.
pronájem části pozemku p.č. 406/10, ostatní plocha, o výměře cca 420 m2 a
části pozemku p.č. 407/1, ostatní plocha, o výměře cca 45 m2, vše v k.ú.
Pernek, za účelem údržby pozemku (čištění, srovnání, sekání), panu L.V.
Třeboň, za 1,- Kč/rok.
uzavření dohody o součinnosti v 1. fázi projektu Obec Občanům se
společností Terra Group Investment, a.s., IČ: 29298059.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 91. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 25.1.2017

přítomni:4, omluven Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

rozpočtové opatření č.13, příjmy: 8.516.432,- Kč, výdaje: 4.602.263,- Kč.
zveřejnit bezplatnou výpůjčku budovy čp 34 v Perneku Sboru dobrovolných
hasičů Pernek, IČ: 65024826.
zveřejnit bezplatnou výpůjčku klubovny umístěné v přízemí budovy čp 168
v Horní Plané občanskému sdružení Žabičky Horní Planá o.s., IČ: 01551671.
zveřejnit bezplatnou výpůjčku prostor galerie umístěné v přízemí budovy čp
168 v Horní Plané Jungbauerovu šumavskému vlastivědnému spolku, IČ:
26567741.
uvedení projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna – II. etapa
v připravované mapě „Na výlet s evropskými projekty po Jižních Čechách“.
výši stravného při pracovních cestách v délce 5-12 hodin 72,- Kč, při cestách
v délce 12-18 hodin 109,- Kč, při cestách nad 18 hodin 171,- Kč.

………………………………

……………………………………

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

