ZÁPIS Z 96. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 1.3.2017

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 276/7 v k.ú. Horní
Planá o výměře 20 m2 panu L.H., Horní Planá , za účelem skladování
palivového dříví, za částku 140,- Kč/rok.
uzavření kupní smlouvy na vozidlo Multicar M27 se společností MaK.Lkw
s.r.o., IČO:28116810, za kupní cenu 1.899.000,- Kč + DPH.
podání žádosti o financování nákupu vozidla Multicar M27 ke společnosti
Raiffeisen – Leasing, s.r.o., IČO: 61467863.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
4.

Návrh plánu odpadového hospodářství města Horní Planá

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 97. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 8.3.2017

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
HORNÍ PLANÁ, HŮRKA – Odkanalizování chatové osady „Za pilou“ -2 na
pozemku p.č. 1692/149 v k.ú. Horní Planá za jednorázovou částku 500,- Kč.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
HORNÍ PLANÁ, HŮRKA – Odkanalizování chatové osady „Za pilou“ -2 na
pozemku p.č. 1692/103 v k.ú. Horní Planá za jednorázovou částku 500,- Kč.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
HORNÍ PLANÁ, HŮRKA – Odkanalizování chatové osady „Za pilou“ -2 na
pozemcích p.č. 1690/8 a 1692/138 vše v k.ú. Horní Planá za jednorázovou
částku 500,- Kč.
uzavření příkazní smlouvy se společností Universal Solutions s.r.o.
zastoupené Gabrielou Vacíkovou, IČ: 03470300 na zpracování a provedení
zadávacího řízení na dodavatele stavební zakázky „OPRAVA MÍSTNÍ
KOMUNIKACE NA PARC. Č. 715/1 V K.Ú. Horní Planá“ za 14.000,- Kč
+DPH.
konání sportovní akce ARMY RUN, pořádané společností EXTRÉMNÍ
SPORTY z.s., IČO: 02481189 dne 26.8.2017 na pozemcích ve správním
území města Horní Planá.
pronájem pozemku p.č. 884/16 o výměře cca 76 m2 v k.ú. Horní Planá panu
P.K., Vimperk za účelem rekreace, za 4,- Kč/m2/rok.
poskytovatele gastroservisu pro kulturní akce města. Pro Markétskou pouť
2017 a Septembeerfest 2017 spol. LIPNO – MEJT s.r.o., IČ: 01833481, pro
Traktoriádu 2017 Penzion Kameňák, IČ: 87673681.
umístění dopravního zrcadla naproti výjezdu z ulice Nad Hřištěm na
komunikaci III. třídy z H. Plané do Hodňova.
přenechání bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu paní E.J., Horní
Planá.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
14.

informaci o zavádění výkonu veřejné služby a podmínek pro příjemce
sociálních dávek s tím, že město vytvoří 10 pracovních míst pro výkon veřejné
služby.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 98. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 15.3.2017

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
15.
16.
17.
18.
19.
20.

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 935 v k.ú. Zvonková v souvislosti se stavbou „Přední Zvonková p. Říhová
522/29-NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 997/1 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou „Jelm p. Turek 993NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.
výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro
veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace na parc.č.715/1 v k.ú. Horní
Planá“.
vyslání dvou zaměstnaců KIC na členské fórum A.T.I.C ČR, které se koná
20.-21.4.2017 v Brně.
uzavření smlouvy o poskytnutí grantu ve výši 10.000,- Kč od Nadace
Jihočeské cyklostezky, IČ: 26080320 na realizaci projektu „Na kole kolem
Horní Plané“.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč
zájmovému sdružení NAMAB, z.s., IČ: 22875042 na přípravu tanečních
vystoupení,nákup materiálu, organizování soustředění, výletů a táborů,
školení, kurzy a exkurze.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
21.
22.

zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Zvonková.
Zprávu o metodické činnosti Městské knihovny v H. Plané v roce 20016.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 99. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 22.3.2017

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

cenovou nabídku a smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení na „Novostavbu retenční nádrže v obci Pernek“
se společností K+K KONZULT s.r.o., IČ:28095707 za 189.970,- Kč včetně
DPH.
ukončení nájmu Kiosku u Pláže na pozemcích p.č. 424/6 a 424/1 v k.ú. Horní
Planá dohodou ke dni 30.4.2017 a zveřejnění záměru města tyto nemovitosti k
podnikání opět pronajmout.
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku MPSV (HW a SW pro
sociální agendu) městu Horní Planá.
přijetí daru ve výši 30.000,- Kč za účelem financování sociálních služeb
města Horní Planá.
umístění reklamního poutače „Pension u Kohoutů“ o rozměrech cca 100x100
cm na převozní lodi, za cenu 1000,- Kč + DPH/rok.
umístění reklamního poutače restaurace Bowling o rozměrech cca 100x100
cm na převozní lodi, za cenu 1000,- Kč + DPH/rok.
umístění reklamního poutače realitní kanceláře o rozměrech cca 200x100 cm
na oplocení u úpravny vody v ulici Volarská, za cenu 1000,- Kč + DPH/6
měsíců.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 100. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 29.3.2017

přítomni 4, omluven Kundrát

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

zveřejnění záměru pronajmout stomatologickou ordinaci v budově
zdravotního střediska, Náměstí 45, Horní Planá.
uzavření smlouvy o úvěru Č. 9004001091 se společností Raiffeisen
LEASING, S.R.O., IČ:61467863, za účelem pořízení vozidla MULTICAR
M27 a pojistné smlouvy na pojištění tohoto stroje u České pojišťovny a.s.,
IČ:45272956.
podání žádosti o snížení rychlosti na komunikaci I. třídy v úseku napojení
vedlejší komunikace z lokality Jenišov, na odbor dopravy Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
rozpočtové opatření č.2/2017, příjmy : 160 641,- Kč, výdaje: 160 641,- Kč.
ukončení nájmu části pozemku p.č. 424/1 o výměěře 95 m2 v k.ú. Horní
Planá, dohodou ke dni 30.4.2017.
bezúplatnou výpůjčku budovy čp 34 v Perneku Sboru dobrovolných hasičů
Pernek, IČ: 65024826.
bezúplatnou výpůjčku klubovny umístěné v přízemí budovy čp 168 v Horní
Plané občanskému sdružení Žabičky Horní Planá o.s., IČ: 01551671.
bezúplatnou výpůjčku prostor galerie umístěné v přízemí budovy čp 168
v Horní Plané Jungbauerovu šumavskému vlastivědnému spolku, IČ:
26567741.
uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu karavanového a stanového
campingu JENIŠOV uzavřené se společností ATC Bohemia, s.r.o., který
upravuje výpovědní lhůtu podle odst.7.5. smlouvy na 12 měsíců.
odpisový plán ZŠ a MŠ Horní Planá pro rok 2017.
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1298/1 o výměře cca 521
m2 v k.ú. Horní Planá, lokalita Olšina.

Rada města NESCHVALUJE:
41.

pokácení tří lip před domem č.p. 311 na Sídlišti Mír v Horní Plané.
………………………………

……………………………………

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

