ZÁPIS ZE 134. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 21.3.2018

přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.

uzavření smlouvy o dílo s Janem Stoikou, IČ: 70531978 na demontáž
stávající montované dělící příčky a zhotovení nové zděné příčky v 1. patře
budovy KIC v Horní Plané , za celkovou cenu 70.628,- Kč včetně DPH.
2.
uzavření smlouvy o poskytnutí grantu od Nadace Jihočeské cyklostezky,
IČ:26080320, ve výši 7.000,- Kč na akci „Na kole kolem Horní Plané“.
3.
uzavření kupní smlouvy se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410
na koupi technologického zařízení vodovodní přípojky DN 50 ze soustavy
CZT do objektu Palackého 27, Horní Planá, za celkovou cenu 287.885,- Kč +
DPH.
4.
bezplatné použití převozu dne 26.5.2018 pro děti z dětských domovů a
pedagogický dozor v rámci soutěže „Adrenalin u Lipna“.
5.
Rozpočtové opatření č. 2/2018 s těmito ukazateli: příjmy: 300.000,- Kč,
výdaje: 300.000,- Kč, bez zapojení financování.
6.
pronájem části pozemku p.č. 1298/1, ostatní plocha, o výměře cca 800 m2
v k.ú. Horní Planá, za účelem údržby pozemku (čištění, srovnání, sekání),
panu S.V., Trhové Sviny, za 1,- Kč/rok.
7.
propachtování pozemku p.č. 697/103 o výměře 757 m2 v k.ú. Horní Planá
paní P.S., Horní Planá za účelem zřízení zahrady, na dobu neurčitou s 6
měsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 1,- Kč/m2/rok.
8.
propachtování části pozemku p.č. 475/3 o výměře 5600 m2 v k.ú. Pernek panu
F.J. Horní Planá, pro zemědělskou výrobu, za pachtovné ve výši
0,15Kč/m2/rok.
9.
zřízení sběrny SAZKA a instalaci komunikační technologie, světelného a
reklamního označení v prostorách budovy č.p. 53, Náměstí, Horní Planá.
10. umístění akce – lanové aktivity, pořádané sdružením Žabičky Horní Planá,
z.s. ve dnech 13.-15.4.2018 v lokalitě Dobrá Voda, na obecních pozemcích.
11. služební cestu dvou pracovníků KIC na členské fórum A.T.I.C ČR
v Hranicích ve dnech 19.-20.dubna 2018.

12.

uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku p.č. 1653 v k.ú. Zvonková
v souvislosti se stavbou „ Bližší Lhota – VN, TS, NN“, se společností E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, za jednorázovou náhradu ve výši 6.000,- Kč.
13. uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku p.č. 997/1 v k.ú. Horní
Planá v souvislosti se stavbou „ Jelm, p. Turek 993- NN“, se společností E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
14.

zprávu o metodické činnosti Městské knihovny v Horní Plané v roce 2017.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 135. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 28.3.2018

přítomno: 4, omluven Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
15.

16.

17.

18.

19.

20.

výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Oprava místní komunikace ulice Komenského na parc. č.
248, 231 v k.ú. Horní Planá.
uzavření smlouvy o dílo se společností Swietelsy stavebni s.r.o., IČ:48035599
na zhotovení stavby „Rekonstrukce místní komunikace Horní Planá – Sídliště
Míru“ za celkovou cenu 6.326.397,28 Kč včetně DPH.
výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „ Rekonstrukce hřiště ZŠ
Komenského“, kterou je nabídka společnosti Green engineering s.r.o., IČ:
28083512 a činí: 3.000.897,- Kč včetně DPH.
Cenovou nabídku společnosti Zenkl CB, spol. s.r.o., IČ:28131339 na
inženýrskou činnost k získání stavebního povolení na stavbu „ Polní cesta na
parc. č. 1581 v k.ú. Žlábek“, včetně geodetických prací a dokumentace
DSP/DPS s položkovým rozpočtem za celkovou cenu 180.000,- Kč + DPH.
uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemcích p.č. 485/20, 486/26,
486/27, 486/24, 483/4, 483/3, 485/2 a 486/28 vše v k.ú. Horní Planá
v souvislosti se stavbou „ Horní Planá Chenen ZTV – NN“, se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, za jednorázovou náhradu ve výši 7.500,Kč.
Roční zápisy kroniky města Horní Planá za rok 2014, 2015 a 2016.

………………………………

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

