ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- Návrh Obecné závazné vyhlášky č.2/2012 města Horní Pla-

-

ná, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
oznámení Územního odboru implementace programu o
kladném výsledku hodnocení přijatelnosti projektu města
Horní Planá – Cyklostezka na levém břehu Lipna-II.etapa.
návrh ceny vodného a stočného na rok 2013 předložený firmou ČEVAK, a.s.
informaci starosty z Valné hromady Honebního společenstva Horní Planá.
návrh Kulturního kalendáře města na rok 2013.

Rada města schválila:
- dar farnosti Horní Planá – 10 m3 palivového dřeva.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou železniční
dopravní cesty, s.o., Praha, na p.č.430/5 v k.ú.H.Planá,
k uložení a provozování stavby „Horní Planá – Pihlov, kanalizace I.etapa“.
- prodloužení doby nájmu s firmou Telefónica O2 CR, a.s.,
Praha, na část p.č.460/37 o výměře 15 m2 v k.ú.Zvonková o
5 let.
- snížení nájmu v kempu Liptov v r.2013 o 50 tis.Kč.
- Smlouvu o dílo s firmou Zenkl CB, spol. s r.o.,
Č.Budějovice na vypracování dokumentace pro územní
rozhodnutí, zajištění ÚR vč. nutných dokladů pro vydání
ÚR, dokumentace pro stavební povolení, zajištění stavebního povolení vč. nutných dokladů pro vydání stavebního
povolení, provedení potřebného zaměření pro cyklistickou
stezku na levém břehu Lipna v rozsahu III.etapy: Horní
Planá – Jenišov, parkoviště v Jenišově a komunikace podél
žel.tratě severně od Jenišova.
- Mandátní smlouvu vč. přílohy č.1 s firmou GPL-INVEST,
s.r.o., České Budějovice na zajištění činnosti v procesu zadávání veřejné zakázky na stavbu „Cyklistická stezka na
levém břehu Lipenské vodní nádrže v úseku kemp „U Kukačků“ – Horní Planá – přívoz.
- prodloužení nájemní smlouvy s VLS ČR, s.p., Praha na
pronájem části lesního pozemku (lesní školka) p.č.443/8
v k.ú.Nová Pec do 31.12.2013.
- odvod za zřízení věcného břemene na pozemcích města
Horní Planá ve výši 100,-Kč za běžný metr.
- Smlouvu č.1030009644/001 o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek města
parc.č.997/1 v k.ú.Horní Planá k umístění stavby zařízení
distribuční soustavy „Jelm p.Rufferová 1652/2 NN“.
- Smlouvu č.1030009392/001 o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek města
parc.č.373/4 v k.ú. Pernek k umístění stavby zařízení distribuční soustavy „Pihlov Kukačka 373/10 NN“.
- záměr zveřejnění úpravy výše nájemného za Karavan kemp
pro období trvání nájmu od 1.1.2013 na 590 tis.Kč ročně.
- přerušení provozu Mateřské školy v době školních vánočních prázdnin, tj. 27.12., 28.12. a 31.12.2012.
- opravu a změnu odpisového plánu č.2 pro rok 2012 Základní školy a Mateřské školy Horní Planá.
- na základě žádosti nájemníků L.Anichobera a A.Dubové
stavební úpravy v pronajatém bytě v domě čp.312, Sídliště
Míru, Horní Planá.
- pronájem nebytových prostor (skladu) v KIC, Náměstí 8,
Horní Planá, Z.Urdovičové od 6.12. do 31.12.2012 za
2000,-Kč.

VÝPIS USNESENÍ
z 19.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 28.listopadu 2012

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové opatření č.2 příjmy 3.738.002,-Kč výdaje 6.224.781,-Kč financování 2.486.779,-Kč.
1.2. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 města Horní
Planá, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů (čl.6 odst.2 –
55%).
1.3. přidělení bytu 1+2 čp.312 do nájmu Milanu Petrovi,
bytu 1+1 čp.304 do nájmu: 1. Michalu Truhlářovi,
2. Nikole Nowakové, 3. Jitce Holoubkové.
1.4. záměr zveřejnění prodeje částí pozemku KN 1180/1
o výměře cca 400 m2 a části o výměře cca 240 m2
vše v k.ú. Horní Planá dle grafického návrhu
ing.Kupčáka upraveného zastupitelstvem.
1.5. prodej pozemků KN 58 o výměře 378 m2 a pozemku KN 365/7 o výměře 695 m2 vše v k.ú. Zvonková
panu Hermann Gabriel, Hinteredt 9, A-4842 Zell
am Pettenfirst a Dr. Bernd Herfort, Florian ZeyerWeg 5, D-84479 Waldkraiburg za cenu 200Kč/m2
s předkupním právem města.
1.6. prodej pozemku p.č. KN 690/113 o výměře 531 m2
v k.ú. Horní Planá, paní Heleně Kopecké, Sídliště
Míru 295, Horní Planá za 350Kč/m2 s podmínkami
pro prodej stavebních parcel města Horní Planá.
1.7. prodej části pozemku KN 1535 o výměře cca 4 m2,
část KN 830/1 o výměře cca 24 m2, část KN 830/7
o výměře cca 56 m2, část KN 776/4 o výměře cca 8
m2, část KN 832/3 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Horní
Planá a části pozemku KN 349/11 o výměře cca 12
m2, části pozemku KN 236/14 o výměře cca 37 m2
vše v k.ú. Pernek vše dle Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní uzavřené mezi městem Horní Planá
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, Praha.

TJ Smrčina Horní Planá děkuje
všem firmám a jednotlivcům, kteří přispěli do bohaté
tomboly taneční Štěpánské zábavy sponzorskými dary.
Jedná se o tyto firmy a jednotlivce:
Agro Šumava H.Planá- Machač, Kohout Company, pan Čapek
Milan, Autodoprava Kundrát, Zmrzlina Zahradník, paní
Čerklová Dana, Halias s.r.o.- sekáč, Pedikůra Mirka Dvořáková, Manikůra Olinka Řempělová, Auto oprava Toncar, Barvylaky Jedlička, Rehabilitace Nedvědová, Jednota Kaplice - obchod, Jednota Kaplice - pekárna, Hotel Pláž, Hotel Šumava,
Cukrárna Irenka Šablicová, E-ON Černá v Pošumaví, převozníci Horní Planá, pan Grohman Ivan, MUDr.Věra Pavelková, MUDr. Jan Indra, pan Pavel Sarauer, paní Věrka Radová, Trafika Kočí Marie, paní Grmelová Vlasta, Prádelna Škabroud, Don Gemini s.r.o.- p. Kostkanová, pan Jiří Hůlka, Restaurace U Funyho, Ubytování Hůrka - Friedl Zdeněk, Barvy laky Tomášek, Obchod Flop, Lékárna PharmDr. I.Haldová,
ing. Huszár Michal, ESO p.Petr Řípa a Bouling Horní Planá.
Paní Ondříkové děkujeme za vyhotovené plakáty.
Pořadatelé TJ Smrčina Horní Planá

VÝPIS USNESENÍ
z 20.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 19.prosince 2012

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši ¼ příjmů a výdajů roku 2012 a pověřuje Radu města
provedením předpokládaných změn závazných
ukazatelů rozpočtu od dnešního zasedání do konce
roku 2012.
1.2. členský příspěvek města do rozpočtu Svazku lipenských obcí na rok 2013 ve výši 35 tis. Kč.
1.3. cenu vodného a stočného na rok 2013 ve výši: vodné 33,75Kč/m3 (bez DPH), stočné 35,63Kč/m3 (bez
DPH).
1.4. záměr zveřejnění prodeje částí pozemku KN 171/1
a části pozemku KN 607/1 vše v k.ú. Horní Planá.
1.5. prodej části pozemku p.č. KN 1692/145 dle
GP.č.2048-300/2012 označený jako pozemek KN
1692/166 o výměře 125m2 a část pozemku p.č. KN
1692/103 dle GP č. 2048-300/2012 označený jako
pozemek KN 1692/167 o výměře 63m2 vše v k.ú.
Horní Planá, za cenu 500Kč/m2, Michalu Brožovi,
A.Tragera 266/113, České Budějovice.
1.6. záměr zveřejnění části pozemku p.č. KN 1564/1 dle
GP.č.2050-303/2012 označený jako pozemek KN
1564/4 v k.ú. Horní Planá.
1.7. prodej části pozemku KN 210/2 dle GP č.2051303/2012 označený jako pozemek KN 210/7 o výměře 84m2, v k.ú. Horní Planá, za cenu 70Kč/m2,
Janě Dvořákové, Františku Fleišmannovi, Idě Kordíkové, Zdeňku Nešvarovi, Vlastě Nešvarové, Ing.
Vladimíru Poppovi, Ing. Daně Poppové, Adéle
Práškové, Jaroslavě Strnadové, všichni bydlištěm
Náměstí 5, Horní Planá, firmě Real Finance CZ a.s.,
Nová 101, Kyšice, a Jiřímu Sedláčkovi, Strojnická
999/1, Praha- Holešovice.
1.8. prodloužení termínu kolaudace rodinného domu
Romany a Radovana Honzových, Hůrka 77, Horní
Planá, na pozemku p.č. KN 1501/41 v k.ú. Horní
Planá do konce roku 2015, bez sankce.
1.9. odstoupení Václava Mareše z finančního výboru na
vlastní žádost.
1.10. odstoupení Elišky Hůrkové z kontrolního výboru na vlastní žádost a volí členem kontrolního výboru Václava Mareše.

Vážení spoluobčané,
1.1.2013 vešla v platnost nová vyhláška „o svozu odpadu“.
Vyhláška nově zavádí poplatek za svoz a likvidaci odpadu za
rodinné domy a byty, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu
a pro cizince s přechodným pobytem na dobu delší než 90 dní.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu:
Občané s trvalým pobytem na území města Horní Planá a cizinci platí 450 Kč/osoba ročně.
Poplatek za rekreační objekt, rodinný dům a byt (bez trvalého
pobytu) 1000 Kč/ročně za objekt.
Poplatek ze psů:
V obcích a osadách mimo vlastní město 50Kč/rok.
V obytných domech s více jak čtyřmi byty 500Kč/rok.
V obytných domech s více jak čtyřmi byty – důchod je jediný
zdroj příjmů 200Kč/rok.
V ostatních případech 100Kč/rok.
U druhého psa se poplatek zvyšuje o 50% základní sazby.
Číslo účtu: 187591698/0300
VS: rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol:
Odpad občan s trvalým pobytem na území města H.P.: 1
Pes: 2
Odpad rekreační objekt, dům, byt bez trvalého pobytu: 3
U rekreačního objektu, rodinného domu a bytu (bez trvalého
pobytu) do poznámek uveďte osadu a č.p. nebo č.e.
Poplatky je možno platit i hotově u správce poplatku.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat správce poplatku na tel.:
380 724 421 nebo e-mail: poplatky@horniplana.cz
Každý, kdo má zájem být 14 dní před splatností místních poplatků upozorněn na e-mail nebo telefon o splatnosti poplatků,
zašle na email: poplatky@horniplana.cz následující zprávu:
Předmět: žádost o upozorňování na splatnost místních poplatků
Jméno, příjmení, datum narození (pro ověření identity)
Kontakt: e-mail nebo telefon
Žádost je možno podat i osobně u správce místních poplatků.
Vyhláška je k nahlédnutí na webových stránkách města a u
správce místních poplatků.
Všichni plátci poplatku za odpad mají možnost zdarma využít
sběrný dvůr pro odložení veškerého odpadu (s výjimkou bioodpadu). Sběrný dvůr se nachází v ulici V Domkách (areál
HSO).
Otevírací doba sběrného dvora:
středa, čtvrtek: 14:00 – 19:00
pátek:
11:00 – 19:00
sobota:
8:00 – 16:00
Vydává MĚSTO HORNÍ PLANÁ, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895
č.e. MK ČR E 10031

FOP , ing.Josef Černý, Černá v Pošumaví, tel.380744248

ŽIVOTNÍ JUBILEA
GÖTZOVÁ Vlasta
VESELÁ Zdeňka
ŠČEVÍKOVÁ Jiřina
ANICHOBEROVÁ Jaroslava
FORTELNÁ Jaroslava
ŠÍSLOVÁ Lucie

FESLOVÁ Marie
SEDLÁČEK Jan
SOBOLÍK Jiří
HELLEROVÁ Hilda
ČAPEK Milan
MALAFA Jiří

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

OZNÁMENÍ PRO RYBÁŘE
Vážení kolegové rybáři,
odevzdat staré úlovkové lístky, zaplatit členskou
známku nebo si koupit již novou povolenku na rok
2013 můžete tradičně první a druhou lednovou sobotu, tj. 5. a 12 ledna od 9:00 – 12:00 v klubovně
MO na náměstí.
S pozdravem „Petrův zdar“
Výbor MO

BÁBA PRINCMETÁLO
PRINCMETÁLOVÁ

Kulturní centrum

Někdo má rád holky, jiný zase vdolky,
ženské k smrti klevety.
Nedá se to léčit, ani operovat,
nejsou na to tablety.
V krámě, v chodbě, u výtahu,
kontejneru na smetí,
ráno, večer za poledne
nádherně se klevetí.
Co se tady všechno zdrbne!
Kdo s kým, proč a zdali…
Proč bychom jim trochu téhle
slasti nedopřáli?
Je to přece „in“ mít zavčas
nejnovější zprávy.
Tož těm klevetnicím přejme,
ať jsou hodně zdrávy!

středa: 2.I. – 1515

Vokurková si protřela oči, uvařila meltu, na stolek přinesla hrnek
bylinkového čaje a tvrdé sušenky, aby se nemusela vzdalovat od
okna, kde se vyložila, pozorovala cvrkot a nic jí neuteklo. Ulice
byla poloprázdná, děti se šouraly do školy, důchodci k lékaři,
úředníci do kanceláří a popeláři šramotili u kontejnérů s tříděným
odpadem. Vokurková si poslepu sáhla pro sušenku, aniž by odvrátila zrak od okna a počínajícího se hemžení. Vrchota si jde pro
noviny, Čápová pro levné rohlíky do supermarketu a Nováková
mává na projíždějící autobus, aby na ni počkal. Měla bys dřív
vstávat, pomyslela si Vokurková, ale to už se ve dveřích protějšího domu objevila Maxová. To jsem blázen, kam se takhle po ránu
vypravila. Vokurková neměla slečnu odnaproti ráda, sama nevěděla proč, a jak mohla, tak ji pomluvila a nenechala na ní nit suchou. Snad jí záviděla mládí, možná jí nepadla do oka, možná
obojí.
V poledne si uvařila zelnici, utřela si zástěrou bradu, přehodila přes sebe zapínací
svetřík, rukou si přičísla vlasy a pospíchala vstříc novým zážitkům. Hned před domem narazila na Vrchotu.
„Bábo, kam letíte, málem jste mě porazila,“ spustil na ni zostra.
„Ale vyšla jsem se provětrat, doma už mi byla zima.“
„Slyšela jste tu novinku o Maxové? Dobře poslouchejte, bábo.
Maxová zpronevěřila v bance, kde dělá, nějaké peníze a prý jich
nebylo málo. Nikde ani muk, nechci s tím mít nějaké oplétačky.“
„Budu mlčet jako hrob, dědku,“ odsekla a rychle tu novinu roznesla po celém městečku.
Druhý den hned po ránu někdo klepal na dveře. Koho to sem čerti nesou, pomyslela si Vokurková a opatrně škvírkou nahlédla na
chodbu. Teprve když se přesvědčila, že to není nějaký násilník,
jak s oblibou nazývala neznámé návštěvníky, pootevřela dveře.
Trochu se zarazila, patrně se ozvalo špatné svědomí a líbezným
hlasem zašvitořila: „To jste vy, slečno Maxová, pojďte dál, ať mi
nevynesete spaní.“ Nasadila svůj oblíbený úsměv číslo sedm a
jen se rozplývala: „Dáte si kávičku?“
„A víte, že bych si dala, tady to je pro vás.“
„Vidím, že jste mi něco přinesla, to nemuselo být, slečinko, “ ale
bylo vidět, že se na dárek jen třese.
„Milá paní Vokurková, ani si nedovedete představit, jak jsem ráda, že vás vidím. Přinesla jsem vám dáreček, myslím, že si ho zasloužíte,“ začala slečna Maxová pomalu rozvazovat stužku na
krabičce, pečlivě zabalené do ozdobného papíru. „Tady je Namo,
Ariel, a kdyby ani to nepomohlo na tu vaši nevymáchanou hubu,
pro jistotu jsem ještě přibalila koncentrovaný Persil. Tak se mějte.
Pa.“ Mezi dveřmi se zastavila, našpulila rty a poslala překvapené
bábě vzdušný polibek.
Jindřich Malšínský: Ukázka z knihy fejetonů Každej jsme ňákej
Alois Kolář: verše

sál KIC

HORNOPLÁNŠTÍ MACHŘI
Diskotéka, živá hudba, filmy a program pro náctileté připravují
Jarda Maňák, Vojta Jirsík, Kuba Komžák, Roman Šára.
**************************************************************

středa: 16.I. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Hudba, tanec a znalostní kviz pro přátele dechové hudby.
Účinkuje HP Trio.

Vstupné 50,- Kč.
**************************************************************

sobota: 19.I. – 1400
sportovní hala

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Masky, sladkosti, balonky, spousta her, písničky
a dovádění pro nejen „plánské“ děti.
Pořádá Spolek pěti holek a KIC H.Planá.
**************************************************************

sobota: 26.I. – 1400
pláž Horní Planá

HORNOPLÁNSKÁ BRUSLE
3. ročník zábavného dne na ledě. Rychlostní závody na bruslích
o hodnotné ceny, hudba, diskotéka, ohňostroj.
Pořádá město Horní Planá ve spolupráci s místními podnikateli.

KURIOZITY O POČASÍ
ROK 1976

Staň se meteorologem amatérem
V lednu bylo 23 dní se sněhovými srážkami a sníh ležel téměř celý
měsíc v maximální výšce 31 cm.
V únoru byla souvislá sněhová pokrývka až do konce měsíce, sníh
padal trochu ve druhé dekádě, abychom si nedělali naději, že je
konec zimy.
V průběhu března byly sněhové přeháňky, ale sníh hned roztál.
Přestože bylo chladno, na zahrádce se krčily sněženky, bledule a
pokud se jim podařilo přežít zimu, vystrčily zlatožluté hlavičky
krokusy. U stoky s vodou se chlubily blatouchy svými žlutými květy a u cesty sem tam se objevil podběl.
Ještě koncem dubna napadlo 4 cm sněhu.
Poslední dekáda v květnu propršela a do poloviny června bylo
deštivo a chladno.
V červenci to nebylo o nic moc lepší. 20. 7. celé odpoledne vydatně lilo jako z konve a za čtyři a půl hodiny spadlo na 1m2 63 litrů
vody!
V srpnu srážky pokračovaly. V průběhu obou prázdninových měsíců bylo 9 silných místních bouřek.
Léto za nic nestálo a rovněž podzimní měsíce provázela inverze,
kdy noční mlhy se protáhly na celý den. Sníh začal padat 19. listopadu a ležel až do konce měsíce.
První dekáda prosince byla beze sněhu. 12.12. napadlo 18 cm
sněhu, což je kuriozitou zimy. Sníh nadělal velké problémy na
komunikacích. Vánoce byly pravé české, se sněhem a zimními radovánkami.
Na závěr ještě jedno povídání. Kdo to zkusí, neprohloupí, ale ruku do ohně za to nedám.
Po štědrovečerní večeři se vezme jedna větší cibule, rozpůlí se a
z každé poloviny se oddělí šest slupek jako polokulaté mističky. Ty
se postaví na stůl vedle sebe a označí se jmény měsíců. Potom se
dá do každé špetka soli a nechá se odstát do rána. Podle toho, jak
se na Hod boží ve slupkách sůl více nebo méně rozmočí, se usuzuje na měsíc mokrý, srážkově normální nebo suchý.
A na samý konec ještě jedna hezká pranostika.
Pravil svatý Toma /21.12./ - všude dobře, nejlíp doma.

Jindřich Malšínský

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta.
Starosta města Horní Planá podle § 34 odst.1 zák.č.275/2012
Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů,

OZNAMUJE

1.
2.

Volba prezidenta kraje se uskuteční
v pátek dne 11.ledna 2013 od 14oo do 22oo hodin
a v sobotu dne 12.ledna 2013 od 8oo do 14oo hodin.
Místem konání voleb

- ve volebním okrsku č.1 je volební místnost:
sál Kulturního a informačního centra,
Náměstí čp.8, H.Planá
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Horní Planá – Jiráskova ulice a Sídliště Míru
a osady – Bližší Lhota, Hodňov, Hory, Hůrka, Jelm, Karlovy Dvory, Maňava, Myslivecké Údolí, Olšina, Olšov,
Pernek, Pihlov, Valtrov, Zvonková, Žlábek.
- ve volebním okrsku č.2 je volební místnost:
sál Kulturního a informačního centra,
Náměstí čp.8, H.Planá
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Horní Planá – ulice A.Stiftera, Dobrovodská, Finské domky, Komenského, Na Výsluní, Nad Hřištěm, Náměstí, Nová, Palackého, Švermova, V Domkách, Volarská.

3.

4.
5.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném
okrsku. Neprokáže-li uvedené skutečnosti, nebude mu
hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
v případě konání II.kola volby prezidenta se tato uskuteční
v pátek dne 25.ledna 2013 od 14oo do 22oo hodin
a v sobotu dne 26.ledna 2013 od 8oo do 14oo hodin.
V Horní Plané dne 27.prosince 2012.
Bc.Jiří HŮLKA – starosta

Tříkrálová obchůzka
se bude konat dne 5. 1. 2013
Budeme vycházet již v dopoledních hodinách,
abychom stihli tříkrálovou koledu
ve všech objednaných rodinách.
Tři králové – F + K + Š

Vedení účetnictví, daňové evidence,
mezd, účetní poradenství
Ing. Petra Chadtová
A. Stiftera 267
382 26 Horní Planá
Tel.: 736 437 029
E-mail: Petra.chadtova@seznam.cz
Prosím, předem si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku.
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