ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:

-

- Smlouvu města Horní Planá se Státním pozemkovým úřa-

-

-

-

dem pro Jihočeský kraj o možnosti provést stavbu polních
cest na pozemcích města.
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
v ZŠ Jiráskova 186 s o.s. Žabičky, Horní Planá.
odpisový plán ZŠ a MŠ Horní Planá pro rok 2013 (oprava).
příjetí daru od občanského sdružení Hausbót-Pernek na
provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Planá ve
výši 10.000,-Kč.
dotisk 15.000 ks propagační brožury H.Plané v HOT,
s.r.o., Hořice – nejnižší nabídnutá cena.
vypsání poptávky na zakoupení osobního automobilu Suzuki SX4.
zakoupení osobního automobilu Suzuki SX4 na základě
nejvýhodnější nabídky.
na základě žádosti firmy Uniprojekta, s.r.o., Č.Budějovice
napojení na tlakovou splaškovou kanalizaci obce a uložení
vlastní tlakové kanalizace do pozemků obce v souvislosti
s plánovanou novostavbou ubytovacích zaříení Jenišov.
nabídku firmy GPL-invest, s.r.o., Č.Budějovice na zakázku
„Administrace výběrového řízení na provozovatele Vodohospodářského majetku města Horní Planá v souladu se zákonem 139/2006 Sb., o koncesních řízeních, ve znění pozdějších předpisů“ ve výši 223.850 Kč (vč.DPH).
umístění kotevní bóje pro ukotvení rekreačního plavidla
dr.R.Hrdého, Žlábek, v lokalitě Hůrka.
pronájem nebytových prostor v KICu Monice Pojslové,
Český Krumlov, k provozování kosmetických služeb.
kupní smlouvu o prodeji os.automobilu Suzuki Ignis firmě
Auto Toncar, s.r.o. za 65 tis.Kč.
kupní smlouvu o zakoupení rolby Kässbohrer, PB za
325.100 Kč.
Smlouvu č.110951763 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
Mandátní smlouvu s firmou GPL-INVEST, s.r.o.,
Č.Budějovice na zajištění výkonu inženýrské činnosti spočívající v provedení díla a vykonání činnosti úkonů souvisejících s vypracováním podkladů a koncesního řízení dle
zákona č.139/2006 Sb., v platném znění – výběr provozovatele vodohospodářského majetku ve vlastnictví města
Horní Planá.
ceník služeb poskytovaných Infocentrem.
Pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a
opakování pracovního poměru na dobu určitou.
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo s firmou Hochtief CZ, a.s.,
Praha: Změna č.1 – Sanace nevhodného podloží za cenu
298.197,80 (bez DPH); Cyklostezka II.etapa.
Změnu č.1 Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
k projektu „Cyklostezka Horní Planá – I.etapa“
z 2.11.2012.
Smlouvu
o
poskytnutí
neinvestiční
dotace
SD/KHEJ/855/2013 – UZ 14022 pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce ve výši 99.500,-Kč.
ukončení nájemní smlouvy s ing.P.Novákem, Kralupy nad
Vltavou, na stavbu sociálního zařízení na p.č.424/4, dle
čl.7.2. b) dodatku č.1 nájemní smlouvy ze dne 12.7.2007.
ukončení nájemní smlouvy s ing.P.Novákem, Kralupy nad
Vltavou, na část pozemku p.č.424/1 o výměře 155 m2, dle
čl.VI.odst.3. smlouvy ze dne 6.1.2005.

Rada města vzala na vědomí:
- rozhodnutí regionálního monitorovacího výboru o přidělení
příspěvku z Fondu malých projektů Jižní Čechy – Horní

-

Rakousko na projekt „Nordic Walking – Horní Planá –
Schöneben“ ve výši 12.323 Eur.
kalkulaci víceprací na sanaci nevhodného podloží při realizaci akce „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže v úseku zastávka ČD Pernek-Horní Planá, kemp
,U Kukačků“.
výsledek výběrového řízení na Vybavení učeben ZŠ a odborné učebny přírodních věd.
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012-2013.
Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven
pro poskytování základních služeb, které se týká redukce
pošt.
žádost L.Škabrouda o provedení úprav pozemku obce a
pověřuje ing.Kupčáka jednáním v této věci.

VÝPIS USNESENÍ
z 28.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 30.října 2013

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1.1. předložený Návrh koncepce pláže.

2.

Zastupitelstvo města schvaluje:

2.1. přidělení bytu 1+1 v čp.186 Komenského ulice Martině
Brožové.
2.2. přidělení bytu 2+0 v čp. 306 Sídliště Míru Veronice Petrové.
2.3. prodej části pozemku parc. číslo KN 1750/1 dle GP č.
2045-271B/2012 označený jako pozemek parc.číslo KN
1750/11 o výměře 10m2 v k.ú. Horní Planá Ivě Hajdekrové, Na Výsluní 346, Horní Planá, za cenu 70Kč/m2.
2.4. prodej části pozemku parc. číslo KN 905/1 dle GP č.
2149-147/2013 označený jako pozemek parc. číslo KN
905/13 o výměře 32m2 v k.ú. Horní Planá Kláře a Františkovi Peškovým, Hůrka 23, 382 26 Horní Planá, za cenu 70Kč/m2.
2.5. prodej pozemku parc. číslo KN 1690/18 o výměře 974m2
v k.ú. Horní Planá Jaroslavu Petráškovi, 384 27 Vitějovice 167, za cenu 150 Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
2.6. prodej pozemku parc. číslo KN 690/104 o výměře 794m2
a pozemku parc. číslo KN 690/185 o výměře 115m2, vše
v k.ú. Horní Planá, Daně a Vladimírovi Kaprálovým,
38223 Černá v Pošumaví 21, za cenu 350 Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
2.7. záměr prodeje pozemku parc. číslo KN 993 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Planá.
2.8. záměr prodeje pozemku parc. číslo KN 1561/2
(tr.tr.porost) v k.ú. Horní Planá.
2.9. pořízení použité rolby Kassbohrer PB100 s frézou pro
běžecké stopy v rozmezí 300 – 350 tis. Kč bez DPH a
pověřuje starostu jednáním v této věci.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KOMRSKOVÁ Viktorie
LANDOVÁ Alžběta
ZABILKOVÁ Štěpánka
PAVLÍKOVÁ Eva

KORDÍK Vladislav
ŠTUDLAR Vladislav
ZABILKA Miloš
RŮŽIČKA Jiří

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

Vážení spoluobčané,
ve středu 27. 11. 2013 jsme se sešli se zástupci dodavatele - stavební společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a zástupci partnerských a financujících organizací na slavnostním uvedení do provozu dvou nových cyklostezek. Otevření probíhalo u obou pamětních kamenů u parkoviště u pláže a u železničního přejezdu pod Pernekem v Horách.
Ačkoli do zahájení nové cyklistické a in-line bruslařské sezony zbývá ještě několik měsíců, jsme na ni již
nyní dobře připraveni. Od července letošního roku probíhala intenzivní výstavba dvou nových etap cyklostezek, které
doplní stávající turistickou infrastrukturu v naší oblasti.
První etapa nové cyklostezky propojuje stávající cyklostezku od autokempu U pláže k převozu a dále do kempu U
Kukačků. Stezka zčásti vede po břehu jezera pod nádražím
a dále podél železniční trati. Dva a půl kilometrů dlouhá
cyklostezka je důležitá zejména z hlediska bezpečnosti. Z
dvaceti účastníků soutěže na dodavatele stavby této první
etapy uspěla nejlépe společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby s cenou 7.408.431,94 Kč bez DPH. Na
výstavbu první etapy jsme získali téměř devadesátiprocentní dotaci z příhraničního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika. První etapa byla zahájena 17. června 2013 a dokončena 2. listopadu 2013.
Podpora cestovního ruchu patří k našim prioritám. Dokončení obou etap cyklostezky považuji za velký úspěch a přeji si, aby novou cyklostezku používalo co nejvíce lidí. Se
čtyřmetrovou šířkou bude jistě atraktivní třeba pro bruslaře
nebo pro cyklistické výlety rodin s malými dětmi.
Již v průběhu výstavby první etapy pokračovala
veřejná soutěž na výběr dodavatele etapy další. Ve výběrovém řízení opět uspěla divize Dopravní stavby společnosti
HOCHTIEF CZ s cenou 7.741.234,00 Kč bez DPH. Nová
cyklostezka na levém břehu Lipna vede z Pihlova kolem
železniční tratě do Hor pod Pernekem. Zde se napojuje na
páteřní cyklostezku. Dochází tak k propojení Horní Plané s
Novou Pecí bezpečnou cyklotrasou a vznikla tak i zajímavá
vycházková trasa. I na druhou etapu se nám podařilo získat
devadesátiprocentní dotaci z ROP Jihozápad. Výstavba
druhé etapy byla zahájena 7. srpna 2013 a dokončena 20.
listopadu 2013. Nové cyklostezky nám umožňují poskytnout ucelenou nabídku cyklistických výletů po bezpečné
trase a s přeshraničním dosahem. V době výstavby si někteří občané „pletli“ cyklostezku se silnicí. Na obou úsecích
cyklostezek je vjezd motorovými vozidly vyloučen a bude
důsledně kontrolován. Vysoká pokuta jistě neodradí všechny, a proto jsme provizorně osadili na místa vjezdu zábrany
proti možnému vjezdu automobilů. Z jara pak chceme cyklostezku osadit také lavičkami. Již dnes můžete posílat své
tipy na místa pro osazení lavičkami na můj mail
starosta@horniplana.cz nebo telefonicky na 724095111.
Pro naše nejmenší je pak v zátoce pod nádražím připraveno
malinké překvapení. Možná by se podle něj dala přejmenovat na Kachní zátoku. Pro dítě, které mi na výše uvedenou
mailovou adresu zašle alespoň jeden snímek onoho překvapení, je připravena malá odměna. Závěrem mi dovolte
poděkovat všem, kdo se na přípravě a výstavbě cyklostezek
podíleli a popřát mnoho spokojených uživatelů.

Jiří Hůlka starosta
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

UPOZORNĚNÍ !
Město Horní Planá nechalo za několik desítek tisíc zřídit
parkovací plochu za zdravotním střediskem. Toto parkoviště není plně využíváno a obyvatelé Sídliště odstavují
svá vozidla na chodnících a veřejné zeleni. Brání tím jejich užívání - v letním období sekání travnatých ploch a
v zimě pak odklízení sněhu na chodnících.
Proto bude po dohodě s Policií ČR toto nepovolené jednání postihováno.

LIPNO CARD
pro občany žijící v obcích Svazku Lipenských obcí za 20 Kč

Pro občany trvale žijící v obcích Svazku Lipenských obcí (Černá v Pošumaví, Frymburk, Hořice na Šumavě,
Horní Planá, Ktiš, Loučovice, Nová Pec, Přední Výtoň,
Stožec, Vyšší Brod) připravila společnost LIPENSKO
kartu, se kterou bude možné čerpat slevy a výhody, a to
po
celý
rok,
tedy
od 1. listopadu 2013 do 31. října 2014. Po ukončení
zimní sezóny, nejpozději 1. dubna 2014, budou na kartu
automaticky nahrány služby na letní sezónu. LIPNO
CARD lze zakoupit v Infocentru Lipno za 20 Kč a čerpat tak slevy na různé druhy sportovních, kulturních,
gastronomických i zábavních služeb a aktivit nejen na
Lipensku. Slevu s LIPNO CARD můžete využít například u následujících služeb:
Zakoupení skipasu ve Skiareálu Lipno:
- 5 % na vícedenní skipas (> 1,5 dne) během celé zimní sezóny 2013/14
- 20 % na vícedenní skipas (> 3 dny) v období 6.1. - 31.1.
2014
- 20 % na vícedenní skipas (> 2 dny) v mimosezóně (tj. do
20.12. 2013 a od 17.3. 2014)
- 50% na 1 večerní lyžování při zakoupení vícedenního skipasu (> 3 dny) během celé zimní sezóny 2013/14
Zapůjčení lyžařského vybavení v půjčovně INTERSPORT
RENT v Lipně nad Vltavou:
- 10 % na skipas pouze při zapůjčení lyžařského setu
- 15 % na lyžařský servis
Hopsárium Lipno:
- 15 % do 14 hod.
Aquaworld Lipno – bazén:
- 15 % do 14.00 hodin v období od 21.12.2013 do 16.3.2014
- 30 %do 14.00 hodin v období do 20.12.2013 a od
17.3.2014
Aquaworld Lipno – sauna:
- 30 % během celé zimní sezóny 2013/14
Stezka korunami stromů Lipno:
- k 1 zakoupené jízdě tobogánem druhá zdarma
Bobová dráha Lipno:
- 1 jízda zdarma při zakoupení 5 jízd
Aktuální seznam více jak 60 služeb, které lze s LIPNO CARD
výhodně čerpat, naleznete na www.lipnocard.cz.
Přijďte si pro svou LIPNO CARD do Infocentra Lipno, které
je otevřeno denně od 9.00 do 16.00 hodin.

Kulturní centrum
neděle: 1.XII. – 1700
před radnicí na Náměstí

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

MISHA – profesionální lektorka, tribal tanečnice a návrhářka kostýmů a doplňků.
HAYET – tanečnice z Českého Krumlova.
RED ROSE TRIBE – tribal taneční skupina z Třeboně pod vedením
tanečnice Mishy.
Taneční skupina SARAH.

Vstupné 100,- Kč.

Hudební vystoupení žáků I.stupně Základní školy v Horní Plané.
Sváteční slovo pronese starosta města Bc.Jiří Hůlka.
Karel Dvořák – kytara, zpěv.

**************************************************************

**************************************************************

ŽIVÝ BETLÉM

2.XII. – 30.XII.
Městská knihovna

pondělí: 23.XII. – 1800
Náměstí před kostelem sv.Markéty

a předávání Betlémského světla.

PAVEL LALÁK PELIKÁN

**************************************************************

IN MEMORIAM

kostel sv.Markéty

středa: 25.XII. – 1800

Malá komorní výstava dřevěných soch.
Žil mezi námi. Přesto málokdo tušil, jak talentovaný je Pavel umělec.

MUSICA VIVA

**************************************************************

Vánoční koncert hornoplánského smíšeného sboru pod vedením
sbormistryně Báry Chatové.

středa: 4.XII. – 1700
sál KIC

Vstupné dobrovolné.

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

**************************************************************

Koncert třídy Jany Jarošové a Jana Čížka.

Vstupné dobrovolné.
**************************************************************

čtvrtek: 5.XII. – 1700
sál KIC

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikulášská nadílka s HP Machry. Anděl, Čert a Mikuláš s posláním
pro střední Evropu přijdou navštívit hornoplánské děti.
Rodiče mohou předat dary pro své potomky.
**************************************************************

neděle: 8.XII. – 1500
Kavárna U tří koček

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Nová dobrodružná pohádka pro celou rodinu.
Hrají: Bolek Polívka, Gregor Bauer, Valerie Šámalová,
Matěj Převrátil, Josef Somr, Milan Markovi, Szidi Tobiáš, Ivana
Chýlková, Bára Seidlová, Iva Pazderová, Petr Lněnička a další.

Vstupné 80,- Kč.
**************************************************************

středa: 11.XII. – 900 a 1015
sál KIC

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Divadlo To jsem já
Divadelní představení pro děti ZŠ a MŠ.

Vstupné 40,- Kč.
**************************************************************

středa: 11.XII. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Pořad přátel dechové hudby.
Účinkuje LIPENKA z Českých Budějovic.

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

čtvrtek: 12.XII. – 1800
Památník A.Stiftera

„PŘÁSTKY U STIFTERŮ“
Podvečerní setkávání a besedování v předvečer svátku sv.Lucie.
S pamětníky o dřívějších časech, vzpomínky na Vánoce.
**************************************************************

pátek: 13.XII. – 2000
sál KIC

CAIRO NIGHT !
Večer orientálního tance.
Vystoupí:
Taneční škola INTESSAR – lektorky z Č.Budějovic.
GAMAR – jednoznačně nejlepší bubenická formace v ČR pod vedením Míry Čipery (průkopníka výuky na darbuku v ČR).

sobota: 28.XII. – 2000
sál KIC

TANEČNÍ ZÁBAVA
TJ Smrčina Horní Planá
Hraje: SODA a KOFOLA z Českého Krumlova.

Vstupné 80,-Kč.
Pronajmu pěkný světlý byt 1+1 (35 m2)
v Černé v Pošumaví.
Vytápění krbovými kamny, kuchyňská linka,
koupelna s vanou,
volný od poloviny ledna 2014,
možno dlouhodobě i na kratší čas.
Nájem 4 000 Kč + 1 000 Kč záloha na elektřinu.
Pouze vážní zájemci. Tel. 777 833 073.

1. místo v turnaji Ringa
Děti ze Žabiček Horní Planá, o. s. se v sobotu
9.11.2013 zúčastnily turnaje Ringa ve Chvalšinách. Turnaje se
zúčastnilo 9 hornoplánských dětí, tzn. 3 týmy. Tým ve složení
Eliška Hořejšová, Marek Ondráček a Zuzka Rynešová vyhrál
1. místo v kategorii A, děti získaly odměnu a putovní pohár.
Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se příště.
Tímto také děkujeme panu Slámovi za odvoz.

Za Žabičky M.Moravcová

26.12. 2013 v 18 hod. se uskuteční
v kostele sv. Jakuba v Želnavě
tradiční
KONCERT sboru DOBRÁ ZPRÁVA
Všechny srdečně zveme
Vstupné dobrovolné

MOLD VIN CZ s.r.o. oznamuje,
že 4.12.2013 a 11.12.2013 od 15,00 do 16,00 hodin ve
skladu vín restaurace Smrčina (zadní vchod)
bude probíhat předvánoční prodej vín.
Prodávané značky: pinot, chardonnay, cabernet, ryzlink
vlašský, ryzlink rýnský, frankovka.
Cena: od 45,-Kč do 80,-Kč
Kontakt: Eliška Hůrková, tel. 603990439.

Vážení
spoluobčané,
přeji vám všem
příjemné prožití
nadcházejících vánočních svátků
mnoho zdraví
a spokojenosti v novém roce
Jiří Hůlka starosta

„Přástky u Stifterů“
-podvečerní setkávání a besedování
Ve čtvrtek 12. prosince 2013
v předvečer svátku sv. Lucie
od 18 hodin:

S pamětníky o dřívějších časech - vzpomínky na Vánoce
Vstup volný.
Prodej občerstvení.
Děkujeme za sponzorství firmě
MK PROFI Kachlová kamna s.r.o. Horní Planá.
Srdečně zveme!

*****************************************

Živý betlém
a předávání

Betlémského světla
23. prosince 2013
od 18 hodin
u kostela svaté Markéty
Pořadatelé a organizátoři:
četní dobrovolníci, Město a KIC Horní Planá, Sbor dobrovolných hasičů Horní Planá
Poděkování za sponzorství a podporu:
Jan Stoika - firma SPS Stavby Horní Planá,
VLS Horní Planá, tříkrálová a masopustní koleda,
jarmareční vetešnictví,
za všelijakou pomoc ochotným lidem

Srdečně zveme!
*****************************************
Všem obyvatelům těchto farností a celého okolí, jako i všem návštěvníkům a
rekreantům přeji pokojné, radostné a milostiplné prožití svátků Narození našeho Spasitele a plnost Jeho požehnání v Novém roce 2014.P.
Ivan Marek Záleha, O.Præm.

vánoce 2013
úterý 24.12.
16:00 hod.
středa 25.12.
11:30 hod.
****

Silvestr – Nový rok 2014
středa 1.1.
11:30 hod.
****

Svěcení příbytků
pátek 10.1. od 15:00 hod.
V případě zájmu posvětit svůj příbytek
nahlaste tuto skutečnost v sakristii nebo na 777 251 021,
nejpozději však do 1.1.2014.

ROČNÍK XXIII.

PROSINEC 2013
Č.267

