ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města vzala na vědomí:
- program 29. zasedání zastupitelstva obce.
- informaci starosty o jednání s majiteli pozemků
nad nádražím ČD ohledně stavu zde pronajatých
pozemků na zahrádky.
- návrh ceny vodného a stočného na rok 2014
předložený firmou ČEVAK, a.s.
- dopis ministra obrany ČR ve věci optimalizace
vojenských újezdů.

Rada města schválila:
- Zakoupení bezpečnostní kamery k monitorování
spodní části Náměstí.
- přerušení provozu Mateřské školy v době školních vánočních prázdnin.
- Smlouvu o poskytnutí příspěvku ERDF na projekt „Nordic Walking – Horní Planá – Schöneben“.
- zveřejnění pronájmu nebytových prostor
ve zdravotním středisku a částí pozemků p.č.70/1
a 40/1 o výměře 164 m2 v k.ú.Horní Planá.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
parc.1081 v k.ú. Horní Planá k umístění stavby
zařízení distribuční soustavy s názvem „Hodňov
1082/2 – přípojka NN“.
- dle žádosti ZŠ a MŠ Horní Planá použití části
provozní dotace ve výši 107.667,-Kč a její převedení na investiční dotaci do fondu reprodukce
majetku.
- Souhlasné prohlášení mezi městem Horní Planá a
VLS ČR, s.p., Praha o přechodu vlastnického
práva z majetku České republiky do vlastnictví
obce podle zákona č.172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- záměr
zveřejnění
pronájmu
pozemku
p.č.1692/103 v k.ú. Horní Planá.
- pronájem nebytových prostor o výměře 17,2 m2
v čp.45, Náměstí, Horní Planá, Ivě Řepové, Na
Výsluní 340, Horní Planá za 260,-Kč/m2/rok.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KOPECKÝ Jaroslav
GÖTZOVÁ Vlasta
VALEŠOVÁ Marie
FESLOVÁ Marie
KONEČNÝ Karel
KAISER Jan
FLEISCHMANOVÁ Marie
STANKOVSKÁ Eva
VESELÁ Zdeňka
OUPICKÝ Jiří
HOMOLKA Zdeněk
DLOUHÝ Milan
SEDLÁČEK Jan
Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.

VÝPIS USNESENÍ
z 29.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 27.listopadu 2013

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Rozpočtové opatření č.3/2013 příjmy
2.701.963,-Kč, výdaje 2.963.863,-Kč, financování 261.900,-Kč.
1.2. přidělení bytu 2+0 v čp. 306 na Sídlišti Míru Anně Brožové.
1.3. přidělení bytu 1+1 v čp. 312 na Sídlišti Míru Petře Meskářové.
1.4. přidělení bytu 1+1 v čp. 189 v Komenského
ulici Petru Ehrlichovi.
1.5. přidělení bytu 1+0 v čp. 189 v Komenského
ulici Martinu Šimečkovi.
1.6. přidělení bytu 1+0 v čp. 189 v Komenského
ulici Liboru Šimečkovi.
1.7. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro
ACEK PROPERTIES s.r.o. Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, IČ: 27655326,
spočívající v právu na pozemcích KN
776/4, 774/1 a 774/2, vše v k.ú. Horní Planá
zhotovit, trvale užívat, provádět udržovací
práce a opravy splaškové kanalizace.
1.8. prodej pozemku parc.číslo KN 690/109 o
výměře 960 m2 v k.ú. Horní Planá Lence
Vildové a Jiřímu Matějkovi, Sídliště Míru
309, Horní Planá, za cenu 350 Kč/m2, s
podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
1.9. prodej pozemku parc. číslo KN 1561/2 tr.tr.
porost o výměře 3804 m2 v k.ú. Horní Planá
firmě Esazo s.r.o., IČ: 29128617, Kaprova
42/14, 110 00 Praha 1, za cenu 70 Kč/m2, s
podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
1.10. zveřejnění záměru prodeje části pozemku
KN 1531/2, dle GP č. 2106-203 A/2013
označený jako pozemek parc.číslo 1531/75,
o výměře 2m2.
1.11. koupi části pozemku parc. číslo KN
898/2, dle GP č. 2166-219/2013 označený
jako pozemek parc. číslo 898/9, o výměře
24 m2 od Jana a Aleny Wudyových, Zvonková 25, Bližší Lhota, Horní Planá, za cenu
70Kč/m2.

1.12. revokaci usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Horní Planá ze dne
3.0.1.2013, bod 1.2.
1.13. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi
Římskokatolickou farností Horní Planá a
Městem Horní Planá týkající se pozemků
PK parc. č. 153 a PK parc. č. 154 v k. ú. a
obci Horní Planá. „Cyklostezka na levém
břehu Lipna Bělá –Horní Planá – Jenišov“,
který v rozsahu cca 844 m2 povede přes část
historicky vymezených pozemků PK parc.
č. 153 a PK parc. č. 154 zapsaných
v knihovní vložce č. 1 v k. ú. Horní Planá –
nynější části pozemků KN parc. č. 482/24 a
KN parc. č. 482/24 v k. ú. Horní Planá (dále
jen „části pozemků“). Tyto části pozemků
dotčené výstavbou cyklostezky popsané
v předešlé větě jsou vyznačeny v detailu
geometrického plánu s č. plánu 2043-262
E/2012, vyhotoveném 1. GEODETICKOU
KANCELÁŘÍ s.r.o., který je přílohou této
smlouvy. Shora uvedení účastníci se zavazují, že poté, co se stane budoucí prodávající Římskokatolická farnost Horní Planá
vlastníkem výše uvedených pozemků, uzavřou nejpozději ve lhůtě šest (6) měsíců
kupní smlouvu. Kupní cena částí pozemků
bude stanovena úředním odhadem, tedy
znaleckým
posudkem,
vyhotoveným
v souladu s právními předpisy platnými
v době podpisu vlastní kupní smlouvy
smluvními stranami.
1.14. předfinancování projektu DF Bílá stopa
2012/2013 – označení nástupních míst
(10ks) a osazení map (6ks) ve výši
112.520,-Kč.
1.15. pověření starosty jednáním o odkoupení
„kiosku
u
přívozu“
od
majitele
ing.P.Nováka.
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VÝPIS USNESENÍ
z 30.zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 18.prosince 2013

1.

Zastupitelstvo města schvaluje:

1.1.

rozpočtové provizorium na rok 2014 ve
výši ¼ příjmů a výdajů roku 2013 a pověřuje Radu města provedením předpokládaných změn závazných ukazatelů rozpočtu od dnešního zasedání do konce
roku 2013.

1.10.

Cenu vodného a stočného na rok 2014 ve
výši: vodné 39,63 Kč/m3; stočné 41,72
Kč/m3, vše s DPH.
členský příspěvek města do rozpočtu
Svazku lipenských obcí na rok 2014 ve
výši 35.000,- Kč.
přidělení bytu 1+1 v čp. 189 v Komenského ulici Ivetě Irové.
odkoupení části pozemku parc.číslo KN
1737/1 označený dle GP č.2165-87/2013
zhotoveného Ing. Alanem Novákem,
K Pilotovi 461, Boršov n. Vltavou jako
pozemek parc.číslo KN 1737/27 ostatní
plocha o výměře 117m2 v k.ú. Horní Planá, od Českých drah, a.s., IČ 70994226,
Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1, za cenu 24.000,- Kč.
prodej části pozemku parc. číslo KN
1531/66 dle GP č.2106-203 A/2013 označený jako pozemek parc. č. 1531/73 o
výměře 9m2 v k.ú. Horní Planá Václavu
Janečkovi, V.Volfa 1301/15, 37005 České Budějovice, za cenu 500 Kč/m2.
prodej části pozemku parc. číslo KN
1531/66 dle GP č.2106-203 A/2013 označený jako pozemek parc. č. 1531/74 o
výměře 22m2 a části pozemku parc. číslo
KN 1531/2 dle GP č.2106-203 A/2013
označený jako pozemek parc. č. 1531/75
o výměře 2m2, vše v k.ú. Horní Planá Janu Siebenbrunerovi, Tyršova 463, 37382
Včelná, za cenu 500 Kč/m2.
prodej pozemku parc. číslo KN 690/112 o
výměře 541m2 v k.ú. Horní Planá Martině
Brožové, Sídliště Míru 298, 38226 Horní
Planá, za cenu 350 Kč/m2 s podmínkami
pro prodej stavebních pozemků města.
prodej pozemku parc. číslo KN 690/106 o
výměře 802m2 v k.ú. Horní Planá Janě
Šulcové, Slámova 505, 384 22 Prachatice
a Stanislavu Bařtipánovi, Dubská Lhota
14, 384 22 Prachatice, za cenu 350 Kč/m2
s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
odkoupení montované dřevostavby, prodejního sezónního stánku na části pozemku města parc. č. KN 424/1 v k.ú. Horní
Planá, za cenu 242.000,- Kč od Ing. Pavla
Nováka, dr.E.Beneše 607, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Úspěch fotbalových nadějí
TJ Smrčina Horní Planá

Kulturní centrum

Jako každý rok tak i letos jsme se zúčastnili
předvánočních fotbalových halových turnajů
v rakouském Ulrichsbergu.
V kategorii U-14 (ročník 1999 a mladší),
který se konal v neděli 1.12.2013 jsme obsadili 1. místo a celý turnaj jsme vyhráli.
Na úspěchu se podíleli hráči: Indra Jan,
Komžák Tomáš, Mražík Martin, Šára Roman, Ryneš Matěj, Judl Tomáš, Bőhm Radek, Brejška Tomáš a Magdolen Libor.
V kategorii U-11 (ročník 2002 a mladší),
který se konal v sobotu 7.12.2013, jsme obsadili celkové 3. místo. Tým tvořili: Indra
Matěj, Matějka Jiří, Kordík Tomáš, Olšák
Otakar, Ryneš Radek, Kastenmajer Vojtěch,
Růžička Václav, Matas Martin a Šimeček
Miroslav.
V kategorii U-10 (ročník 2003 a mladší),
který se konal v neděli 8.12.2013, jsme obsadili celkové 2. místo. Tým tvořili: Kvasnička Samuel, Ryneš Radek, Domin Jakub,
Kastenmajer Vojtěch, Suchan Bohumír,
Jüttner Matěj, Domin Adam a Šára Marek.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat hráčům za úspěšnou reprezentaci, panu L. Peškovi (autodoprava Černá v Pošumaví) za
odvoz dětí a rodičům dětí za povzbuzování a
podporu týmů při turnajích a také za odvoz
dětí na turnaje. Děkujeme.

sál KIC

Trenéři TJ Smrčina Horní Planá:
Souček Karel, Kastenmajer David a Šára Roman.

Zimní tábor Kramolín
Žabičky Horní Planá, o. s. pořádají
jako obvykle o jarních prázdninách (9.14.2.2014) zimní tábor s výukou lyžování na
Kramolíně. Cena pobytu je 3.500,-Kč, v ceně je zahrnuto ubytování v hotelu Lipenka,
plná penze, skipas a instruktor lyžování.
Bližší info a přihlášky u p.Kavanové, tel.
737365536.
Tímto také děkujeme provozovateli
hotelu Pláž panu ing.p.Novákovi za sponzorský dar.
M. Moravcová

pondělí: 6.I. – 900 a 1015

OD AKUSTICKÝCH NÁSTROJŮ
K ELEKTRICKÝM
Hudební představení Pavla Hraběte pro děti MŠ a ZŠ.

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

středa: 8.I. – 1515
sál KIC

HORNOPLÁNŠTÍ MACHŘI
Diskotéka, tanec, soutěže a zajímavosti pro teenagery.
**************************************************************

pátek: 10.I. – 2000
Kino-kavárna U tří koček

ČTYŘI DOHODY
Film Olgy Špátové a Miroslava Janka zachycuje úspěšné divadelní
představení Jaroslava Duška na motivy nadčasové knihy toltécké
moudrosti Dona Miguela Ruina. Představení za 9 let přivedlo na
150.000 diváků k cestě za osobní svobodou a štěstím. Slovem, tělem
a srdcem hraje Jaroslav Dušek, Pér La Šé´z a Alan Vitouš.

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

středa: 15.I. – 1500
sál KIC

SENIOR KLUB
Pořad pro přátele dechové hudby.
Účinkuje František VOJÍK.

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

sobota: 18.I. – 1400
sportovní hala

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Masky, hudba, tanec, sladkosti a zábava pro děti.
Pořádá Spolek pěti holek..
**************************************************************

středa: 22.I. – 2000
Kavárna U tří koček

MOCHILLEROS PICTURES
Cestovatelské promítání baťůžkářů, Veroniky a Jana Vávrových.
Tentokrát z Brazilie.

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

sobota: 25.I. – 1400
pláž Horní Planá

HORNOPLÁNSKÁ BRUSLE
Zábavné odpoledne na ledě.
Rychlostní závody na bruslích v kategoriích:
- děti do 6ti let; - děti do 15ti let; -ženy; -muži; -supermani;
-maminky s kočárky.
Doprovodný program: diskotéka, ohňostroj, program pro děti.
Pořádá Kulturní a informační centrum Horní Planá
ve spolupráci s místními podnikateli.
**************************************************************

Tříkrálová obchůzka se bude konat

v sobotu 11. 1. 2014
Budeme vycházet
již v dopoledních hodinách,
abychom stihli tříkrálovou koledu
ve všech objednaných rodinách.
Tři králové – F + K + Š

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM
POZEMKŮ V BLÍZKOSTI
VODNÍCH TOKŮ
Vzhledem k přibývajícím problémům s průtočností
koryt vodních toků si Vás dovolujeme upozornit na
některé Vaše povinnosti vyplývající ze zákona č.
254/2001 Sb., o vodách:
1. Veškeré stavby a zařízení na pozemcích sousedících s vodními toky či v záplavových územích podléhají souhlasu vodoprávního úřadu.
2. Je zakázáno bez povolení vodoprávního úřadu
zasahovat do koryta, stejně tak ukládat na břehy a
do koryt vodních toků předměty, kterými by mohlo
dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod. Jedná se
především o oplocení zasahující do průtočného profilu koryta, drobné stavby, skládky dřeva či stavebního materiálu, volně ložené lávky, a další odplavitelný materiál (odpady, včetně odpadu biologicky
rozložitelného – posekaná tráva, listí, větve aj.).
3. Veškerý majetek musí být zajištěn proti odplavení a nesmí bránit odtoku velkých vod.
4. Kácení dřevin či křovin v blízkosti vodních toků
je nutné konzultovat s příslušnými správci vodních
toků. Dřevo je pak majetkem majitele pozemku. Je
třeba dát pozor na dřeviny kácené na pozemcích
správců vodních toků, jejich odvoz posuzuje Policie
České republiky jako krádež.
Za porušení výše uvedených ustanovení může vodoprávní úřad v souladu s vodním zákonem uložit
pokutu. Dovolujeme si Vás upozornit především na
Vaši zodpovědnost za případné škody způsobené
porušením vodního zákona.
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

MASÁŽNÍ STUDIO RELAXA
Jitka Zabilková tel. 603 761 256
•
•
•
•
•
•

Masáže-klasické, aroma, zážitkové
Aromaterapie Karel Hadek – poradenství
zdarma
Masáže rukou s jemným peelingem+zábal
„Nohy jako nové“
Masáž hlavy
Havajská masáž Lomi lomi

Přijďte si odpočinout, vychutnat si uvolnění
z masáže a načerpat novou energii.
PŘEJI VŠEM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
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