VÝPIS USNESENÍ

ZPRÁVY Z RADNICE

z 32. zasedání zastupitelstva města
Horní Planá konaného dne 26. února 2014

Rada města schválila:
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi městem Horní Planá a VLS, s.p. na pozemky p.č.1092 a 1084/1 v k.ú.Horní Planá v rámci akce „Kanalizační přípojka k čp. 29 Hodňov“.
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneslužebnosti mezi městem Horní Planá a Správou železniční
dopravní cesty, s.o., Praha, na p.č.313/4, 298/3 a 311 v k.ú.
Pernek, v rámci akce „Revitalizace trati České Budějovice –
Volary“.
- výsledek posouzení uchazeček na místo knihovnice v KIC.
Smlouva bude uzavřena s p. Ludmilou Homolkovou.
- Provozovatele gastroservisu pro hudební stan na Markétské
pouti 11.7.-13. 7. 2014 p. Jarostava Tichého a Michaela Edera,
Hůrka, Horní Planá.
- odvolání z funkce člena Komise pro projednávání přestupků
města Horní Planá ing. Pavla Sarauera ze zdravotních důvodů
s účinností od 06. 03. 2014.
- Jmenování člena Komise pro projednávání přestupků města
Horní Planá ing. Jiřího Kupčáka, bytem Dobrovodská 81,
Horní Planá s účinností od 06. 03. 2014.
- Smlouvu o dílo „Výměna oken a dveří – bytový dům ulice
Komenského 189“, Horní Planá s firmou Kohout company
s.r.o., Český Krumlov, Horní Planá čp. 16.
- Smlouvu o dílo „Venkovní úpravy před nákupním střediskem
Jednota Horní Planá“ s firmou Kohout company s.r.o., Český
Krumlov, Horní Planá čp. 16.
- Ukončení pracovního poměru s p. Veronikou Tomanovou dohodou ke dni 30. 04. 2014.
- Zřízení pracovního místa 2. pracovník IC v KIC nástup od 15.
04. 2014.
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti inženýrské sítě mezi městem Horní Planá a
SŽDC s.o. „Revitalizace“ trati ČB-Volary (přípojka NN Jenišov zastávka).
- Program oslavy osvobození Horní Plané dne 05. 05. 2014.
- Výsadbu stromků v lesích města na základě nabídky p. Turzáka.
- Zveřejnění poptávky pěstební činnosti v lesích města.
- Pokácení zeleně na základě žádosti SVJ čp. 303 Sídliště Míru.
- Přijetí neinvestičního a investičního příspěvku JČ kraje pro
SDH JPO III Horní Planá.
- Pronájem části pozemku KN 422/2, pozemku KN 422/3
a budovy na tomto pozemku vše v k. ú. Horní Planá za cenu
190,-kč/m2/rok na dobu neurčitou, od 01.04.2014 pro Lipno
Centrum s.r.o. Frymburk, ke zřízení půjčovny sportovního vybaveni.

Rada města neschválila:
-

záměr umístění reklamního zařízení na parkovišti u železniční stanice Černá v Pošumaví – Hůrka.
umístění reklamního poutače na dřevěném zábradlí nové
cyklostezky, protože to dotační podmínky stavby neumožňují.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
VAVŘINEC Václav
LEPEŠKOVÁ Julie
SOBOLÍKOVÁ Jana
HRONOVÁ Jana
BOHUNICKÝ Milan

FLEKOVÁ Helena
JANDLOVÁ Jaroslava
TRMALOVÁ Hana
KRŽOVÁ Žofie
SARAUEROVÁ Věra

Všem jubilantům přejeme hodně životní pohody.
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Zastupitelstvo města schvaluje:
rozpočet města na rok 2014 příjmy 59.980.769,-Kč, výdaje 41.460.408,-Kč a financování 18.520.361,-Kč.
darování částí pozemků KN 456/6 o výměře cca 199 m2,
KN 604/12 o výměře cca 59 m2 , KN 940/2 o výměře
cca 96 m2, KN 1679/1 o výměře cca 20 m2, KN 941
o výměře cca 41 m2, KN 1593 o výměře cca 128 m2, KN
1594 o výměře cca 6 m2, KN 157/3 o výměře cca 27 m2,
KN 201/16 o výměře cca 185 m2, KN 201/17 o výměře
cca 96 m2, KN 201/21 o výměře cca 12 m2, KN 365/5 o
výměře cca 23 m2, KN 456/6 o výměře cca 63 m2, KN
917/1 o výměře cca 103m2, KN 917/2 o výměře cca
13186 m2, vše v k.ú. Zvonková v souvislosti se stavbou
Rekonstrukce silnice III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková 2. a 3., etapa Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650.
výměnu pozemku města parc. číslo KN 490/5 o výměře
1015m2 v k.ú. Horní Planá a pozemku parc. číslo KN
350/17 o výměře 862 m2 v k.ú. Pernek za část pozemku
parc. číslo KN 489/4 dle GP č.2185-257/203 označený
jako pozemek parc. číslo KN 489/7 o výměře 374 m2
a část pozemku parc. číslo KN 489/4 dle GP č.2185257/203 označený jako pozemek parc. číslo KN 489/8 o
výměře 312 m2, vše v k.ú. Horní Planá, v majetku Václava Kukačky, Pihlov 97, 382 26 Horní Planá.
koupi části pozemku parc. číslo KN 1737/1 dle GP
č. 2165-87/2013 označený jako pozemek parc. číslo KN
1737/27 o výměře 117m2 v k.ú. Horní Planá od České
dráhy a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 11015 Praha1, za
cenu 24.000,-Kč.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN
101/24 o výměře cca 10 m2 a části pozemku parc. číslo
KN 89/30 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Horní Planá.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN
776/4 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Horní Planá.
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN
1081 o výměře 120 m2 v k.ú. Horní Planá.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN
1562 o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Horní Planá.
aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období roku 2014 až 2023 ve variantě C, tj. 25
let.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

2.1. dopis p. F.Schramhausera.

Centrum Adalberta Stiftera Horní Planá
Vás srdečně zve na prodejní výstavu
5. 4. – 30. 6. 2014
Setkání autorů s jemnou duší – Alfred Kindler Lipí u Českých
Budějovic, Petra Kadlečková Praha, Vladimíra Konvalinková
Český Krumlov
Vernisáž výstavy - sobota 5. 4. 2014 v 15.00 hod.
Otevírací doba:
duben – květen : pondělí – čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod., středa 13.00-15.00 hod.
červen : čtvrtek – neděle od 10.00 do 12.00 hod.
a od 14.00 do 17.00 hod. , středa 14.00 -17.00 hod
Vstupné dobrovolné

Přišlo jaro, přišel Mezinárodní den žen.

Fotbalové ozvěny

U nás v Horní Plané se stal tradicí společenský večer
na oslavu tohoto svátku. Proto se opět 7. 3. 2014 sešlo
v KICU kolem osmdesáti žen. Některé přišly poprvé /čímž nás
mile překvapily/, některé nevynechaly žádný rok. Rozhodně
nelitovaly. Úvodem večera předvedly děvčata pod vedením
Míši Dvořákové břišní tance. Pohled na ně byl vskutku úžasný. Zlatý hřeb večera bylo vystoupení žen „Správná šestka“.
Prvně se předvedly jako vodní akvabely – ani vodu nepotřebovaly. Napodruhé předvedly televizní show „Stardance“, kde
nechyběly osobnosti, jako: M. Holanová, F. R. Čech, J. Šuláková, M. Jackson. Z. Srstka, T. Turner a v porotě zasedli: V.
Harapes, Kelišová a Škopková. Jak se přítomné ženy vyjádřily, ještě takovou legraci nezažily. Jak ženám, tak děvčatům za
jejich vystoupení patří veliký dík. Bohatá tombola byla díky
ženám, které přinesly řadu cen a díky sponzorům – místní pekárně, partě BRUM, rodině Dubů /darovali velké koláče/,
p. V. Grmelová darovala kalendáře. Opět, jako každý rok jsme
dostaly od MO KSČM 1000,- Kč na zakoupení květin pro ženy. O dobrou náladu se nám postarala „Troufalka“ pod vedením M. Valešové. Díky Městu Horní Planá je nám zdarma
k dispozici KIC, podporu máme též od ředitele L. Štěpánka.
Takže ještě jednou všem děkujeme a těšíme se za rok nashledanou.
Zájmový klub žen

TJ Smrčina Horní Planá pořádala v zimních měsících tři
halové fotbalové turnaje přípravky (ročník 2003 a mladší) v termínech 18. 1. 2014, 15. 2. 2014 a 15. 3. 2014.
Turnajů se zúčastnilo celkem 6 mužstev, hrálo se systémem každý s každým na každém turnaji a výsledky jednotlivých turnajů se
sčítali do jedné tabulky. Celkový vítěz byl tedy vyhlášen po posledním zápase třetího turnaje, kdy se sečetli všechny body získané ze všech tří turnajů.
Celkové pořadí: 1. SK Větřní, 2. Horní Planá „A“, 3. N. Ves Brloh, 4. Ulrichsberg, 5. FC Vltava, 6. Horní Planá „B“.
Gratulujeme.
TJ Smrčina Horní Planá dále v zimních měsících uspořádala tři
halové fotbalové turnaje žáků (ročník 1999 a mladší) v termínech
11. 1. 2014, 8. 2. 2014 a 8. 3. 2014.
Turnajů se zúčastnilo celkem 6 mužstev, hrálo se systémem každý s každým na každém turnaji a výsledky jednotlivých turnajů se
sčítali do jedné tabulky. Celkový vítěz byl tedy vyhlášen po posledním zápase třetího turnaje, kdy se sečetli všechny body získané ze všech tří turnajů.
Celkové pořadí: 1. Horní Planá „A“, 2. FC Frymburk, 3. SK
Větřní, 4. FC Vltava, 5. SK Volary, 6. Horní Planá „B“.
Gratulujeme.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na turnajích
podíleli. Především sponzorům: Restaurace „U Kohouta“ , Městu
Horní Planá a TJ Smrčina Horní Planá.
Organizační věci zajišťoval Ing. Michal Huszár.
Dále rozhodčí: Otakar Olšák, Adam Kvasnička, Petr Schőnkypl a
David Kastenmajer.
Občerstvení během turnajů zajišťovali: Roman Kvasnička, Michal Frühauf, Vojtěch Ryneš a Dita Šárová.
Dále bychom chtěli poděkovat všem rodičům za pomoc, a přítomným divákům za vytvoření krásné divácké atmosféry
a podporu dětem během všech turnajů.
Ještě jednou všem děkujeme.
Trenéři přípravky a žáků TJ Smrčina Horní Planá: Kastenmajer
David, Souček Karel a Šára Roman

Kosmetické služby - Monika Pojslová
Komplexní péče o pleť
Enzymatická regenerace pleti
Masáže obličeje a dekoltu
Barvení obočí a řas
Depilace
Líčení
Poradenství
Objednávky na tel. 724919209
Provozovna v informačním centru, 2. patro
Přijďte si příjemně odpočinout ..... srdečně Vás zvu

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
přijme od 15. 04. 2014
PRACOVNÍKA / PRACOVNICI INFORMAČNÍHO CENTRA V KIC
Požadované vzdělání: min. ÚS
Požadované znalosti: aktivní znalost NJ (příp.AJ)
Další požadavky:
organizační schopnosti, práce na PC, komunikativnost, flexibilita,
řidičský průkaz sk. B, ochota dalšího vzdělávání (jazykový kurz)
Výhodou:praxe v oboru
Zájemci předloží osobně do 07. 04. 2014
strukturovaný životopis
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání,
výpis z Rejstříku trestů,
případné reference
nebo zašlou na adresu:
Městský úřad Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
(s označením – INFORMAČNÍ CENTRUM)
Pohovor s uchazeči se uskuteční v úterý dne 08. 04. 2014 v 10:00
hod. v zasedací místnosti radnice v Horní Plané.

BAU KONSTRUKT s.r.o.
DOMORADICE ZA JITONOU 250
V AREÁLU FA KAMLACH NAD BETONÁRKOU
Nabízí PRODEJ HUTNÍHO MATERIÁLU, VČ. ŘEZÁNÍ
AUTOGENEM A PÁSOVOU PILOU NA MÍRU, výroba na
zakázku
Provozní doba po – pá : 7.00 – 15.30
Tel. č.: +420 602 454 967, + 420 380 711 862

JARNÍ VÝPRODEJ EKOBRIKET!
Nabízíme Vám:
- · EKOBRIKETY (různé druhy)
- · PELETY
- · MULČOVACÍ KŮRA
- · TŘÍSKY A PODPALOVAČE
Dle počtu odebraných palet – možnost dopravy ZDARMA!
Briketárna Větřní u Č. Krumlova, Tel: 380 733 733, 734 768
420
Prodejna v Č. B. na Dl. Louce vedle Kauflandu,
Tel: 777 917 714
Ekopalivo Bohemia s.r.o.
www.ekopalivo.cz

TÝDEN VELIKONOČNÍCH SLEV

Chcete si vyzkoušet kolečkové brusle?

Každý rybář po předložení tohoto letáku obdrží
ve velikonočním čase 14. 4. - 22. 4. slevu 10%
na veškerý sortiment v rybářské prodejně.
Irena Pešková, Náměstí 50, Horní Planá.

Půjčovna in-line bruslí nabízí po celý duben
slevu na půjčovném 10%.
Pokud dáváte přednost klidnějším aktivitám,
můžete si se slevou zapůjčit trekingové hole.
Irena Pešková, Náměstí 50, Horní Planá.

Program KIC duben
středa 02.04. 14:30 hodin - Sál KIC

HP MACHŘI
Diskotéka, tanec, soutěže a zajímavosti pro teenagery.
úterý 08.04. 18:00 hodin – Kavárna U tří koček

MALÉ VEČERNÍ POSEZENÍ
Vyrobíme si figurku z květináče. S sebou: Hliněné květináče
průměr cca 12 cm - 2 ks, hliněné květináče průměr 3-4 cm - 4
ks, zbytky látek a koudel. Květináč je možné objednat v
knihovně nebo u p. Maliňákové. Vybírat se bude 40,- Kč

pondělí 14.04. 8:30 hodin - Památník Adalberta Stiftera

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Zdobení kraslic voskovou batikou, (vyfouknutá vajíčka přineste s sebou), vyrábění klapaček s povídáním o zvycích ve Svatém týdnu.
středa 16.04. 15:00 hodin - Sál KIC

SENIOR KLUB
Pořad pro přátele dechové hudby. Účinkuje Duo Eva a Jan z
Č. Krumlova.
Vstupné 50,- Kč

sobota 19.04. 20:00 hodin - Sál KIC

HASIČSKÁ VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
K poslechu, tanci a dobré náladě hraje „Kocourovo kartáč“ z
Českých Budějovic (jehož členem je i Bohouš Králíček).
Vstupné 80,- Kč
pátek 25.04. 19:00 hodin - Sál KIC

PROMÍTÁNÍ MASOPUSTU
19,00 hod. Letošní masopustní rej okem kameramana a fotografa.

PLETENÍ POMLÁZEK A RYBÍ HODOVÁNÍ
RZ Olšina Vás zve v SOBOTU 12. DUBNA 2014
Přijďte ochutnat NEJEN rybí dobroty:
• Polévka rybí i hovězí
• Kapr smažený, uzený, na kmíně,
• na zelenině i po šumavsku.
• Sladká tečka - domácí koláče
• a další dobrůtky ke kafíčku...
Udělejte si jarní výlet pěšky, na kole, autem a nebo vlakem!
z Horní Plané, z Českého Krumlova na Olšinu a zpět.
TĚŠÍME SE NA VÁS! Rekreační zařízení Olšina, VLS ČR
s.p., divize Horní Planá

Společnost ELSTAR COM, s.r.o. Litoměřice
si Vám dovoluje oznámit, že v lednu 2014 otevřela
novou kancelář v Černé v Pošumaví 8, kde poskytujeme
právní a personální poradenství jak pro právnické, tak fyzické osoby.
V personální oblasti jsme schopni Vám poradit při výběru zaměstnanců, jejich hodnocení včetně řešení všech pracovněprávních problémů, v oblasti právní Vám poradíme při řešení
jakýchkoliv problémů, kontrolu již uzavřených smluv, dále při
uzavírání nových smluv všech typů již dle NOZ (nový občanský zákoník).
Naší kancelář naleznete v Černé v Pošumaví 8 směrem na
Frymburk po pravé straně nad stavebninami.
Budeme se těšit na Vaší návštěvu v době od 09.00 hod. do
14.00 hodin, dále pak po domluvě.
JUDr. Zdeněk LUDVÍK, jednatel
e-mail: z.ludvikst@elstarcom.cz mob: 737 230 904

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Horní Planá oznamuje,
že zápis dětí na školní rok 2014/2015
proběhne ve dnech:

23. a 24. dubna 2014 od 14:00 do 16:00 hod.
v budově Mateřské školy, Dobrovodská ul. čp. 81.
Rodiče předloží vyplněnou přihlášku (k vyzvednutí v MŠ)
a rodný list dítěte.
Náhradní nebo dodatečný termín zápisu lze dohodnout
telefonicky na č. 380 738 222.

sobota 26.04. 20:00 hodin - Sál KIC

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

NOVÉ SCÉNKY FELIXE HOLZMANNA

Dne 22. 2. 2014 se ve sportovní hale konal florbalový turnaj
náhradou za, vinou nepřízně počasí, nekonaný 1. Hornoplánský hokejový turnaj. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
sponzorům: Sport-barvy P. Jedlička, restaurace U Funyho,
sklo-keramika I. Pešková, kavárna U Tří koček, Bowling restaurace R. Záruba, Penzion - restaurant U Méďů, Restaurace
Tothos, Bar K.I.C. a také Městu Horní Planá za zapůjčení
sportovní haly. Panu Ing. Huszárovi, panu učiteli Michalovi a
FCB H.P. za pomoc při organizaci a zapůjčení sportovních
pomůcek.
Spolek B.R.U.M. H. Planá

David Šír ve spolupráci s divadlem Semafor a rodinou Felixe
Holzmanna uvádí původní, originální a dosud nepublikované
scénky, které nebyly natočeny kamerou, nebyly vysílány v televizi a nevyšly na DVD. Plus ty slavné a notoricky známé skeče, které známe všichni nazpaměť. O výběru a pořadí rozhodnou diváci. Předprodej v infocentru.
Vstupné 190,- Kč
středa 30.04. 17:00 hodin - U kašny na náměstí

DĚTSKÁ ČARODĚJNICKÁ SHOW
Bezbřehé dovádění pro děti s agenturou Piškot. Dětské čarodějnické, ale i dospělé masky čarodějnic a čarodějů, upírů a
hejkalů vítány.
PAPOUŠKOVO SIROTCI
20. 4. 2014 od 21:00
vstupné 90,- vstupenky slosovatelné o ceny
BOWLING RESTAURANT HORNÍ PLANÁ

VELIKONOCE 2014
Srdečně vás zveme k oslavám Velikonočních svátků.
18.4. - Velký Pátek – 17:00 – obřady umučení
19.4. – Bílá Sobota – 21:00 – obřady vzkříšení
20.4. – Hod Boží Velikonoční – 11:30 – mše sv. (s žehnáním
pokrmů)
Zpovídání: pátek 11.4. 15:00 – 19:00 (během mše sv. se nezpovídá)
P.Ivan Marek Záleha

Památník-rodný dům Adalberta Stiftera
otevírá od 1. dubna 2014 novou výstavu

HUGO ROKYTA (1912-1999)
- o spoluzakladateli Památníku A. Stiftera
a čestném občanovi Horní Plané.
*
K Velikonocům připravujeme

Velikonoční dílnu
zdobení kraslic voskovou batikou
(vyfouklá vajíčka si přineste s sebou)

a vyrábění klapaček
s povídáním o zvycích ve Svatém týdnu
pro předem objednané školní skupiny
a pro veřejnost (pro děti i dospělé)
na Modré pondělí 14. dubna 2014
od 8,30 do 17 hodin.
Srdečně zveme!

Dovolujeme si vás pozvat na ojedinělé SEMAFORSKÉ
interaktivní divadelní představení:
VČERA, DNES A ZÍTRA aneb NOVÉ SCÉNKY
FELIXE HOLZMANNA, které se hraje 26.4. v KIC od
20:00 hodin.
Máte jedinečnou a exkluzivní šanci vidět znovu na jevišti
nejen legendární a zlidovělé scénky nezapomenutelného komika, ale taktéž úplně poprvé máte příležitost vidět dosud nikdy nezveřejněné skeče, o kterých ani nevíte, že existují.
Představení, jako jediné v republice, představuje celovečerní
REVIVAL legendárního Felixe Holzmanna.
Při dvouhodinovém elixíru smíchu si diváci nostalgicky zavzpomínají na nejpopulárnější scénky, které jsou jim
předkládány ve stejném podání, jak je každý zná, ale přesto
úplně jinak. Legendární skeče jsou na vteřinu na-timingované, aby byly co nejvíce podobné geniálnímu originálu, který všichni pamatujeme ze starých dochovaných nahrávek a
který díky tomuto ojedinělému představení mohou diváci znovu vidět živě na jevišti.
Do představení jsou zařazeny téměř všechny scénky,
které diváci znají z televize a z DVD. Originálním interaktivním zapojením diváků do děje tak vzniká pokaždé představení
s odlišnou dramaturgií, neboť diváci mají možnost si vybrat,
které scénky chtějí vidět a zároveň tak sami určují jejich pořadí. Diváci rozhodují o tom, co se bude hrát. Herci se řídí
přáním publika. Při každé repríze má tak představení svojí
premiéru.
Během představení budete mít výběr ze scének jako
jsou STATISTIKA, ROZVOD, SVAČINA, UKULELE,
SKLERÓZA, HŘBITOVNÍ ROZHOVOR, ASTROLOGIE,
KVIZ, ALIBI, DOMÁCÍ ÚKOL, MANŽELKA, KOLEGOVÉ, RYBA, a samozřejmě i kultovní VČERA, DNES A ZÍTRA.
POZOR! Součástí představení jsou ale i úplně nové,
neznámé a hlavně neokoukané scénky, které nikdy nikdo
neslyšel a nikdy nikdo neviděl. Jejich názvy jsou například
SPORTKA, NÁDRAŽÍ, LÉKAŘ AMATÉR, atd...
Téměř 12 let po smrti autora, a přesto úplně poprvé v historii,
vám prezentujeme originální poklady ze soukromých archívů
Holzmannovi rodiny.
Hrají : David Šír a Mirek Reil
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