ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města schválila:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. : CB014130000916/001NN Kukačka Pihlov s firmou E.ON za
částku 6 500,- Kč.
Ukončení pronájmu pozemku KN 276/3 o výměře 293m2
v k.ú. Horní Planá dohodou ke dni 31.12.2013
Záměr zveřejnění pronájmu pozemku KN 276/3 o výměře
293m2 v k.ú. Horní Planá
Ukončení pronájmu pozemku KN 28/3 o výměře 40m2
v k.ú. Horní Planá
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku KN 28/3 o výměře cca 50m2 v k.ú. Horní Planá
Pronájem části pozemku KN 607/1 o výměře 650 m2 pro
p. Alžbětu Landovou, Jiráskova 67, Horní Planá ke zřízení zahrádky za cenu 1,-Kč/m2/rok
Pronájem části pozemku KN 1475/6 o výměře cca 151 m2
v k.ú. Černá v Pošumaví pro Rudolf a Marie Augustinovi,
Májová 26, Kájov, ke zřízení zahrádky za cenu 1,-Kč/m2/
rok
Pronájem prostoru sálu KIC pro TJ Smrčina Horní Planá
za částku 3.000,- Kč/rok
Vnitřní účetní směrnice: Směrnice k opravným položkám
k pohledávkám, Směrnice č. 1/2014 o schvalování účetních závěrek účetní jednotky obce Horní Planá, Směrnice
– sestavování rozpočtu, Směrnice – účetnictví, roční závěrka, Směrnice k DPH a Dodatek č. 1 k používání kurzů
u cizoměnových operací
Konání veřejné akce Stavění májky dne 30.04. – 01.05.,
v čase od 20:00 - 6:00, zodpovědná osoba Jiří Zeman,
Švermova 141, Horní Planá, a poskytnutí 3 prm palivového dřeva
Výsledek poptávky na práce v lesích města Horní Planá:
likvidace oplocenek p. Bürger Václav, ožínání stromků a
nátěry proti klikorohu fa. Blarex s.r.o.
Personální obsazení dvou volných míst v Informačním
centru: p. Korandová Aneta a p. Černá Zlatuše
Poskytnutí permanentky auto, řidič, osoba pro p. Marxovou z důvodu údržby kostela a hřbitova Zadní Zvonková
Poskytnutí permanentky auto, osoba Českému rybářskému svazu z důvodu kontrol a úklidu pravého břehu Lipna
Pronájem pozemku KN 345/192 o výměře 56 m2 v k.ú.
Pernek, pro Josef Franta, Stinná 457, Český Krumlov, za
1Kč/m2 na dobu neurčitou
Smlouvu č. OS2014200000337 evidenční č. 40/0324
s EKO-KOM, a.s. Praha o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů včetně Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a
Zmocnění firmě .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
Umístění reklamního poutače 1x1 m2 na objekt zdravotního střediska dle žádosti p. Ivy Řepové, Horní Planá
Pronájem pozemku parc. č. 424/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51m2 včetně její součásti – stavby pro
rychlé občerstvení bez č. p. a dále část parcely č. 424/1
ostatní plocha o výměře 134m2 vše v k.ú. Horní Planá
z osmi uchazečů, pro EM & IVO, k.s., Hůrka 72, Horní
Planá, IČ 25196863, za cenu 60 000 Kč/rok

Rada města neschválila:
-
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VÝPIS USNESENÍ
z 33.zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 26.března 2014.
1.
Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1 výměnu části pozemku města parc.číslo KN 482/2 dle
GP č. 2190-31/2014 označený jako pozemek parc.číslo
KN 482/54 o výměře 244 m2 v k.ú. Horní Planá za část
pozemku parc. číslo KN 482/20 dle GP č. 2178-257/203
označený jako pozemek parc. číslo KN 482/48 o výměře
244 m2 v k.ú. Horní Planá v podílovém vlastnictví ½ Janušková Vladimíra, Čajkovského 1983/34, 787 01 Šumperk a ½ Tůma Tomáš, Evaldova 1867/26, 787 01 Šumperk. Oba pozemky mají stejnou výměru a stejnou cenu
60,-Kč/m2.
1.2 koupi části pozemku parc. číslo KN 487/24 dle GP č.
2180-257/2013 označený jako pozemek parc. číslo KN
487/44 o výměře 79 m2 v k.ú. Horní Planá, za cenu 4.
740,- Kč od CHENEN a.s., IČ 27221539, Mezibranská
1579/4, Praha 1.
1.3 prodej pozemku parc. číslo KN 690/107 o výměře 886
m2 v k.ú. Horní Planá pro Janu Nendzovou, Náměstí
4, 382 26 Horní Planá, za cenu 350,- Kč/m2,
s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
1.4 prodej části pozemku parc. číslo KN 1562 dle GP č.
2171-246/2013 označený jako pozemek parc. číslo KN
1562/1 o výměře 1300 m2 v k.ú. Horní Planá pro Petra
Košťála, Finské domky 242, 382 26 Horní Planá, za cenu
70,-Kč/m2, s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města.
1.5 prodej části pozemku parc. číslo KN 101/24 dle GP č.
2195-67/2014 označený jako pozemek parc. číslo KN
101/28 o výměře 10m2 a části pozemku parc. číslo KN
89/30 dle GP č. 2195-67/2014 označený jako pozemek
parc. číslo KN 89/49 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Horní
Planá, pro p. Radka Ondříka, Na Výsluní 323, 382 26
Horní Planá, za cenu 70,-Kč/m2 .
1.6 zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN
1475/8 o výměře 25m2 v k.ú. Černá v Pošumaví.
1.7 zveřejnění záměru darování části pozemku parc. číslo
KN 562 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Horní Planá, Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice.
1.8 zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN
713/41 o výměře 56 m2 , části pozemku parc. číslo KN
717/51 o výměře cca 715 m2 a pozemku parc. číslo 715/8
o výměře 43 m2, vše v k.ú. Horní Planá.
1.9 prodej pozemku parc. číslo KN 1081 o výměře 120 m2
v k.ú. Horní Planá, pro Bc. Jiřího Hůlku, Dobrovodská
80, 382 26 Horní Planá, za cenu 70,-Kč/m2.
2.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
2.1. pořízení územní studie SOR.3.HO-U 1. etapa – na základě žádosti vlastníka dotčených pozemků CHENEN a.s.,
Praha1, pořizovatelem územní studie bude Městský úřad
Horní Planá, projektant územní studie bude vybrán žadatelem, který bude též plně hradit náklady na zpracování
dokumentace a pořízení územní studie, kdy projektant
musí splňovat požadavky na autorizaci dle § 158 stavebního zákona.
2.2. zprávu o použití finančních příspěvků poskytnutých městem Horní Planá za rok 2013, kterou přednesl předseda
kontrolního výboru ing. Henzelín.
2.3. podmínky pronájmu nebytových prostor na části pozemku p.č. KN 424/1, ostatní plocha v k.ú. Horní Planá pro
účely provozu stánku občerstvení.

3.
3.1.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
prodej pozemku parc. číslo KN 690/107 o výměře
886 m2 v k.ú. Horní Planá pro Milana Hájka, Sadová
233, 390 03 Tábor.

Srdečně vás zveme do nově otevřeného DÁRKOVÉHO OBCHŮDKU v budově zdravotního střediska – boční vchod
/vchod je společný s chovatelskými potřebami paní Jany
Blažkové/. Nabízíme drobnosti pro děti i dospělé /hry, puzzle,
originální šperky od výtvarníků, troška oblečení, ../ drobnosti
do bytu, pochutiny, dárkové tašky.….. Do konce dubna nabízíme slevu 15% . Sleva se netýká již zlevněného zboží.
Přijďte třeba jen nakouknout.

LIPNO BAVÍ
Dovolujeme si vás pozvat do Lipna nad Vltavou, kde se od
jara do podzimu bude konat spousta akcí. Namátkou vybíráme:
3. 5.
Rallye Český Krumlov - rychlostní zkouška LIPNO
17. 5. Zahájení letní sezóny turistické sezóny LIPNO 2014
24. 5. Slavnosti dřeva na Stezce korunami stromů Lipno
28. 6. Lipno dětem aneb vítáme prázdniny
23. - 31. 8.
LIPNO SPORT FEST
6. 9.
Lipno dětem aneb Den s Integrovaným záchranným
systémem
28. 9. Lipenský KOLO-toč
25. 10. Lipno dětem aneb velká podzimní výprava s pečením
buřtů
Sledujte www.lipno.info. Těšíme se na vás!
PODĚKOVÁNÍ
V pořadí již 10. tradiční velikonoční zábavu uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů Horní Planá v sobotu 19. dubna.
Naše poděkování patří sponzorům a všem, kteří nám pomohli
při přípravách a organizaci taneční zábavy:
Odborová organizace SPS VLS a LS VLS H. Planá, PŘ
VLS H. Planá, SPS VLS H. Planá, Serviscentrum Vysočina, p.
V. Vaněček, p. M. Vaněček, p. H. Ščevíková, p. B. Bencová,
p. M. Holubová, p. M. Lávička, p. P. Šuga, p. J. Stoika, restaurace U Kohoutů, MěÚ H. Planá, Agro Šumava-p. M. Machač, p. P. Škách, Kamenolomy ČR, p. L. Dub, p. V. Sláma,
p. P. Tomčala, p. M. Ryba, p. J. Zeman, p. J. Klimeš, Parma
servis Č. B., Auto Toncar, p. Z. Nekola, p. J. Jodl, restaurace
U Méďů, p. L. Franta, I.B.O.S. EU a.s. Č.B., penzion Pstruhp. T. Kupsa, hotel Šumava, restaurace U Hastrmana, prodejna
Flop, pila Athos-Hůrka, penzion Daniela-Hůrka, restaurace
Eso, p. J. Smetana, restaurace Funy-p. J. Slepička, ranč Daniela-p. Šíp, MUDr. J. Indra, Rehabilitace M. Nedvědová, hotel
Jenišov, Jednota-Pekárna H. Planá, potraviny Ema-p. E.
Kostínková, p. L. Hůlková, p. E. Hůrková, ČEVAK, Don Gemini s.r.o., p. J. Blažková-chovatelství, lékárna ArnikaPharmDr. I. Haldová, p. I. Pešková, p. Petr Kundrát, p. P. Jedlička, p. V. Grmelová, p. S. Anichoberová, Jednota COOP TIP
H. Planá, GRESTR s.r.o., Kohout Company H. Planá, p. R.
Kvasnička, p. P. Žahour-ochranné a pracovní pomůcky ‚Č.K.,
p. A. Váša, květinka Rozmarýna-p. D. Mikešová, restaurace
Tothos-Pihlov, p. M. Čadková, L.a M. Řípovi, p. J. Benc, p. P.
Benc, p. M. Tóthová, Václav a Radka Preňkovi, Komžákovi,
p. M. Petr, KIC H. Planá, p. P. Směja, Milan Černík a obsluha
baru.
Velký dík patří úžasné kapele Kocourovo Kartáč a skvělému Vojtovi Ščevíkovi!
Omlouváme se, pokud jsme na někoho v dlouhém výčtu zapomněli. Vážíme si Vaší podpory a pomoci!
Děkujeme – HASIČI H. Planá

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Všem sponzorům II.
Ročníku Hornoplánské Bulky za krásné ceny pro zúčastněné:
Army Shop, Tomáš Zajíc, Flop, Irena Pešková, Jan Slepička,
Restaurace Eso, Městský úřad, Květinka, KIC, Penzion Šumava, Jiří Tóth, Wellnes hotel Frymburk, Lékárna Arnika,
Bowling.
Hospůdka ESO

ZAHÁJENÍ CIKLISTICKÉ SEZÓNY NA
LIPENSKU
V sobotu 3.května proběhne na parkovišti u přívozu zahájení
nové cyklistické sezóny. Pro rodiny s dětmi bude připraven po
celý den bohatý kulturní program (skákací hrad, malování na
tvář, dětská cyklo-dráha, show s klaunem Hugem, soutěže a
hry o věcné ceny)
Během dne vystoupí různé hudebních skupiny a ve večerních
hodinách proběhne diskotéka v párty stanu.
Program akce:
10:00-18:00
dětský program
12:00-14:00
živé vystoupení – dechovka Pečňovanka
14:00
oficiální slavnostní zahájení se spanilou
jízdou
14:00
živé vystoupení Kocourovo kartáč (country)
18:00-20:00
živé vystoupení kapely Rozkrock
20:00-???
diskotéka v párty stanu

Základní škola a Mateřská škola Horní Planá realizuje od 1. září 2013 projekt „Škola, kde nikdo nezůstává stranou – synergie aktivit pro inkluzívní vzdělávání v ZŠ a MŠ
Horní Planá,“ který je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR celkovou částkou
1 729 431,60 Kč.
Cílem projektu je podpořit rovné příležitosti dětí a
žáků ve vzdělávání. Tomu slouží pět klíčových aktivit projektu.
1. Je to působení asistentky pedagoga pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 2. Práce tří asistentek pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním v základní škole. Důsledkem prvních dvou aktivit je jednak dobrá a vyrovnaná příprava všech dětí na počátku základní školy, jednak zlepšení pracovní atmosféry ve vyučovacích
hodinách tříd základní školy a zlepšující se výsledky řady žáků.
Třetí aktivitou projektu je rozvoj profesních dovedností pedagogů, konkrétně seznamování se s metodou tzv.
zprostředkovaného učení a její využití ve vlastní praxi.
Další klíčová aktivita zavádí do vzdělávání předškolních dětí a nejmladších žáků ZŠ dotykové tablety
s výukovými aplikacemi. To je aktivita nejvíce ceněná samotnými dětmi.
Poslední oblast projektu je zaměřena na zlepšování
spolupráce školy a rodiny. Je realizována formou deseti setkání předškoláčků, jejich rodičů, budoucí třídní učitelky 1. ročníku a zkušeného lektora podobných programů. Na poslední
setkání konané v přírodě pozveme všechny nastávající prvňáky a jejich rodiče koncem května.
Podpora Evropského sociálního fondu je pro nás a
hlavně naše žáky velkým přínosem. Škoda, že projekt musí
skončit posledního prosince letošního roku.

Program KIC květen

Vážení spoluobčané,
blíží se splatnost místních poplatků za svoz a likvidaci odpadu
a poplatku ze psů. Splatnost obou poplatků je do 15. 6. 2014 a
částka se stejně jako roky předcházející nezvyšuje!

1.5. - 31.5. – Městská knihovna

VÝROBKY PLETENÉ Z PAPÍRU
Autorka Ivana Meskařová.
1.5.- 27.5. – Galerie KIC

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ
ŠVERMOVA
3.5. sobota, 9,30 hod. – Parkoviště u pláže

ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY NA LIPNĚ
Celodenní zábavný kulturní program pro celou rodinu. Připravena je dětská show s klaunem Hugem, soutěže, hry a slosování o věcné ceny, živé vystoupení hudebních skupin, večerní diskotéka v party stanu. Dále celodenní testování špičkových kol Rock Machine a in line bruslí Fila zdarma. Připraveno je občerstvení pro děti i dospělé, grilované kýty, klobásky,
guláš z hovězích líček. Jízda převozem pro registrované cyklisty a pěší po celý den zdarma. Možnost zapůjčení kol a inline bruslí na místě. Připraveny budou 2 okruhy – okruh pro
rodiče s dětmi – Horní Planá pláž – Hory – Nová Pec a přívozem zpět (20 km). Trasa pro náročnější cyklisty Horní Planá
pláž – Nová Pec – Bližší Lhota – Frymburk - Horní Planá.
Sledujte zvláštní plakáty.
6.5. úterý 9,00 - 10,00 hod, Sál KIC

KMOTR LIŠKA
Divadlo Andromeda hraje pro děti z MŠ a ZŠ.
Vstupné 40,- Kč
10. 5. sobota 10,00 hod,
Památník – Rodný dům Adalberta Stiftera

FÉROVÁ SNÍDANĚ
Piknikový happening na podporu fair trade a lokálních produktů.
17.5. sobota, 9,00 hod. – Rodný dům Adalberta Stiftera

POCHOD ZA PUCHEJŘEM
Start mezi 9 a 11 hod. Startovné: dospělí 30,- Kč, děti zdarma.
Pro účastníky jsou připraveny 3 trasy vojenským prostorem:
5 km s hrami pro děti, 10km a 15 km.
Trasa pochodu končí u motokár, zde bude možné opéci si buřtíky a možnost dalšího občerstvení.
21. 5. středa, 15,00 hod. Sál KIC

SENIOR KLUB
Pořad pro přátele dechové hudby. Účinkuje HP Trio.
Vstupné 50,- Kč
25.5. neděle, 14,00 hod, park na Náměstí

DĚTSKÝ DEN
Shaker Production uvádí Dětskou farmu. Jde o zábavně - naučný interaktivní program pro děti, v němž si vyzkouší činnosti
na farmě, a to na zahradě, ve stáji, na poli, v sadu na dvoře,
na rybníce.
Pro děti jsou připraveny sladké odměny.
31.5. sobota, 19,30 hod.
Památník – Rodný dům Adalberta Stiftera

FURIANT A SEDLÁK
Muzicírování na dvorku.

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
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
"Jarní slevy uhlí" CD Paliva s.r.o. Kájov tel.: 602761456
www.cdpaliva.cz
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p.
divize Horní Planá
Rekreační zařízení Olšina
Pořádá dne 10. května 2014 na rybníku malá Olšina
5. ročník SOUTĚŽE V RYBOLOVU
O POHÁR ředitele divize VLS ČR s.p. Horní Planá
Zahájení soutěže: 10. května 2014 v 9 hodin
Místo konání: rybník malá Olšina

Památník – Rodný dům Adalberta Stiftera
Květen 2014
STÁLÁ MEMORIÁLNÍ EXPOZICE
Adalbert Stifter a rodný kraj
VÝSTAVY
Horní Planá a okolí
Historie městečka a okolních obcí ve fotografiích.
Ze břehů staré Vltavy
Krajina, domy a lidé před vznikem Lipenské přehrady.
Hugo Rokyta (1912 – 1999)
Výstava o spoluzakladateli Památníku Adalberta Stiftera
v Horní Plané.
Historik PhDr. Hugo Rokyta, CSc., byl dlouholetý vědecký
pracovník státní památkové péče, honorární profesor
univerzity v Salzburgu a člen Rakouské akademie věd.
Zasloužil se o znovuobjevení osobnosti a díla A. Stiftera pro
čtenáře v poválečném Československu. V roce 1995, při
slavnosti 190. výročí Stifterova narození a 35 let od otevření
památníku, mu Město Horní Planá udělilo čestného občanství.
Laureát zde tehdy řekl, že si této pocty váží o to více, že je to
jedna z mála, které se ve své vlasti dočkal. Byl nositelem
mezinárodní Herderovy ceny vídeňské univerzity, Rakouského
kříže za vědu a umění, Goethovy medaile, Záslužného řádu
Spolkové republiky Německo a dalších zahraničních
vyznamenání. Obdobného důstojného ocenění svého díla
doma se však nedočkal. Byl spojen s naším regionem svým
působením v památkové péči a byl editorem publikací o
památkových objektech regionu. Zveme Vás k prohlídce
výstavy, která je věnována jeho životu a dílu. Na její přípravě
se s muzeem podílel i místní Jungbaerův šumavský
vlastivědný spolek.
AKCE
Férová snídaně
- piknikový happening na podporu fair trade a lokálních
produktů
10. května od 10:00
Pochod za puchejřem
- start turistického pochodu kolem Horní Plané
17. května 9:00-11:00
Furiant a sedlák
- muzicírování na dvorku
31. května od 19,30
Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: můžete se sejít se
známými, sousedy, kamarády nebo rodinou a společně posnídat fairtradové a lokální suroviny. Jednoduše a zároveň příjemně, stejně jako tisíce lidí na světě, tak můžete oslavit Světový den pro fair trade a dát tím najevo svůj zájem o téma
spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby. Společná snídaně na podporu fair trade bude signálem, že nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje zboží,
které běžně spotřebováváme.
Jde o piknikový happening, tak si nezapomeňte vzít deku nebo
něco jiného na sednutí, hrneček a talířek. Můžete upéct buchtu
z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního
včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky
fair trade čaj nebo kávu. Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak
stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky.
Určitě se najde někdo, kdo se bude chtít o svoje výtvory podělit.
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