ZÁPIS Z 83. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 9.ledna 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
481.
482.
483.
484.

485.
486.
487.

Rada města SCHVALUJE:
Mandátní smlouvu s p.Hubertem Vaněčkem.
Dodatek č.14 Smlouvy o poskytování služeb s firmou .A.S.A.
Č.Budějovice.
žádosti nájemců obecních bytů manž.Hockickových (Sídl.Míru 312) a
F.Pištola (Komenského 189) o prodloužení nájemních smluv.
pronájem nebytových prostor o výměře 15 m2 v čp.8, Náměstí, Horní Planá
(KIC) Zuzaně Urdovičové na provoz manikúry a pedikúry za 260Kč/m2/rok
+ náklady na služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
snížení nájemného pozemků tvořících Karavan kemp na 530 tis.Kč od
1.1.2013.
ukončení nájmu nebytových prostor v čp.45, Náměstí, Horní Planá
(zdravotní středisko) s Dagmar Lorencovou dohodou k 31.3.2013.
žádost Dagmar Smutné o výměnu bytu č.18 (3.patro) v Komenského
ul.189, Horní Planá, za volný byt v 1.patře tamtéž.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 84. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 16.ledna 2013
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
488. Žádost divize VLS ČR, s.p., Horní Planá k prodeji části pozemku p.č.443/8
v k.ú.Nová Pec, jehož vlastníkem je město Horní Planá a potvrzuje záměr
směnit v budoucnu tento pozemek za jiný v katastru obce.
489. plnění rozpočtu obce za rok 2012.
490.
491.
492.
493.

Rada města SCHVALUJE:
umístění reklamní tabule Penzionu Inka na převozním prámu za částku
1000,-Kč/rok (+ DPH).
Provozní řád provozu převozního prámu v Horní Plané.
změnu nájemní smlouvy s P.Jedličkou, H.Planá, půjčovna motokár –
snížení pronájmu pozemku p.č.1044/2 v k.ú.Horní Planá na 15 tis.Kč ročně.
pronájem části pozemku p.č.607/1, k.ú.H.Planá, ing.P.Chadtové, A.Stiftera,
H.Planá na zřízení zahrady za 1,-Kč/m2/rok.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 85. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 23.ledna 2013
Přítomni: 4

Omluven:

E.Horváth

USNESENÍ

494.
495.
496.
497.
498.

499.
500.

Rada města SCHVALUJE:
podání žádosti na zpracování projektu turistického a informačního značení
v Horní Plané do Fondu malých projektů ČR/A.
vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2013.
závěrečné Rozpočtové opatření č.3 za rok 2012.
v souvislosti se změnami právních předpisů nový platový výměr ředitele
školy s platností od 1.1.2013.
nabídku firmy GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na zajištění výkonu
investorsko inženýrské činnosti a zajištění koordinátora BOZP při realizaci
a dokončení stavby „Cyklistická stezka na levém břehu Lipenské vodní
nádrže v úseku kemp ,U Kukačků´ - H.Planá – přívoz“.
neuplatnění inflačního navýšení firmě ROSA market, s.r.o., Kroměříž ve
výši 5024,-Kč za rok 2012.
prodloužení čerpání příspěvku na činnost za rok 2012 Spolku pro obnovu a
rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě do konce června 2013.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 86. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 30.ledna 2013
Přítomni: 4

Omluven:

ing.M.Huszár

USNESENÍ

501.
502.
503.

504.

505.

Rada města SCHVALUJE:
splátkový kalendář nedoplatku na nájmu manželů Hockickových (Sídl.Míru
312).
Karla Kukačku pro výkon odpovědného zástupce Antonínu Labajovi,
Frymburk, na provozování koncesované lodní dopravy.
prodloužení čerpání dotace poskytnuté městem Jungbauerovu šumavskému
vlastivědnému spolku, protože k vydání časopisu „Šumava v proměnách
času“ dojde až v tomto roce.
ukončení nájmu skladů v objektu na p.č.297/2 a přilehlých pozemků p.č.
711/6 a 711/9 v k.ú.H.Planá, Jiřímu Gregarovi, Sídl. Míru 300, H.Planá,
dohodou k 28.2.2013 a záměr zveřejnění pronájmu těchto prostor za
stávajících podmínek.
dle žádosti Smíšeného pěveckého sboru Musica viva ukončení nájmu
nebytových prostor v KIC dohodou k 28.2.2013.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
506. návrh rozpočtu města na rok 2013.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 87. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 6.února 2013
Přítomni: 4

Omluven:

E.Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
507. cenovou nabídku Čevaku, a.s., Č.Budějovice na obnovu strojní části čerpací
stanice odpadních vod v Hůrce v částce 169.980,-Kč (vč.DPH).
508. Mandátní smlouvu s firmou GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na zajištění
výkonu investorsko inženýrské činnosti a zajištění koordinátora BOZP při
realizaci a dokončení stavby „Cyklistická stezka na levém břehu Lipenské
vodní nádrže v úseku kemp ,U Kukačků´ - H.Planá – přívoz“. Současně
uděluje této firmě plnou moc, aby jednala jménem obce ve věcech
týkajících se realizace a ukončení této stavby.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 88. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13.února 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
509.
510.

511.

512.
513.

514.
515.
516.
517.

Rada města SCHVALUJE:
na základě předložených nabídek provedení požadovaných prací v pěstební
činnosti v městských lesích A.Turzákem, Č.Krumlov.
zveřejnění záměru pronájmu veřejné kanalizace a jiného vodohospodářského majetku a obstarání veřejné služby správy a provozování veřejné
kanalizace v osadě Hodňov.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky
p.č.776/3 v k.ú.H.Planá k umístění kabelu NN při stavbě „Jenišov, hotel
Jenišov-NN“.
dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou
Asekol s.r.o., na zpětný odběr fotovoltanických panelů.
smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů s firmou Asekol s.r.o., na umístění
stacionárních kontejnerů určených pro sběr drobného elektrozařízení a
baterií.
smlouvu o zajištění svozu a dodání kontejnerů na svoz použitého textilu
s firmou E+B textil s.r.o.
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č.607/2 v k.ú.Horní Planá o
výměře cca 140 m2 za 1,-Kč/rok.
podání výpovědi nájmu bytu č.18 v domě čp.312, Horní Planá dle ust. §711
odst.2 písm.b) zák.č.40/1964 Sb., občanský zákoník.
složení výběrové komise na veřejnou zakázku „Cyklistická stezka na levém
břehu Lipenské vodní nádrže v úseku kemp ,U Kukačků´ - H.Planá –
přívoz“: Bc.J.Hůlka, M.Mráz, ing.M.Huszár, E.Horváth, F.Kundrát
(náhradníci: P.Kostínek, ing.V.Henzelín, dr.J.Indra, V.Mareš, M.Prášek).

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 89. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 20.února 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
518. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení
Policie ČR Horní Planá za tok 2012.
Rada města SCHVALUJE:
519. odpisový plán ZŠ s MŠ Horní Planá pro rok 2013.
520. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s Atelierem 8000, s.r.o., České Budějovice.
521. cenovou nabídku Atelieru SIS, České Budějovice na zpracování projektové
dokumentace akce „Chodník v Jiráskově ulici – Horní Planá“ včetně
zajištění příslušných povolení.
Rada města UDĚLUJE NÁJEMCI:
522. Jaroslavovi Vozkovi, podnikateli, IČ: 72138688, souhlas k podnájmu
NEMOVITOSTÍ tvořících KARAVANOVÝ a STANOVÝ CAMPING
„KARAVAN KEMP“ v k.ú.Horní Planá podnájemci - firmě Jaroslav
VOZKA, s.r.o., Čkyně 212, IČ: 28150210.
523. Jaroslavovi Vozkovi, podnikateli, IČ: 72138688, souhlas k podnájmu
NEMOVITOSTÍ tvořících CHATOVÝ CAMPING „LIPTOV“ v k.ú.Horní
Planá podnájemci - firmě Jaroslav VOZKA, s.r.o., Čkyně 212, IČ:
28150210.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 90. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27.února 2013
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
524.
525.
526.

527.
528.

Rada města SCHVALUJE:
výši neinvestičních nákladů za rok 2012 na jednoho žáka v ZŠ Horní Planá
dle předloženého výpočtu.
opravu vzduchotechniky na WC ve zdravotním středisku a následnou
opravu omítek.
pronájem skladů v objektu na p.č.297/2 Vlastimilu Gregarovi, A.Stiftera
265, H.Planá za 260Kč/m2/rok a přilehlých pozemků p.č. 711/6 a 711/9 v
k.ú.H.Planá, Jiřímu Gregarovi, Zdeňku Mražíkovi a Jiřímu Mražíkovi za
4.500Kč ročně, vše od 1.3.2013 na dobu neurčitou.
záměr zveřejnění pronájmu parc.č.328/1 a 328/3 v k.ú. Pernek.
finanční pomoc pro obyvatele domu čp.39, ul.6.května, Frenštát pod
Radhoštěm, ve výši 5.000,-Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 91. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13.března 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
529.
530.

531.

532.
533.
534.

Rada města SCHVALUJE:
žádost I.Puchora, Komenského 189, H.Planá o odložení platby dlužného
nájemného do konce března t.r.
Smlouvu o dílo s Atelierem SIS, Č.Budějovice na zhotovení projektové
dokumentace na akci „Chodník v Jiráskově ulici“ včetně zajištění vydání
územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a stavebního
povolení.
Dodatek č.2 Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného
vodohospodářského majetku a obstarání veřejné služby správy a
provozování veřejné kanalizace v osadě Hodňov s firmou ČEVAK, a.s.,
České Budějovice.
příděl do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Horní Planá za rok 2012.
pronájem části pozemku p.č.607/2 v k.ú.Horní Planá o výměře cca 140 m2
manž.Komendovým, České Budějovice, za 1,-Kč/rok.
užití znaku města Horní Planá v programu hudebního festivalu Evropské
týdny, kdy jeden z koncertů bude uspořádán v naší obci.

Rada města NESCHVALUJE:
535. změnu nájemní smlouvy s firmou Telefónica CR, a.s. – žádost o snížení
nájemného základnové stanice v budově radnice o 30 %.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 92. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 20.března 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
536. zprávu o činnosti Městské knihovny v Horní Plané za rok 2012.
537. dopis města Horní Planá České inspekci ŽP, České Budějovice ve věci
správního řízení vedeného se Správou NP a ChKO Šumava.
538.
539.

540.
541.

Rada města SCHVALUJE:
na základě předložených nabídek provedení výsadby lesních dřevin
v městských lesích firmou Agrowald – školka Červený Dvůr, s.r.o.
udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku 320024
Č.Budějovice – Č.Krumlov – Volary – Kvilda a linku 320021 Č.Budějovice
– Lipno n.Vlt. – Horní Planá.
pronájem pozemků p.č.328/1 a 328/3 v k.ú.Pernek Evě Husákové, Hory
č.p.6, na dobu neurčitou za 1,-Kč/rok.
nabídku Karla Kalvody, Dobřív, na zajištění pivního stanu na letošní
Markétské pouti.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 93. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27.března 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
542.
543.

544.
545.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o dílo s firmou ČEVAK, a.s. na obnovu strojní části čerpací
stanice odpadních vod v Hůrce.
výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu
na akci „Výměna oken a dveří – bytový dům Sídliště Míru čp.304, 305,
Horní Planá.
zakoupení dataprojektoru a projekčního plátna do zasedací místnosti
radnice.
na základě žádosti nájemce bytu obce v čp.312, Sídliště Míru, splátkový
kalendář na úhradu penále, které musí být uhrazeno do konce r.2013.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 94. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 3.dubna 2013
Přítomni: 3

Omluveni: E.Horváth, F.Kundrát

USNESENÍ
546.

547.
548.
549.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o poskytnutí příspěvku ERDF mezi správcem Fondu malých
projektů (Jihočeská Silva Nortica) a Městem Horní Planá na projekt
„Turistické a informační značení v Horní Plané“.
nabídku na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení
kompostárny Horní Planá“ firmou KAPEX, s.r.o., Č.Budějovice.
provedení údržby a oprav v bytě č.13 v čp.312, Sídliště Míru, které nejsou
investicí ani technickým zhodnocením předmětného bytu.
po projednání žádosti nájemce Milana Černíka (kavárna KIC) úhradu
nákladů za teplo spotřebované na záchodcích v 1. patře budovy KIC za
období roku 2011, 2012 vystavením opravného dobropisu a na jeho základě
vrácení přeplatku ve výši 4.110,-Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 95. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 10.dubna 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
550. Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže v úseku
kemp ,U Kukačků´ - H.Planá – přívoz“. Byla vybrána firma HOCHTIEF
CZ, a.s., Č.Budějovice.
551. uzavření investičního střednědobého úvěru na financování akce
„Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže v úseku kemp ,U
Kukačků´ - H.Planá – přívoz“ u ČSOB, a.s., Praha.
552. užití znaku města Horní Planá při propagaci mezinárodního žákovského
turnaje o putovní pohár divoké Vltavy „MAGIC CUP ŠUMAVA“, který se
uskuteční 29.5 – 2.6. na fotbalových stadionech v Loučovicích, Lipně nad
Vltavou a v Horní Plané.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 96. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 17.dubna 2013
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
553.

554.

555.
556.

Rada města SCHVALUJE:
udělení licence k provozování linkové osobní dopravy na linkách Frymburk
– Horní Planá, Hodňov – Horní Planá – Nová Pec a Nová Pec – Přední
Zvonková dopravci ČSAD Autobusy České Budějovice od 1.7.2013.
Mandátní smlouvu a plnou moc pro GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na
zajištění výkonu investorsko inženýrské činnost při realizaci a dokončení
stavby „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže na úseku
ČD Pernek – Horní Planá, kemp ,U Kukačků“.
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Horní Planá za rok 2012
sestavenou k 31.12.2012 a dosažený výsledek hospodaření ve výši 1 Kč.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání veřejné akce (stavění máje) na
Náměstí 30.4. od 18:00 hod. – 1.5.2013 do 6:00 hod.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
557. plnění rozpočtu obce za 1.čtvrtletí 2013.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 97. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 24.dubna 2013
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
558.

559.

560.
561.

562.

563.
564.

Rada města SCHVALUJE:
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna
oken a dveří – bytový dům Sídliště Míru čp.304, 305, Horní Planá. Na
základě nejnižší ceny byla vybrána firma Kohout company, s.r.o.
darovací smlouvu na peněžitý dar Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém
Krumlově ve výši 1000,-Kč na podporu VI.ročníku festivalu Vltavské
cantare a Sonare.
servisní smlouvu s firmou AZK systém, s.r.o., Kroměříž na komplexní
servisní péči o platební automaty na převozu.
udělení licence k provozování linkové osobní dopravy na linku Větřní –
Český Krumlov – Černá v Poš. – Horní Planá dopravci ČSAD Autobusy
České Budějovice od 1.7.2013.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.997/1 v k.ú.H.Planá k umístění kabelu NN při stavbě „Jelm 100/2
p.Smetana – přípojka NN“.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání veřejné akce (stavění máje) u
restaurace „ESSO“ 30.4. od 18:00 hod. – 1.5.2013 do 4:00 hod.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání veřejné hudební produkce
v průchodu restaurace „U Funyho“ 30.4. od 20:00 hod. – 1.5.2013 do 3:00
hod.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 98. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 15.května 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.

Rada města SCHVALUJE:
na základě předložených nabídek provedení pěstební činnosti v městských
lesích Jiřím Píchou.
prodej odcizeného dřeva zaměstnancům HSO za 700,-Kč/bpm.
Smlouvu o dílo na dodávku a výměnu plastových oken a dveří v bytových
domech čp. 304 a 305, Sídliště Míru, firmou Kohout company, s.r.o.
prodej zařízení minigolfu Hotelu Pláž za 1000,-Kč.
provedení vyžínání porostu a náletových dřevin na naučné Stifterově stezce
v Horní Plané firmou vybranou Správou NP a CHKO Šumava.
Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 1000,-Kč Mateřské škole Horní Planá.
Výzvu k podání cenové nabídky na realizaci zakázky „Turistické a
informační značení v Horní Plané“.
konání letního dětského tábora na pozemcích v k.ú.Pernek 31.PS-Paprsek,
Praha.
bezplatné použití převozu dne 17.6.2013 pro MŠ Horní Planá na akci
pořádanou MŠ v Ulrichbergu.
přerušení provozu Mateřské školy v horní Plané od 29.7. do 23.8.2013.
Mandátní smlouvu s ing.F.Slovákem, Kájov, na technický dozor při akci
„Horní Planá – regenerace veřejných prostranství, alejí a parků“.
akceptaci sankce ve výši 2% ze smluvní hodnoty zakázky ze porušení § 48
odst.1 zákona o veřejných zakázkách v důsledku neuveřejnění textové části
zadávací dokumentace stavby „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské
vodní nádrže na úseku ČD Pernek – Horní Planá, kemp ,U Kukačků“
v celém rozsahu.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 99. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 29.května 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
577. informaci ředitele ZŠ a MŠ Horní Planá o personálním obsazení mateřské
školy.
578.
579.
580.
581.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.63/1 v k.ú.Pernek k umístění kabelového vedení NN.
Dodatek č.1 ke smlouvě „Stavební úpravy zázemí tenisových kurtů“.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v letním kině od 1.7. do
30.8.2013 k provozování občerstvení.
zapůjčení 3 ks dřevěných stánků do Černé v Pošumaví na 6. slavnosti obce.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 100. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 5.června 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
582.

583.
584.
585.
586.

Rada města SCHVALUJE:
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Turistiské a
informační značení v Horní Plané“ – na základě nejnižší ceny byla vybrána
společnost Cassia Development & Consulting, s.r.o., České Budějovice.
dodatek k nájemní smlouvě s Regionálním muzeem Č.Krumlov – nájemné
v Rodném domku A.Stiftera v r.2013 bude hrazeno ve čtyřech splátkách.
Smlouvu o poskytování odborného poradenství s Ing.Martinem Rybářem
při administraci projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna – II.etapa“.
Smlouvu o podnájmu velkoprostorového stanu K.Kalvodovi k zajištění
provozu hudebního stanu na Markétské pouti v tomto roce.
zapůjčení 1 ks dřevěného stánku na letošní Frymburské slavnosti.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 101. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 12.června 2013
Přítomni: 4

Omluven: F.Kundrát.

USNESENÍ
587.

588.
589.
590.
591.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o dílo a Dodatek č.1 s firmou HOCHTIEF CZ, a.s., Praha na
zhotovení stavby „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže
v úseku kemp ,U Kukačků´ - Horní Planá – přívoz“.
Smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/543/13 na projekt „Šumavský
Everest“.
zveřejnění pronájmu časti p.č.421/2 v k.ú.Pernek.
žádost firmy Rosenberger Lipno Line o povolení břehové přípojky
elektrické energie pro kotviště lodní dopravy.
odprodej nepotřebného tělocvičného nářadí (kůň a metací stůl) za 3.000,-Kč
R.Kadlecovi, Sedlčany.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
592. informaci ředitele KIC o programu a organizačním zajištění letní sezóny
- Markétské pouti, letního kina, koncertů a pohádek na Náměstí.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 102. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 19.června 2013
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
593. Inspekční zprávu České školní inspekce o hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ a MŠ Horní Planá.
594. stav provozování pronajatých objektů na pláži v Horní Plané a navrhuje
změnu ve způsobu jejich provozování.
Rada města SCHVALUJE:
595.
596.
597.
598.

na základě předložených nabídek oplocení lesních kultur v městských lesích
firmou Blarex-I, s.r.o., Praha.
poskytnutí permanentek na převoz (osoba+kolo) pro děti z Dětského
domova v Horní Plané.
Smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu SD/OEZI/243/13 na
projekt „pohádkové léto v Horní Plané 2013“.
Smlouvu o dílo s MgA.J.Koreckým na restaurování sochy sv.Jana
Nepomuckého na Náměstí.
Rada města NESCHVALUJE:

599.

při novostavbě ubytovacích zařízení na Jenišově firmou ACEK Bohemia,
s.r.o., Praha zaústění splaškové kanalizace do jímek, ale požaduje napojení
na stávající kanalizační síť.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 103. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 26.června 2013
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
600.
601.

602.
603.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na projekt „Turistiské a
informační značení v Horní Plané“ – termín ukončení 31.12.2013.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemky parc.č.523, 52248/2 a 551/3 v k.ú. Horní Planá
k umístění kabelového vedení NN.
Smlouvu o pronájmu nebyt. prostor v letním kině od 1.7. do 31.8.2013
s p.E.Kostínkovou.
zapůjčení 10 ks dřevěných stánků pro akci Hořické trhy.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 104. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 3.července 2013
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
604.
605.

606.

dle žádosti p.I.Irové a dle čl.15 odst.3 Pravidel prohospodaření s byty obce
výměnu jejího bytu v čp.189 za uvolněný větší byt tamtéž.
krátkodobý pronájem části pozemku p.č. 51/1 v k.ú. Horní Planá, obec
Horní Planá, na dobu od 12.-14.7.2013 za celkové nájemné 5.000,-Kč
nájemci Karlovi Kalvodovi.
pronájem části pozemku p.č.420/1 o výměře 23 m2 v k.ú.Pernek na dobu
neurčitou p.H.Hrdličkové za částku 1,-Kč/rok.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 105. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 10.července 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
607.

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže v úseku
zastávka ČD Pernek-Horní Planá, kemp ,U Kukačků“. Byla vybrána firma
SaM silnice a mosty, a.s., o.z. Č.Budějovice.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 106. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 17.července 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
608. stížnost na znečišťování veřejných prostor ve Švermově ulici a pověřuje
starostu jednáním v této věci.
609. plnění rozpočtu obce za období I. – VI.2013.
Rada města SCHVALUJE:
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.

Smlouvu a Dohodu o plné moci s firmou eCENTRE, a.s., Praha k využití eAUKČNÍ SÍNĚ k zajišťování nižších cen na trhu el.energie.
zapůjčení dřevěných stánků pro 1.Novopecké slavnosti dne 3.8.2013.
posečkání s platbou nájemného dle žádosti nájemce v bytě obce.
dohodu s nájemcem bytu obce v čp.312, Sídliště Míru, o úhradě dlužných
částek na nájemném a služeb spojených s užíváním bytu.
umístění kotevní bóje na VN Lipno I v lokalitě Karlovy Dvory, Vltava ř.km
352,700 na základě žádosti JUDr.J.Huňáčka, Č.Budějovice.
ukončení nájemní smlouvy p.č.1331 v k.ú.Horní Planá o výměře 1500 m2
uzavřené dne 1.7.1996 s L.Zemkem dohodou k 31.12.2013.
ukončení nájemní smlouvy p.č.469 a 470/2 v k.ú.Pernek o celkové výměře
uzavřené dne 28.2.2011 s Mgr.D.Kabourkem dohodou
4084 m2
k 31.8.2013.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 107. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 31.července 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
617.
618.
619.

splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného dle žádosti nájemce bytu
obce v čp.189, Komenského ul.
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.193/2011 z 11.11.2011.
Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí mezi ZŠ a MŠ Horní Planá a
Občanským Sdružením Plán B, Praha ve věci realizace projektu „Finanční
gramotnost žáků základních škol Jihočeského kraje“.

Rada města NESCHVALUJE:
620. pronájem pozemku mezi soukromým pozemkem a komunikací Na Výsluní
k uskladnění dřeva.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 108. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 7.srpna 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
621.

Smlouvu o dílo a dodatek č.1 této smlouvy na veřejnou zakázku na stavební
práce projektu „Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže
v úseku zastávka ČD Pernek-Horní Planá, kemp U Kukačků“ s firmou
Hochtief CZ, a.s., Praha.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 109. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 14.srpna 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
622.
623.

624.
625.

626.
627.
628.

nabídku ČSOB, a.s. na poskytnutí účelového úvěru na akci „Výstavba
cyklostezky II. etapa“ ve výši 9.006.262,-Kč.
nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Horní Planá – Regenerace
veřejných prostranství, alejí a parků“, kterou předložila firmy Green
Project, s.r.o., Průhonice.
příspěvek z rozpočtu obce na výrobu nástěnných turistických map ve
Vojenském újezdu Boletice.
pronájem p.č.469/1 v k.ú.Pernek o výměře 7.338 m2 D.Kabourkovi,
Č.Budějovice, na zemědělskou činnost za 0,10 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou.
Smlouvy o poskytnutí finančních darů ZŠ a MŠ Horní Planá V.Marešem,
Horní Planá a Penzionem-restaurantem U Méďů, Hůrka.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání veřejné hudební produkce kapely
Papouškovo sirotci dne 16.srpna do 24:00 hod. v penzionu Daniela v Hůrce.
dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty přidělení bytu v DPS, Sídliště
Míru 350, Josefu a Marii Truhlářovým, Horní Planá.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 110. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 28.srpna 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
629.
630.

pronájem části p.č.469/1 v k.ú.Pernek o výměře 220 m2 manž. Šeligovým,
Maňava čp.60, jako předzahrádku za 1 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
darovací smlouvu mezi městem Horní Planá a manželi Truhlářovými.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 111. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 4.září 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
631.
632.

633.

Smlouvu s firmou GREEN PROJECT, s.r.o., Průhonice na regeneraci
zeleně v k.ú.Pernek a Horní Planá.
udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku 137443
Praha – Strakonice/Písek - Prachtice – Volary – Černá v Pošumaví firmě
PROBO BUS, a.s., Králův Dvůr.
výjimku z počtu zapsaných dětí ve 2. a 3.třídě MŠ pro školní rok 2013/2014
vzhledem k pedagogickým a organizačním podmínkám MŠ.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 112. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 11.září 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
634. návrh koncepce rozvoje areálu pláže v Horní Plané předložený majitelem
hotelu Pláž ing.P.Novákem.
Rada města SCHVALUJE:
635.
636.

účast pracovníků KIC na členském fóru A.T.I.C. ČR V Táboře ve dnech
17.-18.října t.r.
zveřejnění pronájmu pozemku KN 1291/4 v k.ú. Horní Planá.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 113. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 25.září 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
637.
638.
639.

podnájem části služebního bytu v ZŠ Jiráskova pro novou členku
učitelského sboru.
Směrnice k provádění doplňkové činnosti v ZŠ – školní jídelně.
podání žádosti o snížení úhrady za ubytování v Chráněném bydlení Duha
Písek pro Marianu Kováčovou, které je město Horní Planá opatrovníkem.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 114. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 9.října 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
640.
641.
642.

643.
644.

Smlouvu o dílo s firmou ČEVAK, a.s. na postupnou obnovu technologické
a strojní části čistírny odpadních vod v Horní Plané.
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo „Výstavba cyklostezky I. etapa“ s firmou
HOCHTIEF CZ, a.s.
Smlouvu města Horní Planá s firmou VEMEX Energie, a.s., Praha, o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN a udělení plné moci této
firmě k provedení právních úkonů souvisejících se změnou dodavatele.
pronájem pozemku p.č. KN 1291/4 o výměře 3529 m2 v k.ú.Horní Planá
společnosti Agro Šumava, s.r.o. na dobu neurčitou za cenu 0,10 Kč/m2/rok.
Příkaz k inventarizaci majetku města Horní Planá k 31.12.2013.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
645. návrh ZŠ a MŠ Horní Planá na veřejnou zakázku „Výběrové řízení na
Vybavení učeben ZŠ a odborné učebny přírodních věd“.
646. výpověď p.Z.Urdovičové z nájmu nebytových prostor v KIC.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 115. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 16.října 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
647.
648.
649.

zpevnění příjezdu, který leží na pozemku obce, k objektu pekárny Jednoty
z důvodů rozšíření expedice.
ukončení nájmu nebytových prostor v KIC s p.Z.Urdovičovou dohodou
k 30.11.2013.
zveřejnění pronájmu uvolněných nebytových prostorů v KIC.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
650. plnění rozpočtu města do konce 3.čtvrtletí t.r.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 116. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 23.října 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
651.

Dodatek č.1 k mandátní smlouvě s ing.Filipem Slovákem – Regenerace
veřejných prostranství, alejí a parků.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 117. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 30.října 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
652.
653.
654.
655.
656.
657.

Smlouvu města Horní Planá se Státním pozemkovým úřadem 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.

…………………………….

……………………………………

ZÁPIS ZE 118. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 6.listopadu 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
658.
659.

660.

661.
662.

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 o výměře 15 m2 za cenu 260 Kč/m2 v budově
KIC, Náměstí 8, Horní Planá, Monice Pojslové, Český Krumlov,
k provozování kosmetických služeb.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
663. 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.
664. 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“.

…………………………….

………………………………….

ZÁPIS ZE 119. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13.listopadu 2013
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
665.
666.
667.
668.

669.

670.
671.
672.
673.

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 100D od Františka
Kundráta 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.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
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.

………………………………..

………………………………….

ZÁPIS ZE 120. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 20.listopadu 2013
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
674.
675.

676.
677.
678.

679.

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.

…………………………….

………………………………….

ZÁPIS ZE 121. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27.listopadu 2013
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
680.

Zakoupení bezpečnostní kamery k monitorování spodní části Náměstí.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
681. program 29. zasedání zastupitelstva obce.

………………………………..

………………………………….

