ZÁPIS ZE 34. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 2. září 2015

Přítomno: 4

Omluven: Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.

ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory sloužící k podnikán v budově
č.p.45 – provozovna kadeřnictví , uzavřené s paní V.B., Horní Planá, a to
dohodou ke dni 30.9.2015.
zveřejnění záměru pronajmout budovu č.p.34 – objekt občanské vybavenosti,
na pozemcích p.č. st. 39, p.č. 36/3 v k.ú. Pernek.
smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. na
pozemku p.č. 997/4 k.ú. Horní Planá, za účelem umístění distribuční soustavy
– „Jelm p. Rufferová 1652/2-NN“.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 9. září 2015

Přítomno: 4

Omluven: Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
4.

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „SPOROTOVNÍ HŘIŠTĚ U
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍ PLANÉ“, uzavřené se společností
SWIETELSKY, stavební s.r.o., IČ: 48035599.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 36. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 23. září 2015

Přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

nabídku na provedení pasportizace VO od firmy ILC FACTORY a.s., IČ:
24126403.
uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro stavební povolení
v rozsahu dokumentace pro provedení stavby pro lesní cestu na pozemcích
p.č. 1431/5, 1428/2, 1430/3, 1431/4, 1431/6 a navazujících v k.ú. Horní Planá,
s projekční kanceláří ZENKL CB s.r.o., IČ: 2813339, za cenu 210.000,- Kč
bez DPH.
uzavření smlouvy o dílo na obnovu dálkového přenosu dat na ČOV Horní
Planá a obnovu dávkovacího čerpadla síranu železitého na ČOV Horní Planá
se společností ČEVAK a.s., IČ: 60849657, za celkovou cenu 95.234,- Kč bez
DPH.
nabídku na zpracování „Programu rozvoje města Horní Planá“ od Ing. Martina
Rybáře, Jiráskova 75, Soběslav.
s umístěním reklamního poutače firmy Zbyněk Kovařík Boršov n. Vlt., IČ:
46625003, na převozním prámu města Horní Planá, za cenu 1.000,-/rok +
DPH.
uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier 8000 spol. s.r.o., IČ: 46680543
na vypracování koncepce a dokumentace pro územní řízení a změnu využití
území, včetně inženýrské činnosti v územním řízení, pro sportovní areál na
Houbovém vrchu, dle nabídky ze dne 28.7.2015.
nabídku Rekreačního zařízení Olšina na dodávku obědů pro klienty
pečovatelské služby Horní Planá, včetně porcování do jídlonosičů a dopravy
do jednoho místa v Horní Plané, za celkovou cenu 65,- Kč/oběd, včetně DPH.
prodloužení nájemní smlouvy a povolení splátkového kalendáře na dluh
související s nájmem bytu č. 10 v domě č.p. 189, ul. Komenského, H.Planá.
Dlužná částka bude splacena ve 3 splátkách do once roku 2015.
schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu, dle ujednání čl.VI. písm.c) Smlouvy
o nájmu nemovitých věcí uzavřené dne 24.4.2014 se společností EM&IVO
k.s., IČ: 25196863.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 37. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 30. září 2015

Přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
14. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 268/10 v k.ú.
Pernek za účelem zřízení, provozování, opravování a údržby distribuční
soustavy – stavba „ Pihlov ČD 68,730 – NN“, se společností E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 28085400.
15. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1704/2 a
1728/17 v k.ú. Horní Planá za účelem zřízení, provozování, opravování a
údržby distribuční soustavy – stavba „ SF48116807026 Hůrka, nádraží, směr
Planá“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.
16. změnu odpisového plánu č. 1 pro rok 2015 v Základní škole a Mateřské škole
Horní Planá, z důvodu pořízení konvektomatu do školní jídelny. Celkem
budou účetní odpisy za rok 2015 ve výši 147.936,25- Kč.
17. změnu odpisového plánu č. 2 pro rok 2015 v Základní škole a Mateřské škole
Horní Planá, z důvodu pořízení videodataprojektorů. Celkem budou účetní
odpisy za rok 2015 ve výši 150.024,25- Kč.
18. zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 16/1 v k.ú. Horní Planá.
19. uzavření nájemní smlouvy s ing. Z.Z., Chodov, 149 00 Praha 4, od 1.1.2016
na dobu neurčitou, jejímž předmětem bude část pozemku p.č. 1727 o výměře
46 m2 za účelem umístění předzahrádky k Hotelu Smrčina, za nájemné ve výši
5.000,- Kč/rok. Nájemce za dobu užívání části pozemku p.č. 1727 o výměře
46 m2 bez právního důvodu, za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, uhradí
městu Horní Planá z titulu bezdůvodného obohacení částku 5.000,- Kč.
………………………………

……………………………………

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (§ 5 odst. 7
zákona o svobodném přístupu k informacím).

