ZÁPIS ZE 38. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 7. října 2015

Přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.

umístění reklamního banneru společnosti hotels & restaurants Krumlov s.r.o.
o velikosti 200x50 cm na převozní prám města Horní Planá, za cenu 2.000,Kč/rok + DPH.

Rada města POVOLUJE:
2.

výjimku z počtu zapsaných dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok
2015/2016. Ve 2. třídě bude zapsáno 27 dětí, ve 3.třídě 26 dětí.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 39. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 14. října 2015

Přítomno: 4, omluven Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
3.

poskytnutí finančního daru ve výši 7.000,- Kč na podporu krajského kola
soutěží v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů, které se
uskuteční 10.-12. června 2016 v Českém Krumlově a 18.6.2016 v Kaplici.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 40. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 21. října 2015

Přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
4.
5.
6.
7.
8.

9.

nabídku firmy Dopravní stavby HP Bohemia, IČ: 25161601 na opravu
komunikace ke smuteční síni za 57 649,55 Kč + DPH.
nabídku firmy TechGreen s.r.o., IČ: 03618331 na dodávku traktorové
sekačky trávy ETESIA za cenu 420 502,50 Kč + DPH.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „ Horní Planá, Pihlov –
kanalizace, vodovod, 2.etapa“, kterým se termín dokončení stavby přesouvá
na 30.11.2015 a objednávku 15 ks odboček na této kanalizaci.
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 690/66 o výměře cca 190
m2 v k.ú. Horní Planá, lokalita Nad Hřištěm.
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 31/2 o výměře cca 1033 m2
a části pozemku p.č. 4/1 o výměře 506 m2 v k.ú. Horní Planá na provozování
lidové technické zábavy po dobu konání Markétské pouti v roce 2016, 2017 a
2018.
pořízení motoru do převozního prámu od firmy RENOVA RYCHLÍK s.r.o.,
IČ: 28064780 za 117 651,24 Kč + DPH.

………………………………

……………………………………

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

