ZÁPIS ZE 74. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 10.8.2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.

nabídku Truhlářství Uhlíř , IČ: 12321508, na zhotovení nábytku do kanceláře
ředitele a kanceláře ekonomky v budově ZŠ Horní Planá, ulice Jiráskova, za
celkovou cenu 211.000 včetně DPH.
rozpočtové opatření č.5: příjmy: 493.933,- Kč, výdaje: 493.933,- Kč.
přijetí daru pro ZŠ a MŠ Horní Planá ve výši 10.000,- Kč od Občanského
sdružení HAUSBÓT – PERNEK, IČ: 28556160.
uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže v objektu bývalých kasáren PS
ve Zvonkové, na pozemku p.č. 456/12 v k.ú. Zvonková, za účelem uskladnění
lodi, na dobu neurčitou, za nájemné 100,- Kč/rok, s paní V.M.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
5.

stížnost paní Jiřiny Pečenkové na umístění stánků během Markétské pouti
2016.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 75. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 24.8.2016

přítomn:4, omluven Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

nabídku společnosti Neogenia s.r.o., IČ: 29198950 na dodávku a provoz
Mobilního rozhlasu.
rozpočtové opatření č.6: příjmy: 470.540,- Kč, výdaje: 470.540,- Kč.
Poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč na podporu Kanadsko – americké tour
kapely Pilot Season.
nabídku firmy Pavel Doušek, IČ: 60638427 na prodloužení stávajícího VO na
cyklostezce Jenišov – směr Hůrka, za cenu 126.731,- Kč bez DPH.
poskytnutí prostor v objektu bývalé roty na Zvonkové pro výcvik policistů ve
dnech 21.-22.9.2016 a 19.-.20.10.2016.
zveřejnění záměru uzavřít dodatek nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku o výměře 15 m2 na pozemku p.č. 460/37 v k.ú. Zvonková.
úpravu otevírací doby v KIC po dobu nemoci paní Korandové.
pronájem nebytových prostor k podnikání o výměře 260,63 m2 v budově
č.p.53 v Horní Plané paní R.P., na dobu neurčitou, s půlroční výpovědní
lhůtou, za nájemné ve výši 54.000,- Kč ročně + energie.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
14.

Poděkování za podporu a realizaci Olympijského Parku Rio – Lipno 2016.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 76. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 31.8.2016

přítomn:4, omluven Homolka

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
15.
16.
17.

18.

19.

20.

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 28/3 o výměře cca 219 m2 a
část pozemku p.č.30/17 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Horní Planá, za účelem
zřízení zahrady.
hudební produkci z důvodu oslavy svatby na adrese Pernek č.p.8 dne
24.09.2016 s tím, že bude ukončena nejpozději v 03:00 hod. dne 25.9.2016.
smlouvu č.:CB-014330032291/001 o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 na pozemcích p.č. 1502 a p.č. 1503/5 v
k.ú. Horní Planá, za účelem umístění distribuční soustavy „Hůrka 4RD – TS,
NN“.
smlouvu č.:CB-014330033057/001 o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 na pozemcích p.č. 1470 a p.č. 1469/2 v
k.ú. Horní Planá, za účelem umístění distribuční soustavy „Hůrka p. Tichá –
NN“.
nabídku společnosti Energy Benefit Centre, a.s., IČ: 29029210 na zpracování
energetického posudku a kompletní administraci žádosti o dotaci z OŽP na
„Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v Horní Plané“
za celkovou cenu 287. 000,- Kč bez DPH.
objížďkové trasy při uzavírce silnice I/39 ve Volarech z důvodu provádění
oprav železničního přejezdu, v době od 7:30 dne 14.9.2016 do 17:30 dne
16.9.2016.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
21.

Provozní řád Sportovního areálu ZŠ Horní Planá, Jiráskova 186, Horní Planá.

……………………………

……………………………………

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

