ZÁPIS ZE 79. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 12.10.2016

přítomni:4, omluven Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Horní Planá a
společností Požární technika KOMET, s.r.o., IČ: 18623255, kterou se
prodlužuje doba dokončení díla do 11.11.2016 .
2.
Výměnu bytu č.10 v domě č.p.189 ul. Komenského, za byt č. 1 v témže
domě.
3.
Úpravu regulačních podmínek v území v lokalitě Nad Hřištěm, plocha
BI.2.HP/U, dle přiloženého plánu.
4.
Cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace a inženýrskou
činnost k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro návrh
chodníku podél místní komunikacek ČOV v Horní Plané od společnosti Zenkl
CB, spol. s.r.o., IČ: 28131339, za celkovou cenu 200.000,- Kč + DPH.
5.
Rozpočtové opatření č.8, příjmy ve výši 376.743,- Kč, výdaje ve výši
376.743,- Kč.
6.
Umístění meteostanice provozovatele serveru „nejlepsipocasi.cz“ na
pozemcích města.
7.
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 101/24 o výměře cca 20 m2
v k.ú. Horní Planá, pro účely skladování palivového dříví.
8.
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem zahrady na pozemku p.č. 386 v k.ú.
Horní Planá dohodou, ke dni 31.12.2015.
9.
uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku p.č. 542/26v k.ú. Horní
Planá v souvislosti se stavbou „ H.Planá, Dobrá Voda551/74 – NN“, se
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, za jednorázovou náhradu ve
výši 3000,- Kč.
10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na pozemku p.č.
1675/16 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou „ Hůrka Za Pilou 1675/1NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
11.

Udělení licence na provozování veřejné linkové dopravy na linku 330059 a
330003 pro dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., IČ:
26060451.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 80. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 19.10.2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

revokaci usnesení č. 3 ze dne 10.8.2016.
přijetí daru pro ZŠ a MŠ Horní Planá ve výši 15.000,- Kč od Občanského
sdružení HAUSBÓT – PERNEK, IČ: 28556160.
ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem M.Č. Horní Planá na pronájem
kavárny v budově KIC č.p.8 v Horní Plané, a to dohodou ke dne 31.10.2016.
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory – kavárnu o výměře 45 m2
v budově KIC, č.p.8, Horní Planá.
ukončení nájemní smlouvy uzavřené s J.N., IČ: 49006398 o pronájmu stavby
občanské vybavenosti (restaurace) č.p. 500 Horní Planá a to dohodou ke dni
31.12.2016.
zveřejnění záměru propachtovat pozemky p.č. 28 o výměře 1575 m2 a p.č. 29
o výměře 1800 m2, vše v k.ú. Pernek.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v uložení
kanalizačního potrubí v rámci akce Horní Planá – Pihlov, kanalizace a
vodovod, 2. etapa s vlastníky pozemků: P.K., V.K., manželi K., P.C. a J.S.

Rada města NESCHVALUJE:
19.

Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č.386 o výměře 570 m2 v k.ú.
Horní Planá.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 81. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 26.10.2016

přítomni:3, omluven Homolka, Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
20.

dodatek smlouvy o dílo „Horní Planá – oprava střechy tělocvičny“, kterým se
termín dokončení prací prodlužuje do: 15.11.2016.
21. zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 567/1, 567/2, 567/3, 567/4,
567/6, 568, 569, 578/3, 578/4, 578/5, vše v k.ú. Horní Planá, celková výměra
25295 m2, za účelem zájmového chovu zvěře.
22. umístění reklamního poutače na ubytování v chatě Hynek, Př. Zvonková 38,
na zábradlí nástupního můstku k výletní lodi „Bafal“.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
23.

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015-2016.

………………………………

……………………………………

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

