ZÁPIS Z 82. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 2.11.2016

přítomni:3, omluven Horváth, Kundrát

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nabídka Pavla Mareše, IČ:74519723, na zpracování aktualizace pasportu
místních komunikací a pasportu dopravního značení za celkovou cenu
51.800,- Kč.
rozpočtové opatření č.10, výdaje: -23682,00 Kč., financování: -23682,00 Kč.
ukončení nájemní smlouvy na pronájem zahrádky uzavřené s manželi F. dne
9.10.1997 a to dohodou ke dni31.10.2016.
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 267/4 o výměře 179 m2 v k.ú.
Horní Planá, za účelem zřízení zahrady.
ponížení provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Horní Planá o 95.519,- Kč.
přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin ve dnech 27.12. –
30.12.2016.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemcích p.č. 482/1, 482/18, 482/39, 482/40, 482/41, 431/2, 431/1, 430/8,
1737/27, 430/15, 430/11 a 482/2, vše v k.ú. Horní Planá v souvislosti se
stavbou „ H.Planá, 482/2 vodní lyžování - NN“, se společností E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400, za jednorázovou náhradu ve výši 22.000,- Kč.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
8.

Žádost o umístění veřejného osvětlení na Zvonkové č.p.25.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 83. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 9.11.2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
9.

10.
11.
12.
13.
14.

výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na dodávku dopravního
automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí (JPO III Horní
Planá), kterou je nabídka společnosti Milan Král a.s., IČ: 48203734 a činí:
1.756.920,- Kč včetně DPH.
jmenování ing. Jiřího Kupčáka do školské rady ZŠ Horní Planá.
pronájem části pozemku p.č. 101/24 v k.ú. Horní Planá o výměře 20m2 za
účelem skladování palivového dříví panu V.B., Horní Planá, na dobu
neurčitou za nájemné 7,- Kč/m2/rok.
ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.5.2013 s paní E.H., na pronájem
pozemků p.č. 328/1 a 328/3 v k.ú. Pernek, dohodou k 31.10.2016.
propachtování pozemků p.č. 28 o výměře 1575 m2 a p.č.29 o výměře 1800m2,
vše v k.ú. Pernek, panu F.J., Horní Planá, za pachtovné 0,15 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
pronájem nebytových prostor o výměře 45 m2 k podnikatelské činnosti,
v budově č.p. 8 na pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Horní Planá, panu J.V., Horní
Planá, za stejných podmínek, jaké byly stanoveny v nájemní smlouvě
s předchozím nájemcem.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 84. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 23.11.2016

přítomni:4 , omluven Homolka

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
15.

16.

17.

18.
19.

Pronájem pozemků 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, o celkové výměře 25295 m2, za
účelem zájmového chovu zvěře, Panu V.B., nar. 18.10.1961 Horní Planá 252,
za 1,- Kč/rok, s podmínkou oplocení areálu, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1735/1 v k.ú.
Horní Planá v souvislosti se stavbou „ H.Planá, 697/101 - NN“, se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, za jednorázovou náhradu ve výši 1.500,Kč.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
na pozemku p.č. 935 v k.ú. Zvonková pro zřízení vodovodní přípojky
k rodinnému domu na pozemku p.č. 522/29 v Přední Zvonkové, za
jednorázovou náhradu ve výši 350,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením
smlouvy nese město Horní Planá, náklady spojené s vkladem do KN nese
vlastník pozemku p.č. 522/29.
bez připomínek udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na
lince České Budějovice – Český Krumlov – Vyšší Brod – Lipno N. Vltavou –
Horní Planá, od 1.1.2017.
bezplatné užití převozu dne 10.12.2016 pro TJ Smrčina, při přepravě na
přátelské utkání žáků a přípravky v Ulrichsbergu.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
20.

Návrh harmonogramu zadání na veřejnou zakázku na stavební práce
„Cyklistická stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže v úseku Horní Planá
– Jenišov“.
21. oznámení o umístění města ve sběru vyřazených elektrozařízení a předání
odměny ve výši 20.000,- Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 85. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 30.11.2016

přítomni:4 , omluven Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
22.
23.

24.
25.
26.

uzavření kupní smlouvy se společností Milan Král a.s., IČ: 48203734 na
dodávku dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel
obcí (JPO III Horní Planá), za celkovou cenu 1.756.920,- Kč včetně DPH.
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklistická
stezka na levém břehu lipenské vodní nádrže v úseku Horní Planá – Jenišov“ a
tyto podmínky soutěže: Zadávací dokumentace bude zveřejněna pouze na
veřejném profilu zadavatele. Zadavatel nebude stanovovat komisi podle § 42
odst.1 zákona 134/2016 Sb.
nabídku na vyhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
na rozhlednu na Dobré Vodě, od společnosti VH Steel and Construction s.r.o.,
IČ: 03122140.
propachtování pozemku p.č. 267/4 v k.ú. Horní Planá o výměře 179 m2 panu
K.B. Horní Planá , za účelem zřízení zahrady, za pachtovné 1,- Kč/m2/ rok.
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč od firmy KOHOUT
COMPANY spol. s.r.o. pro ZŠ a MŠ Horní Planá, na Mikulášskou nadílku pro
děti v MŠ.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:

27.

žádost pana K.P. o prodloužení nájemní smlouvy.

………………………………

……………………………………

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

