ZÁPIS Z 101. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 5.4.2017

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

na doporučení hodnotící komise, uzavřít smlouvu o dílo na akci „ Oprava
místní komunikace na parc. č. 715/1 v k.ú. Horní Planá“ s firmou Stavimperk
s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ:05266441, která nabídla nejnižší
nabídkovou celkovou cenu bez DPH: 1.481.847, 94 Kč, t.j. 1.793.036,01 Kč
včetně DPH. V případě odstoupení vítězné společnosti nastupuje v pořadí
druhá, kterou je Hydro&kov s.r.o., IČ: 27720161 s cenou 2.016.666,- Kč
včetně DPH. V případě odstoupení druhého v pořadí nastupuje v pořadí třetí
společnost, kterou je AUBÖCK s.r.o, IČ: 26089785, s cenou 2.063.479,43 Kč
včetně DPH.
uzavření smlouvy č. S03276 o zhotovení tepelné přípojky a úhradě
investičních nákladů se společností Veolia Energie ČR, a.s. IČ: 45193410 jako
dodavatelem a Tomášem Kupsou, IČ: 74677985 jako odběratelem.
bezplatné použití převozu dne 20.5.2017 pro děti z dětských domovů a
pedagogický dozor v rámci soutěže „Adrenalin u Lipna“.
nominaci pana Marka Práška, nar. 31.12.1975, Horní Planá 382 26 jako člena
RADY ŠKOLY Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Horní
Planá, IČ: 60084413.
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor cukrárny a skladu
v budově č.p. 8 (KIC) v Horní Plané, uzavřené dne 30.11.2012, kterým se
zvyšují čtvrtletní zálohy za teplo na 7.000,- Kč.
Uzavření dodatku Smlouvy o přezkoumání hospodaření se společností PLAN
CONTROL s.r.o. o vykonání dílčího přezkoumání (předaudit).
odpuštění jednoho měsíčního nájemného v bytě č.5 v domě čp 350, z důvodu
odstraňování technických vad bytu.
výši stravného od 1.5.2017.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 102. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 12.4.2017

přítomn4:

omluven: Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
9.
10.
11.
12.
13.

darování hasičského auta AVIA Sboru dobrovolných hasičů Skřidla, IČ:
65024966
umístění 3 ks reklamních poutačů Hotelu Na Pláži na 2 sloupech VO v ulici
Palackého.
umístění 5 ks reklamních poutačů na zábradlí předzahrádky Penzionu U
Kohoutů.
zveřejnění záměru pronájmu prostor k prodeji občerstvení v budově letního
kina.
nabídku společnosti INSTPA-PP, s.r.o., IČ: 28090985 na výměnu 4 ks
sprchových automatů v kempu Jenišov.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 103. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 26.4.2017

přítomni:4:

omluven: Huszár

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

19.
20.
21.

Cenovou nabídku na provedení natěračských prací střechy, žlabů a svodů na
budově radnice od Radka Ryneše, IČ: 705 00 835 v celkové výši 120.000,- Kč
včetně DPH.
Nabídku na opravu Račínské lesní cesty v délce cca 900m, firmou Zemní
práce Puška, IČ: 15784924, za 70.000,-Kč + DPH.
Nabídku Jiřího Jokla, IČ: 42417473, na stavbu „Chodník při MK k ČOV,
Horní Planá“, včetně VO, za cenu 993932,04 Kč včetně DPH.
propachtování části pozemku p.č. 1298/1 o výměře cca 521 m2 v k.ú. Horní
Planá, loklita Olšina, M.T. a V.T. 26, Horní Planá, za účelem zřízení zahrady,
za 1,- Kč/m2/rok.
pronájem nebytových prostor ordinace zubního lékaře včetně vybavení, o
celkové výměře 69,65 m2, umístěné ve 2. poschodí budovy čp. 45 na pozemku
parc. číslo 45 v k.ú. Horní Planá, paní MDDr. Petře Prekopové, Frymburk 62,
za nájemné ve výši 260,- Kč/m2/rok.
Poskytnutí služeb převozu dne 10.6.2017 pro účinkující na Traktoriádě
zdarma.
Poskytnutí služeb převozu dne 12.5.2017 pro žáky 3. ročníku ZŠ Horní Planá
+ pedagogický doprovod, mikrobus a jeden os. automobil zdarma.
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Septembeer fest
v Horní Plané“ od Jihočeského kraje, ve výši 20.000,- Kč.

Rada města NESCHVALUJE:
22.

poskytnutí převozu zdarma pro společnost Hotels & Restaurants Krumlov,
s.r.o., IČ: 03453057.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
23.

Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení
Horní Planá za rok 2016.

………………………………

……………………………………

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

