ZÁPIS ZE 131. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 7.2.2018

přítomno: 3, omluven Huszár, Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

výši poplatku za odběr elektrické energie na Markétské pouti s platností od
letošního ročníku.
výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro
veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace Horní Planá – Sídliště
Míru“.
propachtování pozemku p.č. 1112/5, ostatní plocha o výměře 945 m2, v k.ú.
Horní Planá panu M.T. Hodňov , Horní Planá, pro chov drobného domácího
zvířectva, na dobu neurčitou, za pachtovné 1,- Kč/m2/rok.
zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 697/103, ostatní plocha o
výměře 757 m2 v k.ú. Horní Planá.
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 475/3 ostatní plocha, o
výměře cca 5600 m2 v k.ú. Horní Planá.
ukončení nájmu části pozemku p.č. 89/30 o výměře 20 m2 v k.ú. Horní Planá
sjednaného nájemní smlouvou ze dne 2.5.2011 s paní A.B., Horní Planá, a to
dohodou k 31.12.2017.
výši stravného při pracovních cestách v délce 5-12 hodin 80,- Kč, při cestách
v délce 12-18 hodin 120,- Kč, při cestách nad 18 hodin 186,- Kč.
umístění sídla Spolku Žabičky Horní Planá, IČ: 01551621 v budově č.p.168,
ulice Jiráskova, Horní Planá.
zapůjčení prostor sportovní haly Spolku Žabičky Horní Planá, IČ: 01551671
za účelem pořádání turnaje v Ringu dne 17.2.2018 od 13:00 do 19:00 hod.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 132. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 14.2.2018

přítomno: 4, omluven Kundrát

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

objednávku 18 ks hadic, 2 proudnice a 2 savice pro Sbor dobrovolných hasičů
Pernek.
příděl ve výši 459.517,80,- Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2017 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Horní Planá.
zveřejnění nabídky volného pracovního místa pro převozníka, s okamžitým
nástupem.
přidělení dotace ve výši 40.000,- Kč Smíšenému pěveckému sboru MUSICA
VIVA, z.s.,IČ: 270 26 507.
přidělení dotace ve výši 10.000,- Kč zájmovému sdružení NAMAB, z.s.,
IČ: 228 75 042.
přidělení dotace ve výši 4.000,- Kč Oblastnímu spolku ČČK Český Krumlov,
IČ: 004 25 869.
přidělení dotace ve výši 5.000,- Kč Svazu modelářů ČR, o.s.- základní
organizace LKM Horní Planá, IČ: 751 538 74.
přidělení dotace ve výši 30.000,- Kč Spolku Stifterův park, IČ: 265 496 38.
přidělení dotace ve výši 40.000,- Kč pro Žabičky Horní Planá, o.s., IČ: 015
51 671.
přidělení dotace ve výši 1.000,- Kč Sjednocené organizaci nevidomýh a
slabozrakých ČR, oblastní odbočka Český Krumlov, IČ: 65399447.
přidělení dotace ve výši 20.000,- Kč Jungbauerovu šumavskému
vlastivědnému spolku, IČ: 265 677 41.
přidělení dotace ve výši 10.000,- Kč Domovu Důchodců Horní Planá, IČ:
00665746.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. S-146/2018/Mon pro
uložení přípojek NN v souvislosti se stavbou „Revitalizace trati České
Budějovice – Volary“, na pozemcích p.č. 776/4, 823/1, 828/1, 830/1 a 1581
v k.ú. Horní Planá za jednorázovou úplatu ve výši 5 984,- Kč.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemcích p.č. 557/7, 558/1, 559/1 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se

stavbou „Horní Planá Město 557/7 - NN“, se společností E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 28085400.

Rada města NESCHVALUJE:
24.

poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč dle žádosti, kterou podala
Římskokatolická farnost Horní Planá, IČ:.
………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 133. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 28.2.2018

přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.

Výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Rekonstrukce místní
komunikace Horní Planá – Sídliště Míru“, kterou je nabídka společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., , IČ: 48035599 s cenou 5.228.427,50 Kč +
DPH.
Rozpočtové opatření č.1/2018, změna v příjmech: 20.000,- Kč, ve výdajích:
154.800,- Kč, se zapojením financování: 134.000,- Kč.
Uzavření smlouvy č. SDO/OSOV/080/18 s Jihočeským krajem, IČ: 70890650
o poskytnutí dotace ve výši 411.000,- Kč na zajišťování pečovatelské služby.
uzavření smlouvy č. 2016001536 o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu-služebnosti inženýrské sítě, na pozemcích
p.č. 420/24, 420/30, 422/4 a 420/2 v k.ú. Horní Planá se společností
VANELLUS ad vitam s.r.o., IČO 06299431, za účelem uložení vodovodního
řádu, jeho kontrolu, údržbu a běžné opravy.
výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro
veřejnou zakázku „Rekonstrukce hřiště ZŠ Komenského“.
Dodatek č.2 ke směrnici o evidenci, účtování a odepisování majetku
s účinností od 1.1.2018.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
na pozemku p.č. 1692/72 v k.ú. Horní Planá se stavebníky kanalizační
přípojky, kterými jsou Hana Cipínová, Ladislav Kohout a Hana Dubeňová, za
účelem uložení , provozování a udržování stavby kanalizační přípojky.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
na pozemcích p.č. 1565/5, 1700/2 a 1692/72 v k.ú. Horní Planá se stavebníky
kanalizační přípojky, kterými jsou František Duda, Jaroslava Dvořáková,
Miroslav Dvořák, Hana Cipínová, Ladislav Kohout, Hana Dubeňová, Jarmila
Žofková, za účelem uložení, provozování a udržování stavby kanalizační
přípojky.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
na pozemcích p.č. 487/42 a 487/43 v k.ú. Horní Planá se stavebníkem výtlačné

34.

35.

36.
37.

kanalizace, kterým je společnost Kemp u Kukačku, s.r.o., IČ: 28158822, za
účelem uložení, provozování a udržování stavby výtlačné kanalizace.
uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemcích p.č. 1676/5, 1676/8 a
1677/5 vše v k.ú. Zvonková v souvislosti se stavbou „ Další Lhota RD – VN,
TS, NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, za jednorázovou
náhradu ve výši 3.200,- Kč.
konání sportovní akce M8000 dne 11.8.2018 se startem na pláži v Horní
Plané a poskytnutí sponzorského daru - 3x extra jízdu převozem pro
závodníky a pořadatele.
konání cyklistického závodu Jihočeské amatérské ligy dne 2.9.2018 na
komunikacích ve správním území města Horní Planá.
poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč Českému svazu včelařů o.s., Základní
organizaci Horní Planá na činnost.

………………………………

……………………………………

 5 odst. 7

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

