ZÁPIS ZE 41. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 11.ledna 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
242.

243.
244.
245.
246.
247.

Rada města SCHVALUJE:
smlouvu o dílo s Dopravně-inženýrskou projekční kanceláří Zenkl CB, s.r.o.
na zhotovení dokumentace pro stavební povolení pro cyklostezku na levém
břehu Lipna v rozsahu I.etapy včetně inženýrské činnosti a geodetického
zaměření.
darovací smlouvu o poskytnutí daru Základní a Mateřské škole H.Planá od
firmy Slunečnice pedikúra-manikúra ve výši 500 Kč.
mimořádnou odměnu řediteli školy ve výši 15.000 Kč.
jízdní řád a jízdné převozu na rok 2012 dle návrhu vedoucího HSO.
služební cestu pracovnice a ředitele KIC na veletrh cestovního ruchu Region
Tour v Brně.
Smlouvu o poskytování sociální služby se Seniorským domem a S.O.S.
Penzionem, s.r.o., Zbůch a Dodatek ke smlouvě pro klientku Marianu
Kováčovou, které je město opatrovníkem.

Rada města NESCHVALUJE:
248. poskytnutí příspěvku na provoz Hokejového sportovního klubu mládeže
Slavoj Český Krumlov.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 18.ledna 2012
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
249. plnění rozpočtu za rok 2011.
250. zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení
Horní Planá za rok 2011.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

Rada města SCHVALUJE:
rozpočtové opatření č.4/2011.
na základě žádosti omezení provozu na komunikaci 446/1 a užívání pozemků
obce při rekonstrukci objektu Náměstí čp.69 na penzion.
užití znaku města Horní Planá na emisi zápalkových nálepek Znaky měst a
obcí.
prodloužení čerpání finančního příspěvku poskytnutého Jungbauerovu
šumavskému vlastivědnému spolku v r.2011 do r.2012.
zapůjčení 7 ks dřevěných stánků městysi Frymburk při pořádání jarmarku u
Hotelu Wellness dne 18.2.2012.
umístění stožáru pro přenos bezdrátového signálu u převozu na Bližší Lhotě
firmě Cap-net, s.r.o.

Rada města NESCHVALUJE:
257. snížení nájmu v prostorách KIC – cukrárna.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 43. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 25.ledna 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
258. podání vysvětlení ředitele školy o způsobu odměňování zaměstnanců.
Rada města SCHVALUJE:
259. neuplatnění inflačního navýšení nájemného za rok 2011 Rosa marketu, s.r.o.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 44. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 1.února 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
260.
261.
262.

263.
264.
265.

Rada města SCHVALUJE:
na základě žádosti ZŠ a MŠ H.Planá příděl 30.647,93 Kč do rezervního
fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011.
přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin od 23.7. do
17.8.2012.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky
p.č.1565/5 a 1704/2 v k.ú.H.Planá k umístění kabelového vedení NN v Hůrce
– nádraží.
pronájem pozemku p.č.697/15 v k.ú.H.Planá Ladislavu Rodovi na zřízení
zahrádky za cenu 1,-Kč/m2/rok.
pokácení čtyř lip v Komenského ulici na základě žádosti majitelů domů a
odborného posudku.
mandátní smlouvu o zajištění hospodaření v lesích města s Hubertem
Vaněčkem od 1.2.2012.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
266. ukončení mandátní smlouvy o zajištění hospodaření v lesích města
s ing.Liborem Ošťádalem dohodou k 31.3.2012.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 45. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 8.února 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
267.

268.
269.
270.
271.

Rada města SCHVALUJE:
dodatek č.1/2012 ke smlouvě č.4807068/008 o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky parc.č.512/1, 512/5,
513/2 a 483 v k.ú.Horní Planá k umístění kabelového vedení NN a VN.
zřízení vstupní branky na terasu u bytu č.8 v čp. 306, sídliště Míru.
zveřejnění poptávky na provedení úmyslné a nahodilé těžby v lesích města.
zakoupení učebních pomůcek z rozpočtu přiděleného městem pro děti, které
nastoupí do 1. třídy.
výši osobního příplatku řediteli Základní a Mateřské školy Horní Planá.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 46. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 15.února 2012
Přítomni: 4

Omluven: F.Kundrát

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
272. uzavření smlouvy na těžbu v městských lesích s předkladatelem
nejvýhodnější nabídky V.Bürgerem, Horní Planá 252.
273. nabídnout spoluvlastníkům obecních lesů odkoupení jejich podílu městem
Horní Planá.
274. zakoupení 50 ks knihy „Horní Planá a okolí“ pro účely prezentace města.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 47. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 22.února 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
275.
276.
277.
278.
279.
280.

Rada města SCHVALUJE:
prodloužení splatnosti nájemného pozemku p.č.1044/2 do 30.6.2012.
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kapliček na Zadní Zvonkové a v
Pestřici.
účetní odpisový plán na rok 2012.
Smlouvu o poskytnutí práva užít projektovou dokumentaci mezi Čevakem,
a.s. a městem Horní Planá.
prodej dřeva (výřezů) nejvýhodnější nabídce – firma ATOS, s.r.o. (pila
Hůrka) a zveřejnění nabídky na odprodej palivového dřeva.
umístění reklamního klipu a stojánku na katalogy cestovní kanceláře CK
OCEAN v prostorách zdravotního střediska.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 48. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 29.února 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
281. Zprávu o činnosti Městské knihovny v roce 2011.
Rada města SCHVALUJE:
282. na základě předložených nabídek provedení prořezávek a výřezu nehroubí
v lesích města těmto žadatelům: Holoubková Jitka, H.Planá (7 ha), Turzák
Alexander, Č.Krumlov (3 ha).
283. pořádání veřejné hudební produkce v prostorách Restaurace u Funyho dne
3.3.2012 v době od 20:00 do 02:00 hod.
284. realizaci projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna, Bělá –Horní Planá –
Jenišov“ předloženém do operačního programu přeshraniční spolupráce a
jeho spolufinancování městem ve výši 1.739.601,-Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 49. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 15.března 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
285. žádost Centra pro zdravotně postižené o finanční příspěvek na činnost a
konstatuje, že většinu nabízených služeb poskytuje i náš úřad.
286. informaci ing.M.Huszára o průběhu valné hromady Honebního společenstva
Horní Planá.
287. informaci starosty o řešení situace s pitnou vodou na Zvonkové.
288.

289.
290.
291.

292.
293.
294.
295.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky
p.č.905/1, 915/2, 1469/1, 1469/2 v k.ú.H.Planá k umístění nového
kabelového NN a kabelové skříně v Nové Hůrce.
podporu PETICE za spravedlivou možnost získání palivového dřeva v obci
Horní Planá.
žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu
programu rozvoje kraje pro rok 2012 - Rekonstrukce stávajících sportovišť.
podání žádosti o souhlas vlastníka (Pozemkového fondu ČR) s užíváním
pozemků k realizaci projektu Cyklostezka na levém břehu Lipna – BěláHorní Planá-Jenišov.
Petici za záchranu českého regionálního školství.
ukončení nájemní smlouvy na pronájem prodejny ve zdravotním středisku
s V.Hurdovou dohodou k 31.3.2012.
ukončení nájemní smlouvy na pronájem kanceláře v KIC s firmou HPTrumex, s.r.o. dohodou k 30.4.2012.
zveřejnění pronájmu p.č.464/6 v k.ú.Horní Planá.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 50. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 21.března 2012
Přítomni: 4

Omluven: ing.M.Huszár

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
296. žádost Společnosti pro podporu lidí s postižením „I MY“ o finanční
příspěvek.
297. výši příjmů a nákladů na provoz převozu v r.2011.
298.
299.
300.
301.
302.

303.

304.

Rada města SCHVALUJE:
na základě předložených nabídek provedení výsadby lesních dřevin včetně
dopravy sazenic Jiřím Píchou, Květušín.
dle cenových nabídek prodej přesílené smrkové kulatiny Městským lesům
Volary, s.r.o.
odpisový plán Základní a Mateřské školy Horní Planá pro rok 2012.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.997/1 v k.ú.H.Planá k realizaci stavby „Jelm – přípojka NN“.
dohodu o umístění informační tabule Krajské hygienické stanice s povinnými
informacemi o koupacím místě „Vodní nádrž Lipno“ na venkovní zdi
budovy WC na pláži v Horní Plané.
umístění stavebního materiálu na části parkoviště a veřejného prostranství u
domu čp.300, Sídliště Míru, po dobu provádění stavebních úprav (zateplení)
s tím, že po skončení budou pozemky uvedeny do původního stavu.
vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitel/ka Základní školy a
Mateřské školy Horní Planá a pověření ing.P.Sarauera funkcí tajemníka
konkursní komise.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 51. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 28.března 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
305. pracovní materiál „Optimalizace vojenských újezdů – Návrh opatření
k realizaci změn hranic vojenských újezdů Hradiště, Libavá, Boletice,
Březina a zrušení vojenského újezdu Brdy včetně nového správního
uspořádání uvolňovaných území“ a požaduje úpravu hranice katastrálního
území v osadě Olšina.
306.
307.
308.

309.

310.
311.
312.
313.

Rada města SCHVALUJE:
podněty města k zapracování do aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje.
rekonstrukci komunikací Pihlov-Maňava, Maňava-náves, Hůrka-povodí. Ze
tří nabídek byla vybrána firma Swietelsky stavební,s.r.o. s nejnižší cenou.
objednávku u firmy Allowance, s.r.o. na přípravu a zpracování Žádosti o
podporu na Státní fond životního prostředí České republiky pro projekt
„Skupinový vodovod Lipenská oblast, Hůrka – Horní Planá, vodovod,
napojení nového zdroje“ a zpracování finanční analýzy tohoto projektu v
celkové výši 195.000,- Kč bez DPH.
objednávku u firmy Allo Tender, s.r.o. na zpracování zadávací dokumentace
včetně organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a
technického dozoru stavebníka pro projekt „Skupinový vodovod Lipenská
oblast, Hůrka – Horní Planá, vodovod, napojení nového zdroje“ v celkové
výši 198.000,- Kč bez DPH.
ukončení nájemní smlouvy na pronájem prodejny ve zdravotním středisku
s J.Blažkovou dohodou k 30.4.2012.
poskytnutí permanentky na převoz manželům Marxovým, Větřní, kteří
provádí úklid kostela a muzea na Z.Zvonkové.
drobné úpravy jízdního řádu a ceny na převoze Horní Planá-Bližší Lhota.
dle §2 odst.3 vyhlášky č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí, nominaci dvou členů zřizovatele do konkursní komise:
Milana Mráze a ing.Michala Huszára.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 52. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 4.dubna 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
314.

315.
316.

317.
318.
319.
320.

Rada města SCHVALUJE:
smlouvu o dílo s firmou EKOEKO, s.r.o., Č.Budějovice na zpracování
projektové dokumentace na výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě
Hůrka-nádraží za 108 tis.Kč vč.DPH.
nájemní smlouvu č.150045/2 s Povodím Vltavy, s.p., Č.Budějovice na část
parcely č.1724/1 v k.ú. H.Planá.
smlouvu o smlouvě budoucí č.507/2012-SML//401570 s Povodím Vltavy,
s.p., Č.Budějovice na právo strpění, provozování a údržby cyklostezky
vybudované na části pozemku, na kterém má Povodí Vltavy právo
hospodařit.
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v KIC s Jakubem
Hardtem k 31.3.2012.
pronájem nebytových prostor v KIC Elišce Jeřábkové od 1.4.2012 za
3000Kč/rok.
pronájem pozemku p.č.464/6 o výměře 1124 m2 Mgr.Borisi Hůlkovi za
0,20Kč/m2/rok.
žádost Ireny Peškové o umístění reklamy na převoze.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 53. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 11.dubna 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
321. konání „Mezinárodního mistrovství ČR v plážových a mořských
disciplínách“ na pláži v Horní Plané ve dnech 8.-10.června 2012.
322. pronájem nebytových prostor o výměře 14,40 m2 ve zdravotním středisku od
1.5.2012 na dobu neurčitou, Janě Blažkové, H.Planá 300, za 260,-Kč/m2/rok.
323. jmenování členů konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele/ky ZŠ a
MŠ Horní Planá ve složení:
Ing.Michal HUSZÁR
Milan MRÁZ
Mgr. Marcela DOMINOVÁ
PhDr. Miloš BENEŠ
Mgr. Zdenka SARAUEROVÁ
Mgr. Miroslav DOLEŽAL

předseda komise, zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele
zástupce Krajského úřadu
odborník v oblasti státní správy ve školství
pedagogický pracovník školy
školní inspektor

324. pronájem nebytových prostor o výměře 17,20 m2 ve zdravotním středisku od
1.5.2012 na dobu neurčitou Dagmar Lorencové, H.Planá 280, za 260,Kč/m2/rok.
325. umístění reklamního poutače o rozměrech 40 x 80 cm na budovu zdravotního
střediska dle žádosti D.Lorencové.
Rada města KONSTATUJE:
326. že město Horní Planá je členem Honebních společenstev Horní Planá,
Pernek, Zvonková.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 54. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 18.dubna 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
327. podání žádosti o převod pozemků od Pozemkového fondu na obec dle
zák.č.95/1999 Sb.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 55. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 25.dubna 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
328. program a rozpočet Markétské pouti 2012.
329. termín konání závěrečného šetření k návrhu nového lesního hospodářského
plánu města Horní Planá dne 14.6.2012.
330.
331.
332.
333.

Rada města SCHVALUJE:
výši neinvestičních nákladů za rok 2011 na 1 žáka v ZŠ Horní Planá.
změnu odpisového plánu č.1 ZŠ a MŠ H.Planá pro rok 2012.
žádost hotelu Na Pláži o umístění reklamy na převozu.
ukončení nájmu nebytových prostor v letním kině s D.Seluckým, Horní
Planá, k 30.4.2012 dohodou.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 56. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 2.května 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
334. informaci vedoucí učitelky MŠ o míře obsazenosti školky a poděkování za
nové hřiště a příspěvek na činnost.
335.
336.
337.
338.

Rada města SCHVALUJE:
zveřejnění poptávky na provedení prací v pěstební činnosti v městských
lesích.
smlouvu o dílo s firmou ČEVAK, a.s. na posílení kalové čerpací stanice Pláž
v H.Plané.
jmenování ing.Michala Huszára a Jany Novotné členy školské rady ZŠ a Mš
Horní Planá.
pronájem části pozemku p.č.997/1 v k.ú.Horní Planá MUDr. Josefu a Tereze
Rufferovým, Beroun, na dobu neurčitou za 1,-Kč s tím, že pozemek budou
udržovat v řádném stavu.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 57. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 9.května 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
339.
340.
341.

342.
343.

Rada města SCHVALUJE:
nájem bytu č.12 v domě čp.189 pro nájemce Libora Šilhavého na dobu od
1.6.2012. do 31.8.2012.
hostování cirkusu Kellner v Horní Plané ve dnech 19.-20.5.t.r. na pozemku u
Sídliště Míru.
pronájem části pozemku 51/1 v k.ú.Horní Planá na stavbu pivního stanu na
Markétské pouti ve dnech 13.-15.7.2012 za 5.000,-Kč firmě Gastronomy
Point, s.r.o., Praha.
bezplatné použití převozu dne 21.5.2012 pro malý autobus s předškolními
dětmi s doprovodem na návštěvu Ulrichbergu.
umístění 2 reklamních poutačů Z.Friedla, Hůrka 52, na převozu.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 58. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 16.května 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
344.

345.

346.
347.

Rada města SCHVALUJE:
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení
profesionálního čelního příkopového ramene včetně nezbytného příslušenství
a zadávací dokumentaci k této zakázce, složení hodnotící komise na
posouzení nabídek - J.Hůlka, M.Mráz, F.Kundrát a obeslání 3 firem – LIVA
Předslavice, Agrocentrum ZS, Měřín a CIME, Pelhřimov.
na základě předložených nabídek provedení požadovaných prací v pěstební
činnosti v městských lesích takto:
- ožínání lesních kultur – Kloboucká lesní, s.r.o., Brno;
- chemický postřik proti klikorohu borovému a nátěr terminálního
výhonu proti okusu – Jiří Pícha, Horní Planá.
jmenování Dity Šárové, zástupkyně Školské rady, členkou konkursní komise
pro konkurs na funkci ředitele/ky ZŠ a MŠ Horní Planá.
konání letního dětského tábora na pozemcích v k.ú.Pernek od 30.6. do
9.8.2012.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 59. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 30.května 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
348. oznámení Nemocnice Český Krumlov o omezení rozsahu ordinačních hodin
Lékařské služby první pomoci v Horní Plané.
349. výsledky prověrky BOZP v MŠ a ZŠ H.Planá.

350.
351.
352.
353.
354.

Rada města SCHVALUJE:
zakoupení travní sekačky Etesia H 124 DS.
cenovou kalkulaci na provedení pokládky kabelu veřejného osvětlení v části
Jenišova.
kritéria krácení stravného při pracovních cestách zaměstnanců.
darovací smlouvu mezi ZŠ a MŠ Horní Planá a J.Tichým, Hůrka 44.
darovací smlouvu mezi ZŠ a MŠ Horní Planá a V.Marešem, H.Planá 310.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 60. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 6.června 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
355. zápis z konkurzního řízení na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Horní Planá.

356.
357.

358.
359.
360.
361.

Rada města SCHVALUJE:
smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/325/12 od Jihočeského kraje na
realizaci projektu „Pohádkové léto v Horní Plané“.
smlouvu mezi městem H.Planá a ing.M.Rybářem o poskytnutí odborného
poradenství při administraci projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna:
Bělá-Horní Planá-Jenišov“.
umístění reklamního poutače P.Dolejšího na zábradlí přístavního mola
malého převozu.
zapůjčení prodejních stánků na Hořické trhy v rámci oslav 20.výročí
novodobých pašijových her dne 4.8.2012.
pronájem nebytových prostor prodejny o výměře 10,44 m2 v letním kině od
1.7. do 31.8.2012 E.Kostínkové za 1,-Kč.
podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z programu „Grant na
podporu ÚPD obcí“.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 61. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13.června 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
362. dopis ředitele NPŠ o návrhu řešení problematiky palivového dřeva pro
objekty na území NP Šumava.

363.
364.
365.

366.

Rada města SCHVALUJE:
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky pod
stavbou „Horní Planá, ZTV Nad Hřištěm – VN, TS, NN“.
smlouvu o poskytnutí grantu SD/OEZI/468/2012, reg.č.10-02-25 ve výši
150tis.Kč na projekt „Rekonstrukce zázemí tenisových kurtů v Horní Plané“.
pronájem nebytových prostor o výměře 10 m2 v areálu letního kina
V.Drumakovi, Sídliště Míru 310, H.Planá za 500,-Kč/měsíc, na dobu
neurčitou.
smlouvu o poskytnutí daru mezi ZŠ a MŠ Horní Planá a J.Stoikou, SPS
Stavby, Švermova 100, H.Planá.

Rada města JMENUJE:
367. v souladu s ustanoveními § 166 odst.2 zák.č.561/2004 Sb., § 33 odst. 3 a 4
zák.č.262/2006 Sb. a § 102 odst.2 písm. b) zák.č.128/2000 Sb., na základě
výsledků konkurzního řízení ze dne 6.6.2012 a za podmínek a postupem
stanoveným § 166 zák.č.561/2004 Sb.
pana Mgr. Jiřího ŠÍMU, nar. 26.9.1964, Dobrovodská 81, Horní Planá na
pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Horní Planá
s účinností od 1.8.2012 do 31.7.2018.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 62. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 20.června 2012
Přítomni: 4

Omluven: ing.M.Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
368. smlouvu o podnájmu velkoprostorového stanu firmě NA-VE, s.r.ro., Český
Krumlov k zajištění jeho provozu na Markétské pouti od 13.7 do 15.7.2012
za 35 tis.Kč.
369. umístění reklamního poutače Libora Peška, Autobusová doprava, Černá
v Poš. na zábradlí přístavního mola malého převozu.
370. žádost D.Lorencové k podnájmu nebytových prostor v budově čp.45,
Náměstí, H.Planá A.Muchové.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 63. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27.června 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
371. darovací smlouvu s firmou ČEZ,a.s., Praha – poskytnutí finančního daru ve
výši 45 tis.Kč na obnovu výklenkové kapličky v zaniklé obci Dolní Pestřice.
372. smlouvu s firmou Kohout Company, s.r.o., o poskytnutí finančního daru ZŠ a
MŠ Horní Planá ve výši 3.000,-Kč ve prospěch dětí v Mateřské škole.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
373. zpětvzetí žádosti M.Půbala o přidělení bytu a zápis z jednání s ním na
sociálním odboru MěÚ.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 64. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 11.července 2012
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
374. Deklaraci o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského
újezdu Boletice.
375. plnění rozpočtu za období I.-VI.2012.
376.
377.
378.

379.
380.

Rada města SCHVALUJE:
dohodu o skončení nájmu pozemků s firmou AGRO Šumava, s.r.o. – PK
parcely v k.ú.Pernek.
pronájem části pozemku p.č.89/30 o výměře 20 m2 J.Koršalovi, Na Výsluní
321, H.Planá na uskladnění palivového dřeva.
uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č.104/18 a 104/15 v k.ú.Pernek
k zemědělské činnosti za 0,10Kč/m2/rok s F.Jungvirtem, V Domkách 160,
H.Planá.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání hudební produkce v Restauraci u
Funyho dne 13.7.2012 od 20:00 do 3:00.
podání žádosti do ROP na II.etapu cyklostezky Bělá – Jenišov.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 65. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 25.července 2012
Přítomni: 4

Omluven: ing.M.Huszár

USNESENÍ
381.
382.
383.
384.
385.

386.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o dílo: Horní Planá ČOV- postupná obnova technologické a strojní
části (montáž ponorného čerpadla a přestavba dmychadla).
Smlouvu o dílo s ing.M.Rybářem – vypracovaní a kompletace žádosti o
dotaci na projekt Cyklostezka na levém břehu Lipna-II.etapa.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání akcí pořádaných KIC do 3:00 hod.
Darovací smlouvu mezi ZŠ a MŠ H.Planá a Družstvem spotřebitelů
v Kaplici.
pronájem části pozemku p.č.997/1 o výměře 750 m2 v k.ú.Horní Planá
Vítězslavu Ryskovi, Jelm 132, na dobu neurčitou za 1,-Kč/rok s tím, že
pozemek budou udržovat v řádném stavu.
pronájem části pozemku p.č.155/1 o výměře 73 m2 v k.ú.Horní Planá
A.Korčákové, Švermova 280, H.Planá na zřízení zahrádky.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 66. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 8.srpna 2012
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
387.
388.
389.

390.
391.

392.
393.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o právo provést stavbu příjezdové komunikace v Jelmu na pozemku
ve vlastnictví města Horní Planá mezi městem a manželi Rufferovými.
smlouvu o poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ H.Planá firmou Slunečnice.
pronájem pozemků p.č.168/5, 168/39, 168/41, 239/12, 265/23 a 268/10 o
výměře 18.181 m2 v k.ú.Pernek společnosti Agro Šumava, s.r.o., Praha na
zemědělskou činnost za 0,10Kč/m2/rok.
dle čl.1 odst.3 Vyhlášky č.01/2010 konání hudební produkce na sále hotelu
Smrčina dne 11.8.t.r. do 2:00 hod.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemky parc.č.1653 a 1676 v k.ú.Zvonková k realizaci stavby
distribuční soustavy „Bližší Lhota – VN, TS, NN“.
žádost A.Kovářové o výměnu uvolněného bytu v DPS, Sídliště Míru 350 za
byt stejné výměry v 1.patře.
bezplatné užití převozu dne 11.8.t.r. pro naše účastníky fotbalového turnaje
v Ulrichsbergu.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 67. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 22.srpna 2012
Přítomni: 4

Omluven: M.Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
394. zakoupení konvektomatu pro Mateřskou školu Horní Planá.
395. Nájemní smlouvu č.170171/2 s Povodím Vltavy, s.p., na část p.č.1724/1,
k.ú.Horní Planá, o výměře 6 m2 (čekárna Bližší Lhota).
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
396. dopis z velitelství Vzdušných sil Olomouc o cvičení vzdušných sil NATO od
4. do 21. září 2012 ve výcvikovém prostoru Boletice.
397. oznámení společnosti Telefónica CR o zrušení veřejného telefonního
automatu v Jiráskově ul. k 7.9.2012.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 68. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 5.září 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
398.

399.
400.
401.
402.
403.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu č.014130000442/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemky parc.č.313/4, 298/3, 295/4 v k.ú.Perrnek k umístění
kabelového vedení VN – Hory, samota.
instalaci automatiky pro zvonění v kapličce v Perneku.
smlouvu o dílo na vyhledání nemovitého majetku města Horní Planá
s ing.R.Kutlákovou.
prodloužení nájemní smlouvy s K.Chromým v čp.189, Komenského ul. do
30.9.2012.
prodloužení nájemní smlouvy s I.Trančíkovou v čp.189, Komenského ul. o 1
měsíc.
ukončení nájemní smlouvy s firmou TOMY CZ, s.r.o. na pozemek v Hůrce
dohodou k 30.9.2012.

Rada města NESCHVALUJE:
404. dočasné snížení nájemného pozemku u parkoviště u pláže P.Sladovníkovi.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
405. výpověď nájemní smlouvy cukrárny v KIC podanou I.Šablicovou.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 69. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 12.září 2012
Přítomni: 4

Omluven: F.Kundrát

USNESENÍ
406.
407.
408.
409.
410.
411.

Rada města SCHVALUJE:
prodloužení úhrady dlužné částky na nájemném I.Irové do 11.10.2012.
Dohodu o spolupráci mezi městem Horní Planá a fairlife Marketing GmbH,
Linz určenou pro turisty a ubytované v regionech Mühlviertel a Lipensko.
objednávku jednostupňové projektové dokumentace „Návrh stavby“ u firmy
e-MRAK, s.r.o., Praha.
záměr zveřejnění pronájmu pozemků p.č.905/2, 915/6, částí pozemků p.č.
284/1, 287/8, 717/51, 300/8, 717/52, vše v k.ú.Horní Planá.
záměr zveřejnění pronájmu nebytových prostor v KIC (cukrárna), Náměstí 8,
H.Planá.
dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty přidělení bytu v DPS, Sídliště Míru
350, p.Františku Kukačkovi, Hůrka 83, na dobu určitou.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
412. nabídky provozovatelů lidové technické zábavy na Markétské poutě v r.2013
a 2014.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 70. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 26.září 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
413.

414.
415.

416.

417.

418.
419.
420.
421.
422.

423.

424.
425.

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Povodím Vltavy, s.p., Praha
a městem Horní Planá, týkající se realizace stavby „Cyklistická stezka na levém břehu
Lipna – II.etapa“.
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Lesy ČR, s.p., Hradec Králové a městem Horní
Planá, týkající se realizace stavby „Cyklistická stezka na levém břehu Lipna – II.etapa“.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Václavem Kukačkou,
Pihlov a městem Horní Planá, týkající se realizace stavby „Cyklostezka na levém břehu
Lipna – II.etapa“.
Dohodu o spolupráci mezi městem Horní Planá a Nadací Jihočeské cyklostezky,
Č.Budějovice při přípravě a realizaci projektu „Cyklostezka na levém břehu Lipna –
II.etapa“.
investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Horní Planá, IČ 60084731. Jedná se o stavební práce –
vjezd do dvora (dlažba). Celková cena investiční akce činí 126.600 Kč. Investice bude
hrazena z příspěvku pro ZŠ, který bude pro rok 2012 o tuto částku ponížen.
darovací smlouvu mezi p.Františkem Kukačkou a městem Horní Planá.
darovací smlouvu mezi Občanským sdružením HAUSBÓT Pernek, Kamenný Újezd a
městem Horní Planá.
výjimku z počtu zapsaných dětí ve dvou třídách MŠ pro školní rok 2012/2013.
záměr zveřejnění pronájmu nebytových prostor v KIC(kuchyňka), Náměstí 8, H.Planá.
uzavření nájemní smlouvy na část p.č.31/2, k.ú. H.Planá na provozování lidové technické
zábavy po dobu Markétské poutě v r.2013 a 2014 s p.Jaroslavem Holým, V.Volfa 10,
Č.Budějovice na základě jeho nabídky a dobrých zkušeností s jeho předchozím
hostováním.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků pro stavbu „Revitalizace trati České
Budějovice – Volary“: parc.č.1584 o výměře cca 229 m2, parc.č.1594/1 o výměře cca
385m2, parc.č.1589/6 o výměře cca 120 m2, parc.č.1593/3 o výměře cca 8 m2,
parc.č.1625/7 o výměře cca 27 m2, parc.č.828/1 o výměře cca 11 m2, parc.č.823/1 o
výměře cca 11 m2, parc.č.1593/3 o výměře cca 113 m2, parc.č.1594/4 o výměře cca
114m2, parc.č.1596/16 o výměře cca 9 m2, parc.č.1596/15 o výměře cca 181 m2,
parc.č.1593/11 o výměře cca 38 m2, parc.č.1592/2 o výměře cca 81 m2, vše v k.ú.Horní
Planá a parc.č.351 o výměře cca 20 m2, parc.č.298/3 o výměře cca 19 m2, parc.č.311 o
výměře cca 1787 m2, vše v k.ú.Pernek.
Smlouvy o právu k provedení stavby „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“ na
pozemcích v k.ú.H.Planá a Pernek.
Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene na části pozemků
v.ú.Horní Planá a Pernek pro stavbu „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
426.

příkaz k inventarizaci majetku města Horní Planá k 31.12.2012.
………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 71. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 3.října 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
427.
428.
429.

430.

431.

Rada města SCHVALUJE:
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí grantu na „Rekonstrukci stávajících
sportovišť“ od Jihočeského kraje, kterým se grant navyšuje o 100 tis.Kč.
umístění označení pobočky Základní umělecké školy na budově KIC.
pronájem částí pozemků p.č.284/1 a 287/8 o celkové výměře 275 m2 v
k.ú.H.Planá manželům Matějkovým, V Domkách 130, H.Planá, na zřízení
zahrady, za 1,- Kč/m2/rok.
pronájem částí pozemků p.č.717/51, 717/52 a 300/8 o celkové výměře 224
m2 v k.ú.H.Planá Marii Zítkové, A.Stiftera 264, H.Planá, na zřízení zahrady,
za 1,- Kč/m2/rok.
pronájem pozemků p.č.905/2 a 915/6 o celkové výměře 733 m2 v k.ú.H.Planá
firmě Penziony Tomy, s.r.o., Hůrka 11, jako zázemí penzionu, za
10.000Kč/rok.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
432. návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2012 města Horní Planá, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 72. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 10.října 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
433. pronájem nebytových prostor v KIC (cukrárna) E.Fuchsíkové, H.Planá, od
1.12.2012 na dobu neurčitou za stávajících podmínek – roční nájemné
32.607,-Kč, věci movité 4.000,-Kč.
434. dodatek č.1 s firmou CIME, s.r.o., Pelhřimov, kterým se upravuje termín
dodání vyžínacího ramene na 31.10.2012.
435. Smlouvu o zřízení věcného břemene s Pozemkovým fondem ČR, Praha, na
uložení vodovodního a kanalizačního řadu obce (součást stavby „Kanalizace
H.Planá – Pihlov, I.etapa“) za jednorázovou úplatu 5.100,-Kč.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
436. plnění rozpočtu města za období I. – IX.2012.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 73. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 17.října 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
437. ze tří nabídek zakoupení sypače vozovek FIEDLER FSS 2000 pro Linder
Unitrag od firmy CIME, s.r.o., Pelhřimov.
438. zveřejnění pronájmu části pozemku p.č.101/24 v k.ú.Horní Planá.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
439. žádost P.Sladovníka o zrušení výpovědi nájemní smlouvy a souhlasí s jejím
ukončením, které bylo v souladu s podmínkami nájmu.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 74. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 24.října 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
440.
441.

442.
443.
444.
445.

Rada města SCHVALUJE:
Kupní smlouvu na zakoupení sypače vozovek FIEDLER FSS 2000 pro
Linder Unitrag od firmy CIME, s.r.o., Pelhřimov, za 432.120,-Kč (vč.DPH).
nabídku GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na administraci výběrového
řízení na zhotovitele stavby „Cyklistická stezka na levém břehu Lipna na
úseku zastávka ČD Pernek – kemp“U Kukačků“.
žádost I.Irové, Komenského 189, H.Planá o odložení platby nájemného za
měsíc říjen t.r.
zveřejnění záměru snížení nájemného v kempu Liptov na r.2013.
zveřejnění prodloužení doby nájmu p.č.460/37 v k.ú.Zvonková.
Smlouvy o uzavření budoucích smluv nájemních na pronájmy částí pozemků
pro stavbu „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“: parc.č.1584 o
výměře cca 229 m2, parc.č.1594/1 o výměře cca 385m2, parc.č.1589/6 o
výměře cca 120 m2, parc.č.1593/3 o výměře cca 8 m2, parc.č.1625/7 o
výměře cca 27 m2, parc.č.828/1 o výměře cca 11 m2, parc.č.823/1 o výměře
cca 11 m2, parc.č.1593/3 o výměře cca 113 m2, parc.č.1594/4 o výměře cca
114m2, parc.č.1596/16 o výměře cca 9 m2, parc.č.1596/15 o výměře cca 181
m2, parc.č.1593/11 o výměře cca 38 m2, parc.č.1592/2 o výměře cca 81 m2,
vše v k.ú.Horní Planá a parc.č.351 o výměře cca 20 m2, parc.č.298/3 o
výměře cca 19 m2, parc.č.311 o výměře cca 1787 m2, vše v k.ú.Pernek.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
446. Výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Horní Planá za školní
rok 2011-2012.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 75. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 31.října 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
447. Stížnost na zanedbání péče o pronajatý pozemek obce a pověřuje odbor ŽP
řešením.
Rada města SCHVALUJE:
448. Skončení nájmu nebytových prostor (skladu v letním kině) s V.Drumakem,
Sídl.Míru 310, Horní Planá, k dohodou 31.10.2012.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 76. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 7.listopadu 2012
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
449.

450.
451.
452.
453.

Rada města SCHVALUJE:
Mandátní smlouvu a zmocnění GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na
zajištění činností v procesu zadávání veřejných zakázek na stavbu
„Cyklistická stezka v úseku zastávka ČD Pernek – kemp „U Kukačků“.
návrh změny zonace ochrany přírody NP Šumava ve správním území města
Horní Planá s tím, že bude posunuta hranice v úseku I/63 od komunikace.
pronájem části pozemku p.č.101/24 o výměře 20 m2 v k.ú.Horní Planá
V.Boháčovi na uskladnění dřeva za částku 7 Kč/m2/rok.
záměr zveřejnění pronájmu části pozemku p.č.443/8 v k.ú.Nová Pec.
realizaci projektu „Horní Planá-Regenerace veřejných prostranství, alejí a
parků“ z Operačního programu Životní prostředí.

Rada města UDĚLUJE NÁJEMCI:
454. Josefu Novotnému, podnikateli, IČ: 490 06 398 souhlas k podnájmu budovy
STAVBY LETNÍ RESTAURACE NA P.Č. 823/16 V K.Ú. HORNÍ PLANÁ
podnájemci společnosti ATC Bohemia, s.r.o. , IČ: 26023342.
455. Josefu Novotnému, podnikateli, IČ: 490 06 398 souhlas k následnému
podnájmu budovy STAVBY LETNÍ RESTAURACE NA P.Č. 823/16
V K.Ú. HORNÍ PLANÁ tak, aby podnájemce společnost ATC Bohemia,
s.r.o. mohla tuto budovu podnajmout provozovateli celého campingu
„JENIŠOV“.
456. Společnosti ATC Bohemia, s.r.o., IČ: 26023342 souhlas k podnájmu
NEMOVITOSTÍ TVOŘÍCÍCH STANOVÝ A KARAVANOVÝ CAMPING
„JENIŠOV“ V K.Ú. HORNÍ PLANÁ podnájemci:
Pavel Hajný, Zahradní 291, Větřní, 38211, IČ 69558132

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 77. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 14.listopadu 2012
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
457. Návrh Obecné závazné vyhlášky č.2/2012 města Horní Planá, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů.
458.
459.

460.
461.

Rada města SCHVALUJE:
dar farnosti Horní Planá – 10 m3 palivového dřeva.
Smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou železniční dopravní cesty,
s.o., Praha, na p.č.430/5 v k.ú.H.Planá, k uložení a provozování stavby
„Horní Planá – Pihlov, kanalizace I.etapa“.
prodloužení doby nájmu s firmou Telefónica O2 CR, a.s., Praha, na část
p.č.460/37 o výměře 15 m2 v k.ú.Zvonková o 5 let.
snížení nájmu v kempu Liptov v r.2013 o 50 tis.Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 78. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 21.listopadu 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
462. oznámení Územního odboru implementace programu o kladném výsledku
hodnocení přijatelnosti projektu města Horní Planá – Cyklostezka na levém
břehu Lipna-II.etapa.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 79. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 28.listopadu 2012
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
463. návrh ceny vodného a stočného na rok 2013 předložený firmou ČEVAK, a.s.
Rada města SCHVALUJE:
464. Smlouvu o dílo s firmou Zenkl CB, spol. s r.o., Č.Budějovice na vypracování
dokumentace pro územní rozhodnutí, zajištění ÚR vč. nutných dokladů pro
vydání ÚR, dokumentace pro stavební povolení, zajištění stavebního
povolení vč. nutných dokladů pro vydání stavebního povolení, provedení
potřebného zaměření pro cyklistickou stezku na levém břehu Lipna v rozsahu
III.etapy: Horní Planá – Jenišov, parkoviště v Jenišově a komunikace podél
žel.tratě severně od Jenišova.
465. Mandátní smlouvu vč. přílohy č.1 s firmou GPL-INVEST, s.r.o., České
Budějovice na zajištění činnosti v procesu zadávání veřejné zakázky na
stavbu „Cyklistická stezka na levém břehu Lipenské vodní nádrže v úseku
kemp „U Kukačků“ – Horní Planá – přívoz.
466. prodloužení nájemní smlouvy s VLS ČR, s.p., Praha na pronájem části
lesního pozemku (lesní školka) p.č.443/8 v k.ú.Nová Pec do 31.12.2013.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 80. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 5.prosince 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
467.
468.

469.

470.
471.
472.
473.
474.

Rada města SCHVALUJE:
odvod za zřízení věcného břemene na pozemcích města Horní Planá ve výši
100,-Kč za běžný metr.
Smlouvu č.1030009644/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek města parc.č.997/1
v k.ú.Horní Planá k umístění stavby zařízení distribuční soustavy „Jelm
p.Rufferová 1652/2 NN“.
Smlouvu č.1030009392/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek města parc.č.373/4 v k.ú.
Pernek k umístění stavby zařízení distribuční soustavy „Pihlov Kukačka
373/10 NN“.
záměr zveřejnění úpravy výše nájemného za Karavan kemp pro období trvání
nájmu od 1.1.2013 na 590 tis.Kč ročně.
přerušení provozu Mateřské školy v době školních vánočních prázdnin, tj.
27.12., 28.12. a 31.12.2012.
opravu a změnu odpisového plánu č.2 pro rok 2012 Základní školy a
Mateřské školy Horní Planá.
na základě žádosti nájemníků L.Anichobera a A.Dubové stavební úpravy
v pronajatém bytě v domě čp.312, Sídliště Míru, Horní Planá.
pronájem nebytových prostor (skladu) v KIC, Náměstí 8, Horní Planá,
Z.Urdovičové od 6.12. do 31.12.2012 za 2000,-Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 81. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 12.prosince 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
475. informaci starosty z Valné hromady Honebního společenstva Horní Planá.
476. návrh Kulturního kalendáře města na rok 2013.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 82. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 19.prosince 2012
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
477. schválení lesního hospodářského plánu města Horní Planá Odborem
životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského
kraje s platností od 1..1.2012 do 31.12.2021.
Rada města SCHVALUJE:
478. dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty přidělení bytu v DPS, Sídliště Míru
350, Marii Bartoníčkové, Komenského 197, Horní Planá.
479. záměr zveřejnění pronájmu části pozemku parc.č.607/1 v k.ú.Horní Planá na
zřízení zahrady.
480. záměr zveřejnění snížení nájemného půjčovny motokár na pozemku
parc.č.1044/2, k.ú. H.Planá, na 15 tis.Kč ročně.

………………………………

……………………………………

