ZÁPIS Z 1.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 24.listopadu 2010.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
Petici Občanského sdružení Olšina, o.s. proti vybudování hlubinného
úložiště radioaktivních odpadů ve vojenském prostoru Boletice.
stížnost p.Marka Kociana na problém s volně protékající vodou, která znehodnocuje pozemek u jeho rod.domu v Nové ulici.
rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze SFŽP ČR o 3% při
kofinancování projektu z OPŽP (rekonstrukce kotelny).
informaci starosty o jednání komise na akci „Regulační plán Propojení
Klápa-Hraničník“.
Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českými drahami, a.s., Praha a
Městem Horní Planá na parcelu KN p.č.1737/1 v k.ú.H.Planá na právo
stavby a vedení kanalizace a vodovodu.
delegování starosty Jiřího Hůlky jako člena Rady Národního parku Šumava.
na základě žádosti ZŠ a MŠ H.Planá převod provozní dotace do fondu
reprodukce majetku.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.718/1 v k.ú.H.Planá k umístění kabelového vedení NN.
Smlouvu o dílo s Atelierem 8000, s.r.o., Č.Budějovice jako zhotovitelem
územního plánu města Horní Planá.
Mandátní smlouvu o zajištění územně plánovací činnosti s Atelierem 8000.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem
H.Planá a Alešem Vášou, H.Planá pro právo vstupu na vjezdu na pozemky
p.č.690/134 a 690/1 v k.ú.H.Planá za účelem prodloužení vodovodu a
kanalizace.
podání námitek k návrhu „Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje“ proti
trase koridoru vedení VTL plynovodu v úseku Černá v Poš. – Horní Planá.
Dále schvaluje požadavek zapracování do ZUR zákresu trasy cyklostezky
z Hor pod Pernekem od železničního přejezdu podél železnice do Pihlova,
kde přejde přes železniční přejezd na druhou stranu železnice a pokračuje
podél železnice do Pihlova a podél kempu u Kukačků do Horní Plané.
dle § 108 odst.2 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, užívání závěsného odznaku
při občanských obřadech panem Milanem Mrázem.
Příkaz k inventarizaci majetku města Horní Planá.

15.

16.

Rada města:
pověřuje řízením Kulturního a informačního centra člena rady města p.Emila
Horvátha, řízením Místního hospodářství a Hospodářsko správního odboru
p.Františka Kundráta a dohledem nad činností ZŠ a MŠ ing.Michala
Huszára.
nesouhlasí s umístěním stavby pro reklamu (oboustranný billboard)
v prostoru nakládací rampy u nádraží v Hůrce.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 2.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 1.prosince 2010.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
17.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
dopis nájemců zdravotního střediska týkající se nekvalitních oken v objektu a
nedostatků zjištěných hygienickou kontrolou.

18.

Rada města SCHVALUJE:
Mandátní smlouvu s Hydroprůzkumem, Č.Budějovice, s.r.o. na autorský
dozor na stavbu „Horní Planá – Hůrka – vrt HPD-1“.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 3.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 8.prosince 2010.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
informaci o výši nájemného v pronajatých prostorách KIC a zdravotního
střediska.
vyjádření ředitele školy k zápisu z jednání Školské rady dne 4.11.2010.
Rada města SCHVALUJE:
přerušení provozu Mateřské školy od 23.12. do 31.12.2010.
celoroční odměnu řediteli Základní a mateřské školy Horní Planá.
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo s firmou Strabag, a.s., Praha na akci „Propojení
cyklistické stezky“ – dokončení stavby do 30.4.2011.
Darovací smlouvu s firmou E.ON Česká republika, s.r.o. na darování 2 ks
kompozitních bezpečných branek Městu Horní Planá v hodnotě 50 tis.Kč.
Dodatek č.4 k nájemní smlouvě „Pronájem městské kotelny“ s firmou KZ
mont, s.r.o., Praha – nájemné v r.2010 činí 647.000,-Kč (bez DPH).
na základě žádosti Základní umělecké školy Č.Krumlov podnájem pronajaté
učebny v KIC paní J.Jarošové na 1 hodinu týdně pro výuku italštiny.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 4.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 15.prosince 2010.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
27.
28.
29.

Rada města SCHVALUJE:
snížení provozní dotace Základní a mateřské školy H.Planá o 22.931 Kč, tzn.
z částky 2.500 tis. Kč na 2.477.069 Kč.
Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku k určeného prodeji.
Smlouvu o poskytnutí finančního daru 3.000 Kč firmou Kohout company,
s.r.o. Mateřské škole H.Planá na nákup cukrovinek na Mikulášskou besídku.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 5.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 12.ledna 2011.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
informaci ředitele KIC o náplni a plánech činnosti zařízení, které vede.
výpověď nájemní smlouvy firmou Funy, s.r.o. na pronájem kavárny v KIC.
ukončení nájmu nebytových prostor v letním kině k 31.3.2011 výpovědí
nájemce - skupiny Dark Shadow (J.Moravec).
Rada města SCHVALUJE:
splátkový kalendář na úhradu nájmu prostor v letním kině dle žádosti
J.Panniho.
Smlouvu o poskytnutí finančního daru Mateřské škole v Horní Plané.
Rozpočtové opatření č.3/2010.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni na parc.č.KN 283/1, 283/2, 311 v k.ú. Pernek (osada Hory)
k uložení zemního kabelu VN.
pronájem části p.č.31/2 na provozování lidové technické zábavy po dobu
konání Markétské pouti a pronájem částí p.č.4/1 k umístění dětských atrakcí
a prodejního stánku na období 1.7. – 31.8. na roky 2011 a 2012 Jaroslavu
Holému, V.Volfa 10, Č.Budějovice za jím nabídnuté částky.
pronájem p.č.267/3 o výměře 138 m2 v k.ú.H.Planá J.Musilové, H.Planá za
1,-Kč/m2.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 6.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 19.ledna 2011.
Přítomni: 4.

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
39.

40.
41.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
informaci vedoucího HSO a MH p.K.Krále o činnosti této organizační složky
města.
Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ H orní Planá ve výši 20 tis.
Kč od firmy Kundrát Transport, s.r.o.
vyplacení zálohy na příspěvek činnosti TJ Smrčina v r.2011 ve výši 50.000,Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 7.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 26.ledna 2011.
Přítomni: 4.

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
42.
43.
44.

Rada města SCHVALUJE:
návrh smlouvy CZ1.14/3.3.00/05.1365 projektu „Horní Planá místo Vaší
celoroční dovolené“ včetně přílohy č.9.
dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v KIC s A.Brožovou
k 31.1.2011.
Smlouvu o dílo s firmou Kohout company, s.r.o., Č.Krumlov na zakázku
„Rekonstrukce zdravotního střediska Horní Planá – výměna oken“
s dokončením 31.3.2011.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 8.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 2.února 2011.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
45.

46.

47.
48.
49.
50.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.820 a 822/1v k.ú.H.Planá k umístění nového kabelového vedení NN –
stavby pod názvem „Jenišov, vývod Lira – kabel NN“ za úplatu 700,-Kč (bez
DPH).
prodloužení čerpání zbývající části příspěvku poskytnutého městem Horní
Planá v roce 2010 na činnost Spolku pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na
Dobré Vodě v 1.pololetí roku 2011.
Smlouvu o poskytnutí finančního daru ZŠ a MŠ H orní Planá ve výši 500 Kč
od Cukrárny-Šablicová Irena na cukrovinky pro děti v MŠ.
pronájem stánku č.3 na tržnici Jitce Maťové, Č.Budějovice za 9 tis.Kč do
31.12.2011.
pronájem kavárny v KIC Milanu Černíkovi, Horní Planá za stávajících
podmínek.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni na parc.č.KN 1167/3 v k.ú. Horní Planá k umístění nového
kabelového vedení NN, kabelové skříně a zemnící pásky při stavbě „Hodňov
– ČOV, NN“.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 9.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 9.února 2011.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
51.
52.

53.

54.

55.
56.

Rada města SCHVALUJE:
snížení nájemného p.B.Kvapilové v KIC na 1.600,-Kč měsíčně.
Smlouvu o dílo s firmou KVINT Vlachovo Březí, s.r.o. na stavbu
„Odkanalizování osady Hodňov“ za cenu 14.192.793,-Kč (vč.DPH)
s termíny: zahájení 1.5.2011; dokončení 30.8.2012.
pronájem nebytových prostor o výměře 10m2 v letním kině J.Pannimu
(hudební skupina Lítací pes) na dobu neurčitou za 500,-Kč/měsíc,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
pronájem nebytových prostor o výměře 10m2 v letním kině D.Seluckému
(hudební skupina Another Fake Heroes) na dobu neurčitou za 500,-Kč/měsíc,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
rozvrh hodin kdy užívají sportovní haly členové TJ Smrčina Horní Planá.
jmenný seznam dlužníků nájemného v bytech obce a výši dlužných částek.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 10.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 16.února 2011.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
57.

58.
59.

Rada města SCHVALUJE:
dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Horní Planá a Regionálním
muzeem Český Krumlov – nájemné rodného domku A.Stiftera v r.2011 ve
výši 60.954,-Kč.
smlouvu o nájmu pozemků k zemědělské činnosti s Mgr.Kabourkem, České
Budějovice.
zakoupení os.automobilu Škoda-Octavia II na úvěr dle nabídky firmy Auto
Ševčík c.z., s.r.o., Č.Budějovice.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 11.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 23.února 2011.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
60.

61.

Rada města SCHVALUJE:
dočasné oplocení pozemků firmy Acer Properties, s.r.o., Praha na Jenišově
z bezpečnostních důvodů.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
informaci o návštěvě členů Rady města v Základní škole v Jiráskově ulici.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 12.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 2.března 2011.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
62.
63.

64.
65.

Rada města SCHVALUJE:
zveřejnění možnosti pronájmu části p.č.89/30 a p.č.109, k.ú.Horní Planá,
k uskladnění palivového dřeva.
ukončení nájmu nebytových prostor v KIC s A.Chadtem dohodou
k 2.3.2011.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
informaci vedoucího HSO p.K.Krále o přípravě převozu na sezónu 2011.
informaci ředitele KIC p.L.Štěpánka o plánu činnosti v nadcházejícím
období.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 13.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 9.března 2011.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
66.
67.
68.
69.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
návrh kalkulace nákladů na případné turistické jízdy malého převozu.
Rada města SCHVALUJE:
podání Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na výstavbu a
rekonstrukci zařízení pro děti v Mateřské škole.
odpisový plán ZŠ a MŠ Horní Planá pro rok 2011.
vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2011.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 14.SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 23.března 2011.
Přítomni: 5.

USNESENÍ
70.

71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.

78.
79.
80.
81.
82.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
žádost Domova důchodců o příspěvek pro jejich klienty, kteří již před
příchodem do Domova byli občany města H.Planá.
Rada města SCHVALUJE:
termín zápisu dětí do Mateřské školy Horní Planá na školní rok 2011/2012 ve
dnech 27.4. a 28.4.2011.
přestavbu bytu v čp.305 na základě žádosti nájemníka.
podání výpovědi nájemcům z nájmu bytu č.1 v čp.312, Sídliště Míru, Horní
Planá.
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Horní Planá- Hůrka – vrt HPD-1“.
zapůjčení praporu města Horní Planá na výstavu „Rožmberkové, rod českých
velmožů a jeho cesta dějinami“, která se uskuteční ve dnech 20.5.– 20.8.2011
ve Valdštejnské jízdárně v Praze.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.522/4 v k.ú.Zvonková k umístění nového kabelového vedení NN,
kabelových spojek a pilíře za úplatu 1000,-Kč (bez DPH).
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.70/1 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Horní Planá, garáže u nádraží –
kabel NN“ za úplatu 1000,-Kč (bez DPH).
dohodu o užívání pozemku za účelem přibližování a odvozu dřeva s VLS
ČR, divize Horní Planá na p.č.62/61 v k.ú.Pestřice.
Smlouvu č.10061496 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci „Horní Planá – Hůrka – vrt HDP-1“.
pronájem části p.č.89/30 v k.ú.Horní Planá o výměře 20 m2 p.A.Bráchové
k uskladnění palivového dřeva.
pronájem části p.č.109 v k.ú.Horní Planá o výměře 20 m2 p.K.Královi
k uskladnění palivového dřeva.
zvýšení pokladní hotovosti na odboru HSO a MH z 20 na 50 tis.Kč.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 15. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 30.března 2011.
Přítomni: 4.

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
zprávu o činnosti Městské knihovny v Horní Plané v roce 2010.
výpověď M.Zabilky z nájmu nebytového prostoru (garáže).
Rada města SCHVALUJE:
žádost o odstranění kamenů vykopaných při stavbě cyklostezky Jenišov –
Karlovy Dvory.
revokaci usnesení č. 73 ze 14. schůze RM neboť odpadl výpovědní důvod dle
§ 711 odst.2 písm.c) zák.č.40/1964 Sb.
počínaje rokem 2011 cenu nájmu pozemků pro účel uskladnění palivového
dřeva k nepodnikatelské činnosti ve výši 7,- Kč/m2/rok.
Smlouvu o nájmu nebytových prostor v KIC (kavárny) s M.Černíkem od
1.4.2011 na dobu neurčitou.
úpravu některých cen jízdného na převoze.
Rada města NESCHVALUJE:
navýšení ceny za projekt Regenerace veřejných prostranství firmy IRS Brno,
protože to nedovoluje finanční situace obce. Projekt se bude realizovat
etapově (část č.2. ve 2.etapě).

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 16. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13.dubna 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
91.
92.

93.
94.

95.

96.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci OOP Horní Planá za rok 2010.
seznam dlužníků města za pronájem pozemku a nebyt.prostor a schvaluje
poslední možnost úhrady dluhu do konce dubna t.r.
Rada města SCHVALUJE:
uzavření Mandátní smlouvy na odborné konzultace v otázkách účetnictví a
hospodaření obce.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky
p.č.1565/1, 1704/2 a PK 431 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Hůrka,
nádraží, směr H.Planá – VN, TS, NN “ za úplatu.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.407/1 v k.ú.Pernek k umístění stavby „Maňava, p.Hrdlička, č.p. 412/2NN“ za úplatu.
pronájem části pozemku p.č.70/1 v k.ú.H.Planá o výměře cca 165 m2 p.Věře
Štibrané, H.Planá na zřízení zahrádky.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 17. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 20.dubna 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
97.

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemky p.č. KN 775/1, 775/3, 775/4, 776, 781/1, 782/1, 783/1,
784/4, 789, 791/2, 791/3, 791/4, 791/10, 819, 821/2, 821/4, 823/1, 823/2,
827, 828, 830/1, 831, 832 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Hotel Jenišov NN“.
Smlouvu o dílo s R.Rudovským na restaurování kašny pod radnicí v H.Plané.
návrh Dohody o uzavření budoucí Smlouvy o uložení zeminy ze skrývky
ornice s UBM-Bohemia 2, s.r.o., Praha.
Smlouvu o dílo s Čevakem, a.s., Č.Budějovice na akci „Horní Planá, čistírna
odpadních vod – obnova strojních česlí“.
cenovou nabídku na průmyslová vrata ke kalolisu v ČOV H.Planá.
udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku
Č.Budějovice – Lipno . Vlt. – Horní Planá.
udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku
Č.Budějovice – Č.Krumlov – Horní Planá – Volary – Kvilda.
žádost společnosti Wings Travel, s.r.o., Praha na zaslání zvacího dopisu pro
delegaci z města Huzhou.
pořádání veřejné hudební produkce v prostorách Restaurace u Funyho dne
22.4.2011 v době od 20:30 do 24:00 hod.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 4.května 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
106.
107.
108.
109.

110.

111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.

Rada města SCHVALUJE:
ceny jízdného pro turistické jízdy malého převozu (děti do 3 let zdarma,
starší 30,-Kč, dospělí 70,-Kč).
nájemní smlouvu na dobu určitou na byt č.3 v čp.312.
podání žádosti o provedení jednoduché pozemkové úpravy Pozemkovému
úřadu v Č.Krumlově.
ideový záměr výstavby bioplynové stanice firmy Sitter, s.r.o. v Přední
Zvonkové. Vydání souhlasu je podmíněno zpracováním projektové
dokumentace.
žádost SVJ domu čp.5, Náměstí, Horní Planá o povolení k provedení výkopu
na komunikaci v Komenského ul. z důvodů havarijního stavu kanalizační
přípojky.
Dodatek č.1 ke Smlouvě mandátní č.427/2009 s firmou Developer CZ, s.r.o.,
Liberec.
slevy na převoze v Horní Plané držitelům karty LIPNO CARD pod
podmínkou, že vstup místních ubytovatelů do systému bude za 50%
stanoveného poplatku.
pronájem bufetu v letním kině na sezónu 2011 p.E.Kostínkové za 1,-Kč.
uzavření ulic Komenského, A.Stiftera a části Finské Domky dne 28.5.2011
od 13 do 17 hod. – konání Dětského dne.
umístění informačních tabulí u převozu v Horní Plané.
ukončení nájemní smlouvy v KIC s H.Tomanovou dohodou k 30.4.2011 a
úhradu dlužných částek do 30.6.2011.
pronájem části p.č.109 v k.ú.Horní Planá o výměře 20 m2 Z.Homolkovi a
M.Klikovi k uskladnění palivového dřeva.
podání žádosti o umístění naší občanky, jejímž opatrovníkem je město Horní
Planá, v Seniorském domě ve Zbůchu.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
119. protokol České inspekce životního prostředí z dozoru nad dodržováním
právních předpisů a rozhodnutí při výkonu státní správy na úseku ochrany
přírody a krajiny odborem ŽP Městského úřadu Horní Planá.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 19. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 11.května 2011.
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
120. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
p.č.1349 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Olšina, II.etapa –TS, NN“ za
úplatu 500,-Kč.
121. bezplatné použití převozu dne 21.6.2011 pro MŠ k návštěvě hudebního
pořadu pro předškolní děti v Linci s MŠ v Ulrichsbergu.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
122. informaci starosty o jednání s ředitelem školy o personální situaci v ZŠ a
MŠ.
123. výsledek prověrky BOZP v zařízeních Základní školy Horní Planá.
124. oznámení společnosti Telefónica O2 CR, a.s. o zrušení veřejného telefonního
automatu v Hůrce-nádraží.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 20. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 18.května 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Rada města SCHVALUJE:
program Markétské pouti od 15. do 17.7.2011.
nájemní smlouvu s firmou Gastronomy Point, s.r.o. na pronájem pozemku
pro účely umístění hudebního stanu na letošní Markétské pouti.
Smlouvu o poskytnutí grantu Jihočeským krajem na projekt „Léto u kašny
v Horní Plané 2011“.
cenovou kalkulaci a nabídku financování na univerzální nosič nářadí Lindner
UNITRAC 102.
podporu předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nájem tepelného hospodářství
města Horní Planá“.
umístění letního dětského tábora a pozemcích v k.ú.Pernek od 2.7. do
11.8.2011.
Smlouvu o poskytnutí grantu Jihočeským krajem na realizaci projektu
„Revitalizace dětského hřiště MŠ Horní Planá“.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 21. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 25.května 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
133.
134.

135.

136.

Rada města SCHVALUJE:
přerušení provozu Mateřské školy od 1.8. do 26.8.2011.
uzavření Smlouvy o dílo s ing.R.Kutlákovou na vyhledání historického
nemovitého majetku města Horní Planá, který je v současné době ve
vlastnictví ČR.
Mandátní smlouvy s firmou GPL-INVEST, s.r.o., Č.Budějovice na
administraci schválených žádostí dle podmínek OPŽP v průběhu realizace
staveb „Odkanalizování osady Hodňov“ a „Rekonstrukce kotelny ve městě
Horní Planá“.
dle § 34 a) odst.3 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, použití znaku města Horní
Planá obcí Planá u Českých Budějovic pro propagaci setkání obcí Planých.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 1.června 2011.
Přítomni: 4

Omluven: ing.Huszár

USNESENÍ
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Rada města SCHVALUJE:
zvýšení ceny jízdného u dospělých osob pro turistické jízdy malého převozu
na 80,-Kč.
uzavření nájemní smlouvy s dlužníky nájemného v čp.189 do 30.6.2011.
udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy Nová Pec –
Zadní Zvonková.
zřízení předzahrádky před prodejnou Rosa market, s.r.o., Náměstí 53,
H.Planá.
Smlouvu o poskytnutí daru Družstvem spotřebitelů v Kaplici ZŠ a MŠ Horní
Planá.
Směrnici k používání kurzů u cizoměnových operací.
nové stanovení výše nájmů nebytových prostor u jednotlivých nájemců.
dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty přidělení bytu 1+1 v DPS, Sídliště
Míru 350 manž.Šubovým, Mezipotočí.
pronájem kanceláře v KIC pěveckému souboru Musica Viva, o.s. za 260,Kč/m2 na dobu neurčitou.
pronájem částí pozemků nad nádražím žadatelům na zřízení zahrádek dle
obvyklých podmínek.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
147. žádost P.Sladovníka zaslanou e-mailem a pověřuje starostu jednáním s tímto
nájemcem.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 23. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 8.června 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
148.

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky
parc.č.464/6, 451/1, 446/1, 558/1, 559/1 a PK 353, 1164, 324, 333, 325, 328
v k.ú.H.Planá k umístění stavby „H.Planá, Za Kovárnou – 3RD kabel NN“.
žádost ing.P.Pavlína o umožnění provést výkopové práce u čp.58, Náměstí,
H.Planá na pozemku p.č.101/24 v k.ú.H.Planá.
umístění sušáků na prádlo za čp.58.b
poskytnutí 2 sponzorských permanentních jízdenek na převoz pro klienty
Domova důchodců Horní Planá.
poskytnutí permanentek na převoz pro děti z Dětského domova v Horní
Plané.
cenovou nabídku firmy Stavinvest JK, s.r.o., Č.Krumlov na výkon
Koordinátora bezpečnosti práce na stavbě „ČOV a kanalizace Hodňov“.
Mandátní smlouvu s GPL-Invest, s.r.o., Č.Budějovice na veřejnou zakázku
„Nájem tepelného hospodářství Města Horní Planá“.
Smlouvu mandátní se Stavební poradnou, s.r.o., Č.Budějovice na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Mateřská škola H.Planá – dodávka herních prvků“.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
156. žádost společnosti Wolfi Vok, s.r.o. o odkoupení nebo pronajmutí převozu.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 24. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 22.června 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Rada města SCHVALUJE:
darovací smlouvu na financování nákladů provozu DPS.
zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Horní
Planá – dodávka herních prvků“.
stavbu agroturistické farmy na parc.č.800/3 a její napojení na účelovou
komunikaci nacházející se na parc.č.762/1 a 62/49, vše v k.ú.Pestřice.
prodloužení nájemní smlouvy s R.Tomkem v čp.189, Komenského ul. do
31.8.2011.
způsob výdeje rybářských lístků o víkendech.
pronájem části parc.č.101/24 J.Macháčkovi, Na Výsluní 336, H.Planá.
pořádání veřejné hudební produkce v prostorách Restaurace ESO dne
25.6.2011 do 24:00 hod.

Rada města NESCHVALUJE:
164. umístění obytného karavanu p.J.Holé, Č.Budějovice na pozemku vedle
pekárny v Sídlišti Míru.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 29.června 2011.
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
165. Smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka
mezi Městem Horní Planá a Správou NP a ChKO Šumava.
166. přidělení bytu 1+1 v DPS, Sídliště Míru 350 manž.Hlaváčkovým, Horní
Vltavice 118, dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty.
167. cenu za použití smuteční síně pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v obci,
ve výši 500,-Kč + náklady (obřadník, hudební doprovod, apod.).
Rada města NESCHVALUJE:
168. žádost M.Kašpárkové o další prodloužení nájemní smlouvy v Komenského
ul.189.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13.července 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
169.

170.
171.
172.
173.
174.

Rada města SCHVALUJE:
přemístění M.Kováčové do S.O.S. Penzionu ve Zbůchu. Dále výběr částky
20.000 Kč z jejího účtu na úhradu prvních dvou nájmů, léků a kapesného a
nákup ošacení, hygienických a osobních potřeb do výše 6.000 Kč.
Darovací smlouvu, kterou Město Horní Planá daruje Domovu důchodců
Horní Planá 10.000 Kč na provozní výdaje.
Dohodu s VLRZ o ukončení Smlouvy o odběru vody ze studně za účelem
zásobování kempu Jenišov pitnou vodou.
přidělení bytu 1+1 v DPS, Sídl.Míru 350 paní Jiřině Korčíkové, Pernek 33,
dle čl.12 Pravidel pro hospodaření s byty.
pořádání veřejné akce (hudby, ohňostroj) firmě TOMY, s.r.o. na soukromé
pláži v Pihlově dne 27.8.2011 do 1:00 hod.
pronájem místa na parkovišti u pláže pivovaru Holba Hanušovice
k propagační akci dne 24.7.2011.

Rada města NESCHVALUJE:
175. žádost firmy FUNY, s.r.o. o odpuštění smluvní pokuty za pozdní úhradu
nájemného v KIC.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
176. dopis manželů Hlaváčkových o odmítnutí přiděleného bytu v DPS.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 27. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27.července 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
177.

178.
179.

180.
181.

Rada města SCHVALUJE:
na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě k dokončenému vrtu
HDP-1 v Hůrce, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická
dokumentace provedených prací a vyhodnoceny výsledku průzkumu, bude
tento vrt ve výhledu využit jako zdroj podzemní vody pro zásobování
obyvatelstva pitnou vodou.
Smlouvu o poskytování ubytování a stravy M.Kováčové se Seniorským
domem a S.O.S. Penzionem, s.r.o., Zbůch.
odborný posudek na zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Horní Planá –
Dodávka herních prvků“ vypracovaný Stavební poradnou , s.r.o., České
Budějovice a na jeho základě vyloučení uchazeče č.2 – Luna Progress, s.r.o.,
Zdenice a výběr uchazeče – ONYX wood, s.r.o., Prachatice, který podal
nejnižší nabídkovou cenu (399 720,-Kč vč.DPH).
Nájemní smlouvu s firmou Libera Antik, s.r.o., Rudolfov, na pronájem
dřevěného prodejního kiosku na tržnici v H.Plané.
pořádání veřejné hudební produkce u Penzionu Daniela v Hůrce ve dnech
27.7. a 5.8.2011 od 18:00 do 24:00 hod.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 17.srpna 2011.
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
182.
183.
184.

185.
186.

Rada města SCHVALUJE:
pověření starosty jednáním s VLS, s.p. ve věci pronájmu části pozemku
města Horní Planá, který je v k.ú.Nová Pec.
Smlouvu o dílo s firmou CAMINUS, s.r.o., Praha na opravu a vyvložkování
komínu kotelny v Sídlišti Míru.
zpětvzetí návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni a Smlouvu
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky p.č.1565/1,
1704/2 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Hůrka, nádraží, směr H.Planá – VN,
TS, NN “ za úplatu.
navýšení kapesného M.Kováčové, které je město Horní Planá opatrovníkem,
na 2000 Kč měsíčně.
přidělení bytu I.Trančíkové v Komenského ul. 189 na dobu určitou
z akutních sociálních důvodů.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 29. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 31.srpna 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
187. žádost Silnic Čáslav o zřízení meziskládky lomového kamene na parkovišti
Karlovy Dvory.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 14.září 2011.
Přítomni: 4

Omluven: M.Mráz

USNESENÍ
188.
189.
190.
191.

Rada města SCHVALUJE:
cenovou nabídku ve výši 13.200,- Kč na zakoupení ponorného čerpadla pro
automatickou tlakovou stanici ve Zvonkové.
zaslání dopisu premiérovi RNDr.P.Nečasovi týkajícího se změny financování
samospráv.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení
kanalizačního potrubí v Hůrce „Za pilou“.
přidělení bytu Pavle Hokešové, Sídl.Míru 303, Horní Planá v Domě
s pečovatelskou službou.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
192. dopis senátora ing.Tomáše Jirsy týkající se drobných architektonických
památek v krajině.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27.září 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
193. nájemní smlouvu s VLS Horní Planá na pronájem části pozemku p.č.443/8
v k.ú.Nová Pec (lesní školka).
194. přijetí daru ve výši 30 tis.Kč na financování nákladů provozu DPS, čp.350,
Horní Planá v měsíčních splátkách ve výši 1.000,-Kč měsíčně od dárkyně
paní Pavly Hokešové.
195. pronájem pozemků PK 1247/2, 1256/2, 1257 a 1264 v k.ú.Horní Planá
společnosti Agro Šumava, s.r.o.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 12.října 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
196. odvolání proti rozhodnutí zastupitelstva Horní Plané o přidělení bytu ze dne
27.9.2011.
197. návrh společnosti ČEVAK, a.s. na Plán investic v lokalitě Horní Planá pro
rok 2012.
198. plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2011.

199.
200.
201.
202.

Rada města SCHVALUJE:
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 5.1.2011 s Hydroprůzkumem
Č.Budějovice, s.r.o., při stavbě „Horní Planá – Hůrka – vrt HPD-1“.
mimořádný dar farnosti Horní Planá – 20 m3 palivového dřeva.
Příkaz k inventarizaci majetku města Horní Planá.
pronájem části pozemku p.č.210/2 o výměře 5 m2 p.K.Řezníčkovi, H.Planá,
na dobu neurčitou za cenu 7,-Kč/m2.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 19.října 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
203.

204.
205.

206.
207.
208.
209.
210.

Rada města SCHVALUJE:
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 10.2.2011 s firmou KVINT Vlachovo
Březí, s.r.o. - posunutí termínu dokončení stavby „Odkanalizování osady
Hodňov“ do 31.3.2013.
Dodatek č.4 Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2009 s firmou KVINT Vlachovo
Březí, s.r.o. - dokončení stavby „ZTV obytná zóna Horní Planá“ 31.12.2012.
text dopisu Svazku lipenských obcí a Svazu obcí NPŠ, který bude zaslán
ministru ŽP Mgr.T.Chalupovi a řediteli Správy NPŠ PhDr.J.Stráskému,
týkající se otevřeného jednání a poskytnutí rozpracovaných generelů
územního systému ekologické stability na území NP a ChKO Šumava.
Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen na kanalizační
přípojky s majiteli chat v Hůrce „Za pilou“.
výjimku z počtu zapsaných dětí ve třídě MŠ pro školní rok 2011/2012.
opakované prodlužování nájemní smlouvy o 1 měsíc s I.Trančíkovou pokud
uhradí nájemné.
pronájem části pozemku p.č.1092, k.ú. H.Planá, o výměře 780 m2,
M.Tokárovi, Hodňov, za cenu 1,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
podání žádosti na SZIF-program rozvoje venkova o dotaci na pořízení
příkopové frézy, mulčovací hlavy a sekačky na Linder Unitrac 102.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
211. dopisy nájemců kempů obce týkající se stavu jimi pronajatých kempů a
návrhů na dodatky nájemních smluv.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 34. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 26.října 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
212. Dodatek č.1/2011 ke smlouvě č.4807068/008 ze dne 5.2.2009 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky
parc.č.512/1, 513/2 a 483 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „H.Planá, Za
nádražím – VN, TS, NN“.
213. změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ H.Planá pro rok 2011.
214. stavební úpravy bytu manž.Hořejšových v čp.305.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
215. dotaz ŘSD ČR potvrzuje, že parcely p.č.1728/9 a 1728/10 v k.ú.Horní Planá
navazují na zastavěné území a část p.č.1728/5 (vjezd) není v paspartu
místních komunikací.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 2.listopadu 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
216. finanční zhodnocení projektu „Plavba malou výletní lodí“.
217. výsledky kontroly Státního okresního archivu v Českém Krumlově na
Městském úřadu Horní Planá týkající se spisové služby a archivnictví.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 36. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 9.listopadu 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
218.

219.
220.

221.

222.
223.
224.

Rada města SCHVALUJE:
Smlouvu o dílo s J.Sváčkem (Videall Projekt) na vyhotovení projektové
dokumentace stavby „H.Planá, Pihlov – Kanalizace a vodovod (2.etapa)“ za
547.080,- Kč (vč.DPH).
na základě žádosti L.Škabrouda umístění části ochranné zdi (15 m2) kolem
plynových nádrží na pozemku města.
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek
parc.č.997/1 v k.ú.H.Planá k umístění stavby „Jelm, p.č.998/3 p.Verešová NN“ za jednorázovou úplatu 1200,-Kč (bez DPH).
uzavření dodatku č.6 k nájemní smlouvě ze dne 11.4.2000 s ATC Bohemia,
s.r.o., kterým se upraví:
a) doba trvání nájmu autokempu „Jenišov“ tohoto nájemce bude zkrácena do
31.12.2016;
b) výše nájemného v období od 1.1.2012 do 31.12.2016 bude činit
470.000,-Kč ročně;
c) nájemci bude vráceno předplacené nájemné ve výši 1.950 tis.Kč ve dvou
splátkách a to 1.000.000,-Kč do 28.2.2012 a 950.000,-Kč do 28.2.2013.
Dodatek č.6 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
úpravu základního nájemného provozovatele kempů Jaroslava Vozky
- autokemp Liptov 300tis.Kč/ročně a Karavan kemp 600 tis.Kč pro rok 2012.
zakoupení nové webové kamery za nefunkční, která je umístěna na objektu
ZŠ Jiráskova.
způsob řešení vymáhání dlužných částek od neplatičů nájemného v bytech
obce zahájením exekučního řízení.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
225. vysvětlení ředitele ZŠ a MŠ k vystoupení p.J.Mikeše na zasedání
zastupitelstva ve věci změn třídních učitelek v MŠ začátkem nového šk.roku
a doporučuje zlepšit komunikaci s vedením MŠ.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 37. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 23.listopadu 2011.
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
226.

227.
228.
229.

Rada města SCHVALUJE:
povolení vybudovat přístupovou komunikaci přes pozemek města p.č.997/1
k pozemku, který manželé Rufferovi koupili na výstavbu rodinného domu
v Jelmu.
vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2012.
složení výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu – Projektová
dokumentace na stavbu „Horní Planá-Hůrka, vodovod a kanalizace“.
smlouvu o nájmu tepelného hospodářství mezi Městem Horní Planá a
nájemcem firmou Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
230. návrh kalkulace ceny tepla městské kotelny Horní Planá na rok 2012.
Rada města NESCHVALUJE:
231. finanční příspěvek pro Hospic sv.Jana N. Neumanna.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 30.listopadu 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
232. umístění reklamní tabule p.Z.Urdovičové na převozní lodi.
233. darovací smlouvu na dvě fotbalové branky Junior od ČSTV Jindřichův
Hradec.
234. přerušení provozu MŠ v době školních vánočních prázdnin od 27. do
30.12.2011.
Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
235. návrh ceny vodného a stočného na rok 2012 předložený ing.Trnkou z firmy
Čevak, a.s.
Rada města NESCHVALUJE:
236. návrh Správy železniční dopravní cesty na úpravu zabezpečení na
železničních přejezdech na méně frekventovaných místních či účelových
komunikacích a pověřuje starostu jednáním o úpravách.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 39. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 7.prosince 2011.
Přítomni: 4

Omluven: E.Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
237. uvolnění M.Lorence jako instruktora na školní lyžařský kurz od 16.1. do
20.1.2012.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 40. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 14.prosince 2011.
Přítomni: 5

USNESENÍ
238.
239.

240.
241.

Rada města SCHVALUJE:
výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku – Projektová dokumentace
na stavbu „Horní Planá-Hůrka, vodovod a kanalizace“.
smlouvu o dílo s firmou EKOEKO, s.r.o., Č.Budějovice na zpracování
projektové dokumentace na výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitě
Hůrka.
Dohodu o skončení nájmu městské kotelny s firmou KZ mont, s.r.o., Praha
k 30.6.2012.
Smlouvu o poskytnutí daru – cukrovinek pro děti z MŠ os Cukrárny Irena
Šablicová v hodnotě 1000,-Kč.

………………………………

……………………………………

