ZÁPIS ZE 13. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 11.března 2015
Přítomni: 4
Omluven: Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

změnu licence k provozování veřejné linkové dopravy na linku 320021 České
Budějovice – Lipno n. Vltavou – Horní Planá. Od 1.6.2015 do 28.9.2015 bude
tato linka (s přepravou jízdních kol) jednou za den zajíždět až do Nové Pece.
pronájem části pozemků parc. č. 12, p.č. 13, p.č. 14/1 a p.č. 31/2 v k.ú. Horní
Planá, o celkové výměře cca 700 m2, včetně 3 stabilních dvojstánků
umístěných na těchto pozemcích panu Jaroslavu Tichému, IČO:73570800,
bytem Hůrka 44, Horní Planá, na dobu od 1.6.2015 do 30.9.2015, za cenu
10.000,- Kč.
pronájem částí pozemků p.č. 717/51 a 300/8 v k.ú Horní Planá, o celkové
výměře cca 65 m2, panu H. Schupplerovi, za účelem zřízení zahrádky a to za
1,- Kč/m2/rok.
pronájem pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Pernek o výměře 723 m2 panu
J.Benešovi, za účelem zřízení zahrádky, za cenu 1,- Kč/m2/rok.
propachtování nemovitého majetku města pro účely zemědělské výroby
J.Vlnieškovi, za pachtovné 0,15 Kč/m2/rok. Jde o pozemky p.č. 1383/1, trvalý
travní porost o výměře 3850 m2, p.č. 1408/18, trvalý travní porost o výměře
25009 m2, p.č. 1408/19, trvalý travní porost o výměře 1315 m2, p.č. 1408/1,
trvalý travní porost o výměře 960 m2, p.č. 1383/4, trvalý travní porost o
výměře 2549 m2, p.č. 1383/7, ostatní plocha o výměře 2386 m2, p.č. 1338,
ostatní plocha o výměře 357m2, p.č. 1337, trvalý travní porost o výměře 4211
m2, vše v k.ú. Horní Planá.
návrh smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na akci „Stezka od
hráze k železniční stanici“ se společností Design M.A.A.T., s.r.o., IČO 281 45,
se sídlem Převrátilská 330, Tábor.
Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Horní Planá pro rok 2015.
Účetní odpisy za rok 2015 celkem: 144.806,25,- Kč.
zveřejnění záměru pronajmout dvě chatky, č.e. 117 a č.e. 118 v bývalém
areálu kempu Liptov.

Rada města NESCHVALUJE:
9.

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku č. 1298/1 v k.ú. Horní Planá,
lokalita Olšina.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
10. Zprávu o činnosti Městské knihovny v Horní Plané v roce 2014.
11. Návrh plánovací smlouvy mezi Městem Horní Planá a společností CHENEN
a.s., ve věci vybudování technické infrastruktury a komunikací dle územní
studie vyhotovené pro území označené v platné ÚPD jako SOR.3.HP/U.
Návrh smlouvy bude projednán na nejbližším zasedání ZM.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 14. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 18.března 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

12. uzavření smlouvy o dílo č. SC50113 se společností OTHERM s.r.o., se sídlem
Lidická 2118, České Budějovice 370 07 na dodávku a montáž oken do budovy
Městského úřadu.
13. uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SD/KHEJ/143/15 od
Jihočeského kraje ve výši 136.000,- Kč, na pořízení „dýchacích přístrojů
Drager/4 ks –komplet“ pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Horní
Planá.
14. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace SD/KHEJ/044/15 od
Jihočeského kraje ve výši 10.000,- Kč, jako příspěvek na „akceschopnost“ pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Horní Planá.
15. zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 762/30 v k.ú. Horní Planá o
výměře cca 250 m2.
16. novou přílohu TRŽNÍHO ŘÁDU města Horní Planá, která nahradí dosavadní
přílohu platnou od 18.4.2002.
17. vyslání 2 zaměstnanců Informačního centra Horní Planá na jednání členského
fóra ATIC ČR, které se uskuteční ve dnech 23.-24.dubna 2015 v Kyjově.
Rada města POVĚŘUJE:
18. starostu města jednáním se znalcem Ing. Syrovým ve věci zpracování
znaleckého posudku o cenách pozemků města ve správním území města Horní
Planá.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 15. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 25.března 2015
Přítomni: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:

19. uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, o výměře
17,20 m2 v budově zdravotního střediska č.p.45 v Horní Plané za 260,Kč/m2/rok na dobu neurčitou, a dále uzavření nájemní smlouvy o nájmu
společných prostor chodby, umývárny a WC o celkové ploše 16.26 m2
v budově zdravotního střediska č.p.45 Horní Planá za cenu 671,- Kč/rok s paní
D.L., Horní Planá.
20. umístění reklamního poutače „Pension u Kohoutů“ o rozměrech cca 100x100
cm na převozní lodi na kalendářní rok 2015, za cenu 1000,- Kč + DPH.
21. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (umístění
kabelu NN s uzemněním a kabelové skříně v pilíři) na pozemcích p.č. 1562/2,
1574/1 a 1553/10 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON Distribuce a.s., za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH .
22. uzavření smlouvy o poskytnutí stravování v rozsahu max. 50 obědů za den pro
Pečovatelskou službu Města Horní Planá se společností HP Servis
Development s.r.o., IČO: 03078451.
23. náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou předchozího
kalendářního roku uvolněnému členu zastupitelstva.

………………………………

……………………………………

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

