ZÁPIS Z 29. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 1. července 2015

Přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.

uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů pro sběr oděvů, obuvi
a textilu se společností TextilEco a.s., IČ: 28101766.
uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž 3 ks sekčních garážových vrat –
LOMAX s firmou Jan Špinar, Rudolfovská tř. 29/1965, České Budějovice, IČ:
70518815, za cenu 165.277,- Kč bez DPH.
kupní smlouvu se společností MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, Roudnice
n. Labem, 413 01, IČ: 62742051, dle výsledků zadávacího řízení na zakázku
„Kompostéry Horní Planá“ .
propachtování části pozemku p.č. 423/2 v k.ú. Pernek o výměře 80 m2 panu
P.H., Horní Planá, za účelem zřízení zahrady, za pachtovné 1,- Kč/m2/ rok.
prodloužení nájemní smlouvy a povolení splátkového kalendáře na dluh
související s nájmem bytu č. 7 v domě č.p. 189 ul. Komenského Horní Planá
s tím, že nájemce bude splácet dlužnou částku v měsíčních splátkách 1.000,Kč do úplného splacení dluhu.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 30. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 8. července 2015

Přítomno: 4 Omluven: Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
6.

prodloužení nájemní smlouvy panu R.F. a povolení splátkového kalendáře na
dluh související s nájmem bytu č. 2 v domě č.p. 189 ul. Komenského Horní
Planá s tím, že nájemce bude splácet dlužnou částku ve výši 12478,- Kč
v měsíčních splátkách 1.000,- Kč do úplného splacení dluhu.
7. příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi spojený
s realizací a uvedením do provozu stavby „HORNÍ PLANÁ ,PIHLOV –
KANALIZACE A VODOVOD 2.ETAPA“.
8. cenovou nabídku na obnovu stávajících kalových čerpadel pro ČOV
v Jenišově, na obnovu střechy na objektu čistírny odpadních vod v Hůrce,
obnovu části střechy na objektu provozní budovy ČOV v Horní Plané a na
obnovu střechy na objektu úpravny vod v Horní Plané.
9. přerušení úhrady nájemného služebního bytu č.3 v domě č.p.186 v Horní
Plané, z důvodu neobsazenosti.
10. výsledek výběrového řízení na stavební práce ve veřejné zakázce:
„SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍ PLANÉ“ a
uzavření smlouvy s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ:48035599, která
předložila nejvhodnější nabídku.
11. uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu pozemku pro umístění
velkoprostorového stanu k podnikatelské činnosti a zajištění provozu
hudebního stanu v rámci akce „Markétská pouť“ Horní Planá v roce 2015
s paní Terezou Tichou, Hůrka 44, IČ: 00245895.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 22. července 2015

Přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
12. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.11.2012 se společností
PENZIONY TOMY s.r.o., IČ: 00245895 na pronájem pozemků p.č. 915/6 –
ostatní plocha a p.č. 915/6 – travní porost vše v k.ú. Horní Planá a to dohodou
ke dni 31.7.2015 .

………………………………

……………………………………

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobnich udajů (§ 5
odst. 7 zákona o svobodném píistupu k informacím).

