ZÁPIS ZE 32. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 5. srpna 2015

Přítomno: 5

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

5.
6.

7.
8.
9.

zrušení zadávacího řízení „cyklistická stezka na levém břehu Lipenské vodní
nádrže v úseku Horní Planá – Jenišov“ ze dne 20.7.2015 .
využití místní komunikace v lokalitě Nad Hřištěm při 6. ročníku mezinárodní
soutěže pro veteránské a sportovní automobily „VI South Bohemia Classic“
dne 5.9.2015 a průjezd vozidel městem.
nabídku firmy Atelier 8000 spol. s.r.o., IČ: 46680543 na vypracování
Konceptu řešení a Dokumentace pro územní řízení, včetně podkladů pro
Zjišťovací řízení a pro majetkoprávní jednání pro Ski areál Houbový Vrch.
uzavření smlouvy o dílo s firmou OTHERM CB s.r.o., IČ: 26068982, na
dodávku a montáž 30 ks plastových oken včetně zednického začištění a
dopravy pro budovu požární zbrojnice v Horní Plané, za celkovou cenu
174.240,- Kč včetně DPH.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek vodovodu a kanalizace na
pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Pernek se stavebníkem A.J., Český Krumlov.
výpůjčky zahradních kompostérů ke kompostování „KOMP 1050“ pořízených
z finanční podpory operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 –
zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží (4.1. –
systémy odděleného sběru) projektu „Kompostéry Horní Planá“.
konání HP ROCK FEST hudebního festivalu od 14.00 hod dne 8.8.2015 do
04.00 hod dne 9.8.2015.
uzavření smlouvy č. 1030022727/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemcích v k.ú. Zvonková v souvislosti se stavbou „Zadní
Zvonková 365/7 - NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.
prominutí nedoplatku ve výši 115,- Kč souvisejícího s již ukončeným nájmem
nebytových prostor k provozování kosmetického a masážního salonu v budově
č.p. 8 v Horní Plané z důvodu celkového zhodnocení pronajímaných prostor.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 33. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 19. srpna 2015

Přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
10. podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pod chodníkem v Jiráskově ulici
do vlastnictví města .
11. umístění sídla spolku Musica Viva na adrese Horní Planá č.p.8 (budova KIC).
12. uzavření smlouvy č. 15242014 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, ve
výši 51.074,10 Kč,- na akci „Kompostéry Horní Planá“.
13. nabídku firmy LIVA Předslavice spol. s.r.o., IČ: 63906821 na dodávku
štěpkovače LASKI LS-150.
14. zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č.
1727 o výměře cca 46 m2 (pod předzahrádkou Hotelu Smrčina) s ing. Z. Z.,
Praha 4, za částku 5.000 Kč,-/rok.
15. ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory sloužící k podnikán v budově
č.p.45 o výměře 17.20 m2 , uzavřené s paní D.L., Horní Planá, a to dohodou ke
dni 31.8.2015.
16. přenechání bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu paní J.Š., Horní
Planá.
………………………………

……………………………………

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

