ZÁPIS Z 59. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 6.dubna 2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nabídku firmy OTHERM CB s.r.o., IČ: 26068982 na dodávku a montáž
vchodových dveří do zdravotního střediska.
konání veřejné akce Stavění májky v Perneku, dne 30.04. – 01.05. 2016,
v čase od 20:00 do 6:00.
konání veřejné akce Stavění májky v Horní Plané na náměstí dne 30.04. –
01.05. 2016, v čase od 20:00 do 6:00.
prodloužení platnosti ochranné známky č. 448230 (logo Horní Planá) na
dalších 10 let.
propachtování pozemku p.č. 241/3, trvalý travní porost, o výměře 1853 m2,
společnosti Agro Šumava s.r.o., IČ: 49022954, na dobu neurčitou, za roční
pachtovné 0,15Kč/m2.
Smlouvu o poskytnutí dotace zájmovému sdružení MUSICA VIVA, z.s., IČ:
27026507 ve výši 30.000,- Kč na obnovu kostýmů, propagační materiály,
odborné vedení a cestovné pro sbormistra.
Smlouvu o poskytnutí dotace pro Svaz modelářů ČR, o.s., základní organizaci
LKM Horní Planá, IČ: 751 538 74 ve výši 4.000,- Kč na propagaci
modelářských akcí, organizaci soutěží, výchovu mládeže a nákup cen.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 60. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 13.dubna 2016

přítomni: 4, omluven:Horváth

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
8.
9.

10.

11.
12.
13.

zrušení usnesení rady města č. 12 přijaté na 48. schůzi dne 13.1.2016.
poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů okresu Český Krumlov, IČ: 600
86 084 ve výši 7.000,- Kč na podporu krajského kola soutěží v požárním
sportu profesionálních a dobrovolných hasičů, které se uskuteční 10.-12.
června 2016 v Českém Krumlově a 18.6.2016 v Kaplici.
návrh smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené se společností E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 280 85 400 zastoupené společností E.ON Česká republika s.r.o. IČ:
257 33 591 o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1653 v k.ú. Zvonková
za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a
kabelový pilíř s právem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na zatížené nemovitosti.
zapůjčení dvou dřevěných stánků společnosti Věda nás baví o.p.s. na akci
setkání dětských domovů dne 21.5.2016 v Horní Plané.
Smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Horní Planá, IČ:
65028201 ve výši 50.000,- Kč na opravu a údržbu sakrálních památek.
Smlouvu o poskytnutí dotace pro Taneční skupinu SARAH, o.s., IČ: 228 75
042 ve výši 10.000,- Kč na pořízení kostýmů, uhrazení cestovních výloh na
soutěže a další vystoupení a absolvování kurzů.

Rada města NESCHVALUJE:
14. žádost o povolení výjimky - postavení stanového přístřešku na Náměstí
v Horní Plané v předvečer konání Markétské pouti .
………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 61. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 20.dubna 2016

přítomni: 4, omluven:Huszár

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

uzavření smlouvy o dílo se společností OTHERM s.r.o., IČ: 26068982 na
dodávku a montáž 2 ks vchodových dveří do zdravotního střediska, za
celkovou cenu 77034,- Kč + DPH.
nabídku společnosti GPL-INVEST s.r.o., IČ: 26070766 na administraci
výběrových řízení na zhotovitele staveb: „OPRAVA MÍSTNÍ
KOMUNIKACE HORNÍ PLANÁ“ A „HORNÍ PLANÁ, ŠVERMOVA
ULICE – VODOVOD“.
uzavření smlouvy o dílo se společností POstavPO s.r.o., IČ: 26024721 na
zhotovení stavby „Chodník v ulici Švermova – Horní Planá za celkovou cenu
598.800,- Kč včetně DPH.
nabídku firmy VEOS, Pavel Doušek, IČ: 60638427 na instalaci VO za
hotelem Smrčina v Horní Plané, za celkovou cenu 104.586,- Kč + DPH .
Smlouvu o poskytnutí dotace Jungbauerovu šumavskému vlastivědnému
spolku, IČ: 26567741 ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s vydáním
druhého čísla revue „Šumava v proměnách času“.
vybavení hudební třídy v KIC PC sestavou s 28“ monitorem.
bezplatné použití převozu pro ZŠ a MŠ Horní Planá ve dnech 26.4.2016 a
20.6.2016.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 62. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 27.dubna 2016

přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
22.
23.
24.

25.

26.

podnájem nebytových prostor v objektu zdravotního střediska č.p.45
(prostory pohotovosti) s MUDr. Bronislavou Krahulcovou, která zde bude
vykonávat praxi pracovního lékařství.
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v letním kině (občerstvení) s
firmou Restaurace Tothos, IČ: 74396935, na dobu od 1.7.2016 do 31.8.2016,
za nájemné ve výši 1,- Kč.
Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Žabičky Horní Planá o.s.,
IČ: 01551671 ve výši 40.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním
letního a zimního tábora, víkendových akcí, vzdělávání vedoucích, nákup
várnice, triček a lezeckého vybavení.
uzavření dodatku č. 002/2016 ke smlouvě č. 1030024058/002 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č.
1553/10, 1562/4 a 1564/1 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON Distribuce
a.s., za účelem umístění distribuční soustavy „Žlábek 1562/1 –NN“.
zveřejnění záměru pronajmout areál stanového a karavanového kempu
Jenišov na pozemcích p.č. 832/1, st.p.č.830/6, p.č.830/4, p.č.826/1, p.č.828/1,
p.č.828/2, p.č.823/1, st.p.č.823/3, st.p.č.823/16, p.č.829, st.p.č.830/8, p.č.827 a
na části p.č. 830/1 v k.ú. Horní Planá, včetně nemovitých a movitých věcí
tvořících vybavení stanového a karavanového kempu Jenišov.

………………………………

……………………………………

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

