ZÁPIS ZE 67. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 1.6.2016

přítomni:4 , omluven Kundrát

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

6.
7.

umístění automatu na kávu ve vestibulu zdravotního střediska a informační
cedule „káva s sebou“ na fasádě budovy č.p.45 za měsíční paušální platbu ve
výši 1.000,- Kč.
nabídku firmy NORDSTAHL s.r.o., IČ:00550736 na dodávku
vyprošťovacího nářadí Lukas za 433.418,37 Kč včetně DPH.
nabídku na pronájem stanového a karavanového kempu Jenišov od
společnosti ATC Bohemia s.r.o, IČ: 26023342, za roční nájemné ve výši
1.000.000 Kč.
nabídku společnosti KOBIT-THZ s.r.o, IČ: 15053920 a návrh smlouvy o dílo
na rekonstrukci CAS 32-výrobu a montáž nové nástavby, za 1.433.850,- Kč
včetně DPH.
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti k užívání pozemků p.č.
1728/1, 1728/3 v k.ú. Horní Planá a p.č. 515/6 v k.ú. Pernek za účelem
umístění a provozování vodovodu a kanalizace v rámci stavby „orní Planá –
Pihlov, kanalizace a vodovod, 2.etapa“, s ŘSD ČR, IČ: 65993390 za
jednorázovou finanční náhradu 1.561,20Kč včetně DPH.
uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 915/6 o výměře 530 m2 a p.č.
905/2 o výměře 193 m2 v k.ú. Horní Planá s paní D.H., za roční nájemné ve
výši 10.000,- Kč.
uzavření smlouvy č. 1030029557/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 1676 v k.ú. Zvonková se společností E.ON
Distribuce a.s., za účelem umístění distribuční soustavy „Další Lhota RD –
VN, TS NN“.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
8.

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor k podnikatelské činnosti od
společnosti ROSA market s.r.o.
………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 68. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 8.6.2016

přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ Horní Planá, Švermova ulice –
vodovod“ se společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A S TAVBY, s.r.o., za
cenu 6 961 899,- Kč včetně DPH.
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – výdejny léků
v domě č.p. 45 na pozemku parc. č. 45 v k.ú. Horní Planá, s Nemocnicí Český
Krumlov a.s., IČ: 26095149 za účelem poskytování zdravotnické péče –
lékárenské péče, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 47,- Kč/rok.
nabídku společnosti GPL –INVEST s.r.o., IČ: 26070766 na zajištění výkonu
technického dozoru stavebník a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi
při stavbě „Horní Planá , Švermova ulice – vodovod“.
nabídku společnosti GPL –INVEST s.r.o., IČ: 26070766 na zajištění výkonu
technického dozoru stavebník a při stavbě „Oprava MK Horní Planá“.
nabídku na opravu havarijního stavu sociálního zařízení (soc. zařízení pro
družinu, WC clapci, WC dívky) v budově ZŠ Horní Planá v ulici Komenského
č.p. 179 od Petra Hrdličky, Maňava 58, Horní Planá, IČ: 70667349 za
celkovou cenu 403.850,- Kč.
umístění předzahrádky o velikosti cca 25 m2 před domem č.p. 15 na náměstí
v Horní Plané.
uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p.č. 1749/1 a 1749/3 v k.ú. Horní
Planá za účelem umístění reklamního poutače Max Cube pro propagaci
Olympijského parku v době od 1.6.2016 do 31.8.2016.
uzavření smlouvy č. 1030022884/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 691 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON
Distribuce a.s., za účelem umístění distribuční soustavy „Horní Planá p.
Zeman 690/19 – NN“.
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 48.870,- Kč Spolku pro obnovu
a rozvoj Stifterova parku na Dobré vodě, IČ: 265 496 38, na nákup sazenic,
pletiva, kůry, zahradnických potřeb služeb a materiálu spojených s pěstebními
a ochrannými zásahy v porostech.
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Českému svazu
včelařů, o.s., základní organizaci Horní Planá, IČ: 004 34 36, na nákup léčiv
pro včelstva.

19.

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč Oblastnímu spolku
ČČK Český Krumlov, IČ: 00425869, na nákup zdravotnického materiálu a
pomůcek.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
20. žádost o pronájem uvolněných nebytových prostor v budově č.p. 54, Horní
Planá od R.P., Horní Planá.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 69. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 15.6.2016

přítomno: 5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

uzavření kupní smlouvy na 1 sadu vyprošťovacího zařízení LUKAS se
společností NORDSTAHL s.r.o., za cenu 433 418,37 Kč .
nabídku společnosti Swietelsky stavební s.r.o. na dodávku a montáž umělé
trávy na sportovní hřiště u základní školy v Jiráskově ulici, za celkovou cenu
227 129,- Kč včetně DPH.
uzavření příkazní smlouvy se společností KAPEX s.r.o., IČ: 28082745 na
zajištění dotačního managementu – zpracování provozních zpráv projektu dle
směrnice SFŽP pro akci „Kompostéry Horní Planá“ včetně kompletní
administrace projektu po dobu udržitelnosti projektu.
nabídku společnosti KAPEX s.r.o., IČ: 28082745 na administraci projektu
včetně zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování sběrného
dvora v Horní Plané“.
uzavření příkazní smlouvy se společností KAPEX s.r.o., IČ: 28082745 ke
zpracování projektové žádosti, vypracování dokumentace k podání žádosti o
dotaci na akci „Sběrný dvůr Horní Planá“ včetně kompletní administrace
projektu po dobu udržitelnosti projektu.
přenechání bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu paní E.P., Horní
Planá.
uzavření smlouvy č. CB-014330019081/001 o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 1167/5 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON Distribuce a.s.,
za účelem umístění distribuční soustavy „p.Hafner 1163/20 – NN“.
zveřejnění záměru pronájmu dvou chatek č.e. 117 na pozemku p.č. 762/26 a
č.e. 118 na pozemku p.č. 762/27 vše v k.ú. Horní Planá, na dobu od 1.7.2016
do 31.8.2016.
uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s., IČ:
27373231.
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 paní Tereze Tiché, IČ: 64933351, bytem
Hůrka 44, Horní Planá, na dobu od 1.7.2016 do 30.9.2016, za cenu 10.000,Kč.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
31. odstoupení společnosti KOBIT-THZ s.r.o, IČ: 15053920 od zadávacího řízení
na rekonstrukci CAS 32.
32. omezení provozu pošty Horní Planá v termínech 23.6.-29.6.2016 a 18.7.201621.8.2016.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 70. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 22.6.2016

přítomni: 3, omluven: Huszár, Homolka

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.

vyhodnocení nabídek na stavební práce „Horní Planá – oprava střechy
tělocvičny“. První v pořadí se umístila společnost Kohout Company s.r.o.,
IČ:60646926 s nabídkou v celkové hodnotě 1.258.708,- Kč bez DPH
vyhodnocení nabídek na stavební práce „Oprava místní komunikace Horní
Planá“. Na prvním místě se umístila společnost SaM silnice a mosty, a.s.
Česká Lípa , IČ: 25018094 s nabídkou v celkové hodnotě 1.914.585,- Kč bez
DPH.
splátkový kalendář na dluh související s nájmem bytu č.1 v domě č.p. 189
v Horní Plané. Dluh bude splácen v měsíčních splátkách ve výši 800,- Kč,
dokud nebude zcela uhrazen.
uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu pozemku pro účely umístění
velkoprostorového stanu k podnikatelské činnosti a
zajištění provozu
hudebního stanu o Markétské pouti 2016. s Jaroslavem
Tichým,
IČ:73570800.
uzavření smlouvy č. CB-014330032269/001 o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON Distribuce a.s., za
účelem umístění distribuční soustavy „Horní Planá p. Škabroud – NN“.
bezplatné použití převozu pro účastníky „Hornoplánské traktoriády“ a jejich
stroje, dne 25.6.2016.
umístění stanového přístřešku v hledišti letního kina v období provozu letního
kina na Dobré Vodě.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
40. žádost paní V.Š.o přenechání bytu s pečovatelskou službou .

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 71. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 29.6.2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
41.

42.
43.

44.
45.

uzavření smlouvy č. SDO/OEZI/1861/16 o poskytnutí dotace od Jihočeského
kraje, IČ: 70890650 na realizaci projektu „Hornoplánsko – destinace
cestovního ruchu (redesign webové prezentace Lipenska)“ ve výši max.
40.000,- Kč.
uzavření smlouvy č. SDO/OEZI/1885/16 o poskytnutí dotace od Jihočeského
kraje, IČ: 70890650 na realizaci projektu „Geolokační hra Adalbert Stifter a
Horní Planá“ ve výši max. 33.000,- Kč.
uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier 8000 spol. s.r.o. , IČ 46680543
na vyhotovení architektonické studie a dokumentace pro sloučené územní a
stavební řízení pro akci „ úprava školního dvora na kulturně – komunitní
prostor“ za cenu 275.000,- bez DPH.
uzavření smlouvy na „Rekonstrukci CAS 32 – výrobu a montáž nové
nástavby“ se společností KOMET s.r.o., IČ: 18623255, za cenu 1.361.983,40,Kč bez DPH.
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OSVZ/86/16
od Jihočeského kraje, IČ: 70890650 pro sociální službu – pečovatelskou
službu města Horní Planá.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
46. stížnost na rušení nočního klidu a nerespektování domovního řádu v domě č.p.
189 v Komenského ulici v Horní Plané.

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

