ZÁPIS ZE 77. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 7.9.2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
1.
2.
3.

nabídku na opravu křížku s podstavcem v Jelmu, za 20.000,- Kč + DPH, od
Jana Olžbuta, Nerudova 2167, České Budějovice, IČ: 69101337.
služební cestu dvou pracovnic KIC na členské fórum A.T.I.C ČR
v Mariánských Lázních ve dnech 20.-.21.10.2016.
Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 406/10 o výměře cca 420
m2 a část pozemku parc. č. 407/1 o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Horní Planá,
lokalita Maňava.

………………………………

……………………………………

ZÁPIS ZE 78. SCHŮZE RADY MĚSTA
Dne: 21.9.2016

přítomno:5

USNESENÍ
Rada města SCHVALUJE:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

bezplatný pronájem sálu KIC Horní Planá dne 9.12.2016 Domovu důchodců
Horní Planá.
udělení licence k provozování linkové osobní dopravy linky č. 370900.
uzavření příkazní smlouvy č. 04-16-397 na poskytování služeb souvisejících
s akcí „Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v Horní
Plané“ se společností Energy Benefit Centre a.s., IČ: 2902910.
potvrzení o naplnění memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českým
olympijským výborem a městem Horní Planá.
přijetí finančního daru v celkové částce 43.000,- Kč na podporu ZŠ a MŠ
Horní Planá.
cenovou nabídku na dodání sypací nástavby typu BBS pro zimní údržbu
komunikací od společnosti ABM Technology s.r.o., IČ: 49678663 za
160.230,- Kč + DPH.
povolení ke vzletu a přistání z pozemků města Horní Planá pro bezpilotní
vrtulník (dron), s povolením k létání bez pilota č.j. 8977-16-701.
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.2.2008 se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o prodloužení nájmu části pozemku
p.č. 460/37 o výměře 15 m2 v k.ú. Zvonková do 31.1.2022.
výjimku z počtu zapsaných dětí ve třídě mateřské školy Horní Planá pro rok
2016/2017.
smlouvu č.:CB-1030034106/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 na pozemku p.č.
776/5 v k.ú. Horní Planá, za účelem umístění distribuční soustavy „Jenišov
loděnice - NN“.
propachtování části pozemku p.č. 28/3 o výměře cca 219 m2 a části pozemku
p.č. 30/17 o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Planá paní N.J. Horní Planá pro účely
zřízení zahrady, na dobu neurčitou, za pachtovné 1,- Kč/m2/rok, za podmínky
že na pozemek nebudou umisťovány žádné stavby a současné stavby budou
odstraněny.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:
15.

odpověď MONETA Money Bank, a.s.. na požadavek týkající se nefunkčnosti
bankomatu této společnosti v Horní Plané. Výměna proběhne do konce roku
2016.

………………………………

……………………………………

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

