
ZÁPIS Z 21. SCHŮZE  RADY  MĚSTA
Dne: 6. května 2015
Přítomni:  5
                                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

1. smlouvu o poskytnutí dotace ve výši max. 300.000,- Kč uzavřenou 
s Jihočeským krajem na rekonstrukci oplocení tenisových kurtů v Horní Plané.

2. realizaci projektu vodního lyžování v zátoce pod vlakovým nádražím.
3. konání sportovní akce Muhlviertel 8000 dne 8.8.2015 se startem na pláži 

v Horní Plané a poskytnutí sponzorského daru - 3x extra jízdu převozem pro
závodníky a pořadatele.

4. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto organizacím a 
spolkům: Domovu důchodců Horní Planá, p.o. částku 10.000,- Kč na vybavení 
zařízení Domova důchodců, Taneční skupině SARAH, o.s částku 5.000,- Kč 
na zdokonalení kostýmů a uhrazení cestovních výloh na soutěže a vystoupení, 
Jungbauerovu šumavskému vlastivědnému spolku částku ve výši 10.000,- Kč 
na výdaje spojené s vydáním druhého čísla revue „Šumava v proměnách 
času“, Svazu modelářů ČR, o.s., základní organizace LKM Horní Planá částku 
4.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s propagací modelářských akcí, 
organizací soutěží, výchovy mládeže, Smíšenému pěveckému sboru MUSICA 
VIVA částku 10.000,- Kč na obnovu kostýmů, pronájem nebytových prostor, 
odborné vedení sboru + cestovné pro sbormistra, propagační materiály.

5. uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o., na opravu MK 
v Horní Plané (sídliště), za dohodnutou cenu 555 350,- Kč.

6. poskytnutí permanentky na převoz pro Dětský domov v Horní Plané.
7. ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 8.9.2014  s panem 

Pavlem Duškem, bytem Náměstí 52, Horní Planá dohodou ke dni 31.5.2015.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 22. SCHŮZE  RADY  MĚSTA
Dne: 13. května 2015
Přítomni:  5
                                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč 
občanskému sdružení Žabičky Horní Planá na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním letního a zimního tábora, víkendové akce „Vánoční ČB“, 
vzdělávání vedoucích, dále na nákup volejbalové sítě, stanů a vybavení 
klubovny.

9. uzavření nájemní smlouvy se společností O2 Czech Republic a.s. na prostory 
umístěné ve 3.NP budovy č.p.54 v Horní Plané a na část střechy budovy č.p. 
54 v Horní Plané za účelem umístění a provozování základnové stanice 
veřejné komunikační sítě.

10. uzavření smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o., na akci 
„Komunikace u rybníčku v Horní Plané“, za dohodnutou cenu 234.628,- Kč.

11. uzavření smlouvy o dílo se společností KOHOUT COMPANY s.r.o. Český 
Krumlov, IČ:60646926 na provedení oplocení hřiště (tenisových kurtů) za 
dohodnutou cenu 479.464,- Kč.

12. uzavření darovací smlouvy s Nemocnicí Český Krumlov, a.s. na poskytnutí 
daru - finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na podporu činnosti dětského 
oddělení Nemocnice Český Krumlov (zakoupení transportního lůžka 
MERIVAARA).

13. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Horní 
Planá o výměře cca 14 m2 panu F.Š. za účelem skladování palivového dříví, za 
částku 98,- Kč/rok.

14. zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor o výměře cca 10 m2 v budově 
letního kina na pozemku p.č. 564/5 v k.ú. Horní Planá v termínu od 1.7.2015 
do 30.8.2015.

15. pozastavení příkazu k vyklizení bytu č.4 v domě č.p.306 v Horní Plané a 
prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2015, z důvodu uhrazení dlužné částky 
související s nájmem tohoto bytu.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 23. SCHŮZE  RADY  MĚSTA
Dne: 20. května 2015
Přítomni:  5
                                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

16. zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce pro vodovodní a 
kanalizační potrubí – akce: „ Horní Planá, Pihlov – kanalizace a vodovod, 
2.etapa“.

17. výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pro vodovodní 
a kanalizační potrubí – akce: „ Horní Planá, Pihlov – kanalizace a vodovod, 
2.etapa“.

18. pozastavení příkazu k vyklizení bytu č.8 v domě č.p.189 v Horní Plané a 
prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2015, z důvodu uhrazení dlužné částky 
související s nájmem tohoto bytu.

19. konání letního dětského tábora v Perneku v termínu 1.7.2015 až 7.8.2015, 
který pořádá Pionýr z.s. – 61. Pionýrská skupina PAPRSEK, Praha 5.

20. uzavření smlouvy o nájmu tepelného hospodářství uzavřenou s Veolia Energie 
ČR, a.s., IČ:45193410, na dobu od 1.7.2015 do 30.6.2019.

21. cenovou nabídku od firmy Jiří Jokl, IČO: 42196451, na provedení zámkové 
dlažby u převozu v Horní Plané.

22. bezplatné použití převozu dne 22.6.2015 pro děti z MŠ, pedagogický dozor a 
malý autobus, v rámci návštěvy hudebního pořadu v Linci.

23. bezplatné použití malé výletní lodi „Bafal“ na akci „Dětský den“ dne 
30.5.2015.

24. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč 
Centru Adalberta Stiftera, Jiráskova 16, Horní Planá na úhradu nákladů 
spojených s provozem centra.

25. zveřejnění záměru pronajmout část pozmku p.č. 171/1 a část pozemku p.č. 
607/1, vše v k.ú. Horní Planá.

26. zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č.697/1/1 v k.ú. Horní Planá.

…………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 24. SCHŮZE  RADY  MĚSTA
Dne: 27. května 2015 Přítomni:  5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

27. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 
Spolku pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě, Palackého 21, 
Horní Planá, na nákup sazenic, pletiva, mulčovací kůry, zahradnických potřeb, 
služeb a materiálu spojených s pěstebními a ochrannými zásahy v porostech.

28. bezplatné užití převozu pro děti a žáky MŠ a ZŠ Horní Planá, partnerské MŠ 
z Ulrichsbergu a partnerské školy z Ottensheimu, včetně rodičovského a 
pedagogického doprovodu, ve dnech 29.5.2015, 17.6.2015, 29 a 30.6.2015.

29. přerušení provozu mateřské školy v době od 27.7.2015 do 21.8.2015.
30. přerušení úhrady nájemného služebního bytu č.2 v domě č.p.186 v Horní 

Plané, z důvodu neobsazenosti.
31. nabídku na provedení prořezávek a výřezu nežádoucích dřevin v městských 

lesích od pana Petra Bréma, bytem Hůrka 104, Horní Planá.
32. uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro provedení stavby 

pro cyklistickou stezku na levém břehu Lipna v rozsahu III.etapy (H.Planá –
Jenišov) se společností Zenkl CB, spol.s.r.o., IČO: 28131339, za dohodnutou 
cenu 75.000,- + DPH.

33. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
pozemcích  p.č. 1084/1, 1094/1, 1180/18, 1092/1, 1065 a 1180/1 v k.ú. Horní 
Planá v souvislosti se stavbou „Hodňov –NN“, se společností E.ON 
Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

34. uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Horní 
Planá v souvislosti se stavbou „ Horní Planá p. Koudelka 563/3 – NN“, se 
společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

35. nabídku firmy GPL-INVEST s.r.o., IČ: 26070766, na zajištění výběru 
zhotovitele podle zákona o veřejných zakázkách a zajištění inženýrské 
činnosti v průběhu realizace a po dokončení stavby „Horní Planá – Pihlov –
kanalizace a vodovod 2. etapa“.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:

36. nabídku na zpracování územních studií od společnosti ATELIER 8000 s.r.o.

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




