
ZÁPIS ZE 41. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 4.listopadu 2015 Přítomno:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

1. uzavření pošty v Horní Plané v sobotu 2.1.2016 z personálních důvodů.
2. podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2016 a souhlasí 

s tím, že výše nájemného od společnosti ČEVAK se oproti finančnímu modelu 
nebude navyšovat.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
pozemku1735/1 v k.ú. Horní Planá za účelem umístění distribuční soustavy –
stavba „ Horní Planá 697/101“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400.

4. změnu odpisového plánu č. 3 pro rok 2015 v Základní škole a Mateřské škole 
Horní Planá, z důvodu prodloužení odepisování zařízení školní jídelny. 
Celkem budou účetní odpisy za rok 2015 ve výši 150.324,25- Kč.

5. uzavření smlouvy o nájmu učebny v ZŠ Horní Planá v Jiráskově ulici se 
společností VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s., IČ: 24204137.

6. propachtování pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Horní Planá panu J.P., Horní Planá, 
pro účely zřízení zahrady, za pachtovné 1,- Kč/m2/rok.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS ZE 42. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 11.listopadu 2015 Přítomno:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

7. uzavření smlouvy o dílo se společností HOPI S+S s.r.o., IČ: 260 69 741, na 
zhotovení „Hospodářské stavby Horní Planá“ za celkovou cenu 309 915,20- + 
DPH .

8. nabídku na zpracování situační studie Boletice.
9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 1679/1 

v k.ú. Zvonková za účelem realizace stavby „Další Lhota čp.10 – úprava NN“, 
se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

10. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 313/4 v k.ú. Pernek za 
účelem umístění a provozování distribuční soustavy – stavby „Pernek Hory 
ČD-NN“, se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.

11. propachtování části pozemku p.č. 690/66 v k.ú. Horní Planá o výměře 190 m2  
panu P.D., Horní Planá, pro účely zřízení zahrady, za pachtovné 1,-
Kč/m2/rok.

12. pronájem části pozemku p.č. 31/2 k.ú. Horní Planá o výměře 1033 m2 a části 
pozemku p.č. 4/1 o výměře 506 m2 na provozování lidové technické zábavy 
po dobu Markétské pouti v letech 2016, 2017 a 2018 za celkovou částku 
225.000,- Kč panu Jaroslavu Holému, IČ:16088891. Nájemné bude uhrazeno 
předem ve třech splátkách po 75.000,- Kč vždy k 31.3. v roce konání poutě.  

13. umístění bezbariérového vjezdu do domu čp. 300 v Horní Plané na pozemku 
města: p.č. 31/2 v k.ú. Horní Planá.

Rada města NESCHVALUJE:

14. nabídku Vlastimila Drdy, IČ: 138181121 na zpracování žádosti o dotaci a 
podotační servis na akci „Cyklostezka na levém břehu Lipenské vodní nádrže 
v úseku Horní Planá – Jenišov“.

15. poskytnutí příspěvku sdružení vlastníků domu čp. 300 v Horní Plané na 
bezbariérovou úpravu vchodu do jejich domu.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS ZE 43. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 18.listopadu 2015 Přítomno:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

16. konání hudební produkce v restauraci u Funnyho  dne 20.11.2015. Ukončení 
produkce nejpozději v 01:00 hod. dne 21.11.2015.

17. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v max. výši 220.000,- Kč od 
Jihočeského kraje, na projektovou dokumentaci k akci „ Úpravy školního 
dvora na kulturně – komunitní prostor“.

18. ujednání o ceně tepelné energie pro rok 2016 se společností Veolia Energie 
ČR, a.s.. Cena tepla bude celkem 486,27- Kč/GJ + DPH.

19. uzavření smlouvy o dílo se společností Geo Vision, spol. s.r.o., IČ: 25128442 
na zhotovení situační studie Boletice..

20. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na opravu a údržbu sakrálních památek 
ve výši 50.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Horní Planá.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS ZE 44. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 25.listopadu 2015 Přítomno:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

21. zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 607/14 o výměře cca 90 m2

v k.ú. Horní Planá.

………………………………       ……………………………………

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




