
ZÁPIS Z 51. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 3. února 2016 Přítomni:4 Omluven: Huszár
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

1. udělení souhlasu s dokotvením stávajících stožárků Základnové stanice 
Vodafone na komínu a budově kotelny pro společnost Vodafone Czech 
Republic a.s. 

2. přenechání bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu paní A.N., Horní 
Planá.

3. náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou kalendářního roku 2015 
uvolněnému členu zastupitelstva.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 52. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 10. února 2016 Přítomni:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

4. cenovou nabídku stavební firmy Jan Stoika, IČ: 70531978 na provedení 
stavebních úprav pro zřízení výdejny léků v budově zdravotního střediska č.p. 
45 v Horní Plané, ve výši max.169 406,02 bez DPH.

5. vypsání poptávky na obnovu počítačového vybavení ZŠ Horní Planá .
6. umístění sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných 

hasičů Horní Planá v budově č.p.54 Horní Planá.
7. zveřejnění záměru pronajmout nebytového prostoru o výměře 25,62 m2

ve třetím nadzemním podlaží budovy informačního centra č.p. 8 na pozemku 
p.č. 250/1 v k.ú. Horní Planá, za 260,- Kč/měsíc + náklady na služby.

8. příděl ve výši 40.165,37 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 
2015 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Horní Planá.

9. ukončení nájemní smlouvy s p. J.M., Horní Planá  na pronájem části pozemku 
p.č. 101/24 v k. ú Horní Planá o výměře 20 m2 (uskladnění palivového dřeva) 
dohodou k 31.12.2016.

10. ukončení nájemní smlouvy s p. V.B., Horní Planá  na pronájem části
pozemku p.č. 101/24 v k. ú Horní Planá o výměře 20 m2 (uskladnění 
palivového dřeva) dohodou k 31.12.2016.

11. zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 89/30 v k.ú. Horní Planá o 
výměře 20 m2 za účelem skladování palivového dříví.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:

12. žádost paní M.V. o přidělení bytu do nájmu.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 53. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 17. února 2016 Přítomni:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

13. obsazení uvolněného místa pracovníka infocentra paní Marií Štětinovou, 
Horní Planá.

14. uzavření smlouvy o dílo s Ing. Martinem Rybářem, IČ: 48246948  na 
zpracování a kompletaci žádosti o dotaci na projekt „Cyklistická stezka na 
levém břehu Lipenské vodní nádrže v úseku Horní Planá – Jenišov“ 
k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu .

15. vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího HSO a místního 
hospodářství

16. uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č. 201170/91430 ze dne 15.12.20111 
s firmou EKOEKO s.r.o., IČ: 25184750, kterým se posouvá termín podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí pro akci „ Horní Planá, Hůrka –
vodovod, kanalizace“ na prosinec 2016.

17. umístění sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných 
hasičů Pernek v budově č.p.54 Horní Planá.

18. nabídku společnosti ZM Servis, spol. s.r.o. na obnovení multifunkčního 
zařízení Konica Minolta.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 54. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 24. února 2016 Přítomni:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

19. uzavření darovací smlouvy, kterou Jihočeský kraj daruje městu Horní Planá 
1ks tablet pro navigaci k zásahu, 2 ks digitální mobilní terminál pro sít Pegas a 
2 ks přenosné ruční analogové radiostanice za účelem materiálního vybavení 
jednotky sboru dobrovolných hasičů města Horní Planá v celkové hodnotě 
168.644,- Kč. 

20. pořádání hudební produkce v restauraci Bowling, Náměstí 38, H.Planá dne 
12.3.2016 od 20:00 až do 3:00 následujícího dne.

21. uzavření smlouvy o pronájmu multifunkčního zařízení – kopírovacího stroje 
KONICA MINOLTA bizhub C224e a servisní smlouvy pro tento stroj se 
společností ZM Servis spol. s.r.o., IČ: 49245601.

………………………………       ……………………………………

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




