
ZÁPIS Z 55. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 9.března 2016 Přítomni:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

1. pořádání závodu na horských kolech v rámci seriálu závodů BikeCup 2016 
v katastru obce Horní Planá v sobotu dne 18.6.2016. 

2. nabídku firmy MAV CZ, s.r.o., IČ: 29243254 na obnovu počítačového 
vybavení ZŠ Horní Planá.

3. omezení provozu pošty v Horní Plané z personálních důvodů, ve dnech 
17.3.2016-24.3.2016, ve všední dny 8:30-11:00 a 13:00-16:15, v sobotu 8:00-
10:00.

4. nabídku firmy M.E.J.T, IČ: 73570800 na zajištění gastroservisu pro hudební 
stan na Markétské pouti a pro akci Septembeer fest v roce 2016.

5. odpisový plán ZŠ a MŠ Horní Planá pro rok 2016, dle účetního standardu č. 
708.

6. zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 89/48 v k.ú. Horní Planá za 
účelem skladování palivového dříví.

7. zveřejnění poptávky po provozovateli občerstvení v letním kině na červenec a 
srpen 2016.

8. zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc. č. 12, p.č. 13, p.č. 14/1 a 
p.č. 31/2 v k.ú. Horní Planá, včetně 3 stabilních dvojstánků umístěných na 
těchto pozemcích.

9. uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory určené k podnikání v budově 
KIC č.p. 8, k.ú. Horní Planá o výměře 25.62 m2 s paní Terezou Růžičkovou, 
IČ: 00919730, od 1.4.2016.

10. bezúplatný pronájem sportovní haly ve dnech 1.4. - 3.4.2016 (celkem 8 hodin)  
pro VSK Český Krumlov v rámci přípravy družstva starších žáků na MČR 
2016. 

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 56. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 16.března 2016 Přítomni:5
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

11. nabídku firmy KAPEX s.r.o., IČ: 28082745 na zpracování „Plánu odpadového 
hospodářství města Horní Planá v letech 2016-2025“, za cenu 17.000,- Kč + 
DPH. 

12. provedení oprav a doplnění inventáře v Autokempu Jenišov, dle předloženého 
návrhu.

13. poskytnutí dotace Centru Adalberta Stiftera /ADALBERT – STIFTER –
ZENTRUM, IČ: 250 29 402 ve výši 15.000,- Kč na úhradu nákladů spojených 
s provozem centra.

14. zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 241/3 v k.ú. Pernek pro 
zemědělské využití.

15. memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českým olympijským výborem a 
městem Horní Planá.

16. Plán společného taktického cvičení jednotek požární ochrany ČR a Rakouska 
– Vyhledávání osob v oblasti Bohmerwald – Aigen, které proběhne v pátek 
29.4.2016.

Rada města BERE NA VĚDOMÍ:

17. zprávu o metodické činnosti Městské knihovny v Horní Plané v roce 2015.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 57. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 23.března 2016 přítomni:3, omluven:Homolka, Kundrát
                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

18. uzavření dodatku č. 001/2016 ke smlouvě č. 1030024058/002 o budoucí 
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 
1553/10, 1562/4 a 1564/1 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON Distribuce 
a.s., za účelem umístění distribuční soustavy „Žlábek 1562/1 –NN“. 

19. pořádání závodu VLTAVA RUN ve dnech 14.-.15.5.2016.
20. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „Chodník v ulici 

Švermova – Horní Planá“.

………………………………       ……………………………………



ZÁPIS Z 58. SCHŮZE  RADY  MĚSTA

Dne: 30.března 2016 přítomno:5                

USNESENÍ

Rada města SCHVALUJE:

21. ukončení smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 567/1, 567/2, 567/3, 567/4, 
567/6, 568, 569, 578/3, 578/4, a 578/5 v k.ú. Horní Planá s 1. solární s.r.o.,
dohodou ke dni 31.3.2016 . 

22. nabídku na zajištění procesu EIA pro získání DUR v areálu Houbový vrch od 
společnosti ATELIER 8000, IČ: 46680543.

23. účetní odpisový plán a časové rozlišení transferů pro rok 2016.
24. omezení provozu pošty ve dnech 30.3. - 1.4.2016.
25. pronájem části pozemku p.č. 89/48 v k.ú. Horní Planá o výměře cca 20 m2 za 

účelem skladování palivového dříví panu J.M., Horní Planá.
26. uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor -

cukrárny v budově KIC, č.p. 8, Horní Planá. Od 1.4.2016 bude vodné a stočné 
hrazeno dle skutečné spotřeby.

Rada města NESCHVALUJE:

27. přenechání bytu v domě s pečovatelskou službou panu V.C., Český Krumlov.

………………………………       ……………………………………

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




