
ZÁPIS ZE 63. SCHŮZE  RADY  MĚSTA 
 
 

Dne: 4.5. 2016   přítomno: 5                     

    

USNESENÍ 
 
Rada města SCHVALUJE: 
 
 
1. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na rekonstrukci 

vozidla CAS 32 –výrobu a montáž nové nástavby ve výši 500.000,- Kč. 
2. uzavření smlouvy o dílo se společností LESNÍ PROJEKTY České  

Budějovice, a.s., IČ: 25161849, na zpracování lesního hospodářského plánu na 
období 2017-2026. 

3. Plnění rozpočtu za období 01.2016 – 03.2016 s těmito ukazateli:           
příjmy: 33 807 161,05 Kč, výdaje: 30 284 711,21 Kč.  

4. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na 
pozemku p.č. 79/2 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON Distribuce a.s., za 
účelem umístění distribuční soustavy „Horní Planá 85/1 p. Mražík –NN“. 

5. Přerušení provozu mateřské školy v Horní Plané v době letních prázdnin od 
25.7. do 19.8.2016. 

6. ukončení nájemních smluv na společně užívané prostory v budově 
zdravotního střediska č.p. 45 v H. Plané, ke dni 31.5.2016 dohodou účastníků.  

7. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  uzavřené s paní J.B. dne 20.4.2012 na 
pronájem nebytových prostor k podnikatelské činnosti v budově zdravotního 
střediska č.p.45 v Horní Plané – změna výměry pronajatých prostor a s tím 
související výše nájemného. 

 
 
 

 
 

………………………………           …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁPIS ZE 64. SCHŮZE  RADY  MĚSTA 
 
 

Dne: 11.5. 2016   přítomni: 4, omluven Horváth                 

       

USNESENÍ 
 
Rada města SCHVALUJE: 
 
8. umístění předzahrádky o rozměrech 5 m2 před provozovnou v domě č.p. 57 

na Náměstí v Horní Plané. 
9. uzavření smlouvy č. CB-0144330023509/001 o zřízení věcného břemene na 

poz. p.č. 523 a 551/3 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON Distribuce a.s., 
za účelem umístění distribuční soustavy „H.Planá, Dobrá Voda 551/74-NN“. 

10. uzavření smlouvy č. 1030032375/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na poz. p.č. 988 a 997/4 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON 
Distribuce a.s., za účelem umístění distribuční soustavy „Jelm 1007/5 - NN“. 

11. umístění sídla Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Horní Planá, 
IČO: 00434361, v budově č.p.54 Horní Planá.. 

12. bezplatné použití převozu dne 21.5.2016 pro děti z dětských domovů a 
pedagogický dozor v rámci soutěže „Adrenalin u Lipna“. 

13. bez připomínek udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na 
trase Horní Planá – Černá – Frymburk – Lipno – Přední Výtoň – Svatý Tomáš.  

14. bez připomínek udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy na 
trase Horní Planá – Lipno nad Vltavou – Vyšší Brod – Studánky.  

15. zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 915/6 a 905/2 v k.ú. Horní 
Planá, lokalita hůrka. 

16. účetní uzávěrku Základní školy a Mateřské školy Horní Planá za rok 2015 a 
převod hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 40.165,37 Kč do 
rezervního fondu.  

17. Zvýšení cen jízdného na převozu pro nákladní automobily, traktory , vleky a 
zvýšení příplatku za mimořádnou jízdu, dle přílohy, od 1.6.2016. 

 
 
Rada města BERE NA VĚDOMÍ: 
 
18. omezení provozu pošty v Horní Plané z personálních důvodů, ve dnech 

23.5.2016-27.5.2016, ve všední dny 8:30-11:00 a 13:00-16:15, v sobotu beze 
změn. 

 
 

………………………………           …………………………………… 
 



ZÁPIS ZE 65. SCHŮZE  RADY  MĚSTA 
 
 

Dne: 18.5. 2016   přítomno: 5                   

    

USNESENÍ 
 
Rada města SCHVALUJE: 
 
19. smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu 

„Festival letní zábavy Horní Planá“ ve výši max. 30.000,- Kč. 
20. konání sportovní akce Muhlviertel 8000 dne 13.8.2016 se startem na pláži 

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

21. zásah a realizaci opatření proti invazní rostlině lupině mnoholisté na 
pozemcích města p.č. 368, p.č. 56 a p.č. 941 v k.ú. Zvonková v letech 2016-
2021, který provede odborná organizace vybraná Správou NP Šumava. 

22. výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na zakázku „Rekonstrukce 
CAS 32 – výroba a montáž  nové nástavby“. 

23. bezplatné umístění 2 ks navigačních kostek formátu „hypercube“ na 
pozemcích města, pro propagaci Olympijského parku Rio-Lipno 2016. 

24. uzavření smlouvy č. 1030031305/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na poz. p.č. 1625/6, 1625/12, 1625/7, 1625/14, 1675/16, 1675/17, 
1565/5, 1690/8 v k.ú. Horní Planá se společností E.ON Distribuce a.s., za 
účelem umístění distribuční soustavy „Hůrka MěÚ, p. Novotný 1625/9 a 
1625/6-NN“. 

25. technické parametry a rozeslání poptávky na sadu vyprošťovacího zařízení 
pro SDH Horní Planá společnostem: Nordstahl spol. s.r.o., Luing Pyrex Group 
a Jaga spol. s.r.o. 

 
 
 

 
 

………………………………           …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁPIS ZE 66. SCHŮZE  RADY  MĚSTA 
 
 

Dne: 25.5.2016   přítomno: 5                   

    

USNESENÍ 
 
Rada města SCHVALUJE: 
 
26. smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci projektu 

„Kulturní léto v Horní Plané 2016“ ve výši max. 20.000,- Kč. 
27. konání letního dětského tábora Pionýrské skupiny PAPRSEK, IČ: 69059039 

v k.ú. Pernek, lokalita „U Rakušanky“ v termínu 3.7.2016 – 12.8.2016. 
28. smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na zalesnění, zajištění a 

výchovu porostů ve výši 7.480,- Kč. 
29. uzavření darovací smlouvy s Nemocnicí Český Krumlov, a.s., IČ: 26095149, 

kterou město Horní Planá daruje 1.000,- Kč pro potřeby oddělení DEO na 
pořízení ultrazvukového přístroje pro vyšetření novorozenců. 

30. výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku „ Horní Planá, Švermova 
ulice – vodovod“, kdy na prvním místě byla vybrána nabídka společnosti 
Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., IČ: 26071584. 

31. technické parametry a rozeslání poptávky na dodavatele rekonstrukce střechy 
na sportovní hale společnostem: Auböck s.r.o., Kohout Company s.r.o. a 
POstavPO s.r.o. 

32. konání veřejné akce „Kácení májky“ v Perneku, dne 28.5.2016, s ukončením 
akce do 01:00 29.5.2016. 

33. odprodej dřevěného zahradního domku umístěného na pozemku p.č.1737/6v 
k.ú. Horní Planá, lokalita Hůrka za cenu 15.000,- Kč. 

34. zveřejnění záměru pronajmout provozovnu výdejny léků v budově 
zdravotního střediska č.p.45 v Horní Plané. 

 
Rada města BERE NA VĚDOMÍ: 
 
35. oznámení o konání shromáždění – setkání s občany, které svolává Sdružení 

pro republiku – republikánská strana Československa 2016 dne 1.6.2016 od 
18:50 do 19:50 hodin na Náměstí v Horní Plané.  

 
 

 
 
 
 
Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (§ 5 odst. 7 

zákona o svobodném přístupu k informacím). 


