VÝPIS USNESENÍ
z 9.zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 2.listopadu 2011.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zastupitelstvo města schvaluje:
Rozpočtové opatření č.2/2011 příjmy 76.000,-Kč, výdaje 76.000,-Kč.
přidělení bytu 2+0 v čp. 312 Miroslavě Doubravové.
přidělení bytu 1+0 v čp.189 manželům Smutným.
přijetí daru - pozemku parc.č. KN 1728/5 o výměře 1486 m2 v k.ú. Horní Planá od
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, České Budějovice bezúplatným
převodem.
zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. KN 1692/145 o výměře cca 250 m2
v k.ú. Horní Planá.
prodej části pozemku KN 440/12 dle GP č. 1932-177/2011 označen jako pozemek
parc. č. 440/12 o výměře 160 m2 a část pozemku KN 105/1 dle GP č. 1932-177/2011
označen jako pozemek parc. č. 105/1 o výměře 62 m2 vše v k.ú. Horní Planá Jaroslavu
a Ludmile Jodlovým, Horní Planá za 70Kč/ m2 předkupním právem města na 10 let a
s věcným břemenem vedení oprav a údržby vodovodu a kanalizace.
prodej pozemku parc.č. KN 1643/2 o výměře 66 m2 v k.ú. Horní Planá Jaroslavu
Smetanovi, Hůrka 54 za cenu 70 Kč/m2 s předkupním právem města a s věcným
břemenem vedení oprav a údržby kanalizačního řadu a umístění přečerpávací šachty
kanalizace.
prodej části pozemku KN 1564/1 dle GP č. 1953-332/2011 označen jako pozemek
parc. č. 1564/3 o výměře 113 m2 v k.ú. Horní Planá pro Reintjes Bartholomeus Petrus a
Polkamp Elizabeth Cornelia Maria, Molenweg 87, 6542 PT Nijmegen, Nizozemsko za
cenu 500Kč/m2.
Prohlášení o vlastnických vztazích:
Město Horní Planá, se sídlem Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČ: 00245895
zastoupené Jiřím Hůlkou, starostou, tímto výslovně uznává a prohlašuje, že EGE, spol.
s r.o, se sídlem Novohradská 397/34, 370 08 České Budějovice 6, IČ: 15771695,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C,
vložka 1304 je jediným a výlučným vlastníkem a provozovatelem těchto nemovitostí:
• budovy o ploše 16,7 m2, umístěné na pozemku p. č. 448/8, na tuto budovu byl
zpracován geometrický plán pro zaměření rodinného domku a čerpací stanice na p.č.
448/1 č. 826-52/96, ze dne 7. srpna 1996, který je nedílnou součástí tohoto prohlášení
jako jeho příloha č.1
• budovy o ploše 16,4 m2, umístěné na pozemku p. č. 551/2, na tuto budovu byl
zpracován geometrický plán pro zaměření objektu č. 761-260433/94, ze dne 16.
června 1995, který je nedílnou součástí tohoto prohlášení jako jeho příloha č.2.
• stavby vodovodu pro chatovou oblast Dobrá Voda v Horní Plané, průběh a přesná
trasa vodovodu je zakreslena na výkresu zaměření skutečného provedení vodovodu,
který je nedílnou součástí tohoto prohlášení jako jeho příloha č.3.
Všechny výše uvedené nemovitosti jsou umístěné v katastrálním území Horní Planá
643700, obec Horní Planá, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov.
K provedení stavby výše uvedených nemovitostí bylo vydáno Okresním národním
výborem v Českém Krumlově, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství
rozhodnutí o povolení stavby vodovodu pro chatovou oblast Dobrá Voda v Horní

Plané, ze dne 20. září 1979, č.j. 648 VLHZ/79-H1, toto povolení tvoří přílohu č. 4
tohoto prohlášení a je jeho nedílnou součástí.
Na základě nyní již obou stranám nedostupné hospodářské smlouvy z 21. listopadu
1985 došlo k převodu vlastnického práva ke všem výše uvedeným nemovitostem na
Energovod, k.p. Praha, závod České Budějovice, jehož právním nástupcem je EGE,
spol. s r.o.
Město Horní Planá tímto výslovně souhlasí, aby EGE, spol. s r.o. vstoupila do
správního stavebního řízení vedeného v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím o
povolení stavby jako jediný a výlučný vlastník a aby svým jménem požádala o
kolaudaci stavby.
1.10. uzavření dodatku č.6 k nájemní smlouvě ze dne 11.4.2000 s ATC Bohemia, s.r.o.,
kterým se upraví:
d) doba trvání nájmu autokempu „Jenišov“ tohoto nájemce bude zkrácena do
31.12.2016;
e) výše nájemného v období od 1.1.2012 do 31.12.2016 bude činit 470.000,-Kč
ročně;
f) nájemci bude vráceno předplacené nájemné ve výši 1.950 tis.Kč ve dvou splátkách
a to 1.000.000,-Kč do 28.2.2012 a 950.000,-Kč do 28.2.2013.
Dodatek č.6 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
1.11. úpravu základního nájemného provozovatele kempů Jaroslava Vozky
- autokemp Liptov 300tis.Kč/ročně a Karavan kemp 600 tis. Kč pro rok 2012.
1.12. název nové lokality pro výstavbu rodinných domů realizovanou městem „Nad
Hřištěm“.
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Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/11.
dopis ,,Odvolání proti rozhodnutí Zastupitelstva o přidělení bytu ze dne 27.9.2011 a
pověřuje E.Hůrkovou úpravou Pravidel pro hospodaření s byty v obytných domech
v majetku města Horní Planá.
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