
VÝPIS  USNESENÍ 
  z 33.zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 26.března 2014. 
 

 

1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1 výměnu části pozemku města parc.číslo KN 482/2 dle GP č. 2190-31/2014 označený jako 
pozemek parc.číslo KN 482/54 o výměře 244 m2 v k.ú. Horní Planá za část pozemku parc. číslo 
KN 482/20 dle GP č. 2178-257/203 označený jako pozemek parc. číslo KN 482/48 o výměře 244 
m2 v k.ú. Horní Planá v podílovém vlastnictví ½ Janušková Vladimíra, Čajkovského 1983/34, 
787 01 Šumperk a ½ Tůma Tomáš, Evaldova 1867/26, 787 01 Šumperk. Oba pozemky mají 
stejnou výměru a stejnou cenu 60,-Kč/m2. 

1.2 koupi části pozemku parc. číslo KN 487/24 dle GP č. 2180-257/2013 označený jako pozemek 
parc. číslo KN 487/44 o výměře 79 m2 v k.ú. Horní Planá, za cenu 4. 740,- Kč od CHENEN a.s., 
IČ 27221539, Mezibranská 1579/4, Praha 1. 

1.3 prodej pozemku parc. číslo KN 690/107 o výměře 886 m2  v k.ú. Horní Planá pro Janu 
Nendzovou, Náměstí 4, 382 26 Horní Planá, za cenu 350,- Kč/m2, s podmínkami pro prodej 
stavebních pozemků města. 

1.4 prodej části pozemku parc. číslo KN 1562 dle GP č. 2171-246/2013 označený jako pozemek 
parc. číslo KN 1562/1 o výměře 1300 m2 v k.ú. Horní Planá pro Petra Košťála, Finské domky 
242, 382 26 Horní Planá, za cenu 70,-Kč/m2, s podmínkami pro prodej stavebních pozemků 
města.  

1.5 prodej části pozemku parc. číslo KN 101/24 dle GP č. 2195-67/2014 označený jako pozemek 
parc. číslo KN 101/28 o výměře 10m2 a části pozemku parc. číslo KN 89/30 dle GP č. 2195-
67/2014 označený jako pozemek parc. číslo KN 89/49 o výměře 19 m2 vše v k.ú. Horní Planá, 
pro p. Radka Ondříka, Na Výsluní 323, 382 26 Horní Planá, za cenu 70,-Kč/m2 . 

1.6 zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN 1475/8 o výměře 25m2 v k.ú. Černá v 
Pošumaví. 

1.7  zveřejnění záměru darování části pozemku parc. číslo KN 562 o výměře cca 60 m2  v k.ú. Horní 
Planá, Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 

1.8 zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN 713/41 o výměře 56 m2 , části pozemku parc. 
číslo KN 717/51 o výměře cca 715 m2  a pozemku parc. číslo 715/8 o výměře 43 m2, vše v k.ú. 
Horní Planá. 

1.9 prodej pozemku parc. číslo KN 1081 o výměře 120 m2 v k.ú. Horní Planá, pro Bc. Jiřího Hůlku, 
Dobrovodská 80, 382 26 Horní Planá, za cenu 70,-Kč/m2. 

 

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
2.1. pořízení územní studie SOR.3.HO-U 1. etapa – na základě žádosti vlastníka dotčených 

pozemků CHENEN a.s., Praha1, pořizovatelem územní studie bude Městský úřad Horní 
Planá, projektant územní studie bude vybrán žadatelem, který bude též plně hradit náklady na 
zpracování dokumentace a pořízení územní studie, kdy projektant musí splňovat požadavky 
na autorizaci dle § 158 stavebního zákona.  

2.2. zprávu o použití finančních příspěvků poskytnutých městem Horní Planá za rok 2013, kterou 
přednesl předseda kontrolního výboru ing. Henzelín. 

2.3. podmínky pronájmu nebytových prostor na části pozemku p.č. KN 424/1, ostatní plocha 
v k.ú. Horní Planá pro účely provozu stánku občerstvení.  

 

3. Zastupitelstvo města neschvaluje: 
3.1. prodej pozemku parc. číslo KN 690/107 o výměře 886 m2  v k.ú. Horní Planá pro Milana 

Hájka, Sadová 233, 390 03 Tábor. 
 

…………………………..      …………………………. 
               starosta                místostarosta 


