
VÝPIS  USNESENÍ 
  z 34.zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 30.dubna 2014. 
 
1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. účetní závěrku obce za rok 2013 sestavenou k 31.12.2013 a dosažený výsledek hospodaření 
v hlavní činnosti ve výši 14 359 559,85 – zisk, ve vedlejší hospodářské činnosti ztrátu ve výši 
Kč 1 622 463,23 a převedení výsledků hospodaření na účet 432 – nerozdělený zisk, ztráta 
minulých let. 

1.2. odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného práva předkupního ze dne 
6.1.2014, řízení ve věci vkladu vedeno a zastaveno rozhodnutím KÚ pro Jihočeský kraj, KP 
Český Krumlov pod č.j. V-34/2014-302, která byla uzavřena s kupujícími, manžely 
Vladimírem Kaprálem a Danou Kaprálovou, a jejíž předmětem je parcela č. 690/104 – travní 
porost o výměře  794m2 v k.ú. Horní Planá, obec Horní Planá a parcela č. 690/185 – 
travní porost o výměře  115m2 v k.ú. Horní Planá, obec Horní Planá s tím, že kupujícím 
bude vrácena celá kupní cena a dále částka odpovídající nákladům za vyhotovení 
geometrického plánu ve výši 5.416,-Kč. Manželé Vladimír Kaprál a Dana Kaprálová uhradí 
městu Horní Planá částku ve výši 3.000,-Kč (tj. náklady na smlouvu a náklady na správní 
poplatek).   

1.3. prodej pozemku parc. číslo KN 690/117 o výměře 645m2 v k.ú. Horní Planá Janě Schistkové, 
U Nádraží 222, 384 51 Volary, za cenu 350,-Kč/m2, s podmínkami pro prodej stavebních 
pozemků města. 

1.4. prodej pozemku parc. číslo KN 690/122 o výměře 707m2 v k.ú. Horní Planá Evě Kohoutové, 
Milná 38, 382 79 Frymburk, za cenu 350,-Kč/m2, s podmínkami pro prodej stavebních 
pozemků města. 

1.5. prodej pozemku parc. číslo KN 690/124 o výměře 640m2 v k.ú. Horní Planá Janě Pickové, 
Potoční 152, 382 21 Kájov, za cenu 350,-Kč/m2, s podmínkami pro prodej stavebních 
pozemků města. 

1.6. prodej části pozemku parc.číslo KN 776/4, dle GP č.2196-17/2014 označený jako pozemek 
parc.číslo KN 776/6 o výměře 10m2 v k.ú. Horní Planá, za cenu 500Kč/m2 Zdeňku 
Trávníčkovi, Lidická 117/19, 370 01 České Budějovice.   

1.7. prodej pozemku parc. číslo KN 1475/8 o výměře 25m2 v k.ú. Černá v Pošumaví za cenu 
500Kč/m2 Marii a Rudolfu Augustinovým, Májová 26, 382 21 Kájov. 

1.8. darování části pozemku parc. číslo KN 562, dle GP č.2193-53/2014 označený jako pozemek 
parc. číslo KN 562/2, o výměře 40m2 a část pozemku parc. číslo KN 562, dle GP č.2193-
53/2014 označený jako pozemek parc. číslo KN 562/2 díl d, o výměře 6m2, vše v k.ú. Horní 
Planá, Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 

1.9. prodej pozemku parc. číslo KN 713/41o výměře 56m2, části pozemku parc. číslo KN 717/51, 
dle GP č.2201-99/2014 označený jako pozemek parc. číslo KN 717/54, o výměře 718m2  a 
pozemku parc. číslo 715/8 o výměře 43m2, vše v k.ú. Horní Planá, za 200Kč/m2 firmě GK-
mont, s.r.o., Palackého 134, 383 26 Horní Planá. 

1.10. pověření starosty přípravou revitalizace kempu Liptov. 
 
2. Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 

2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN 1692/110 o výměře 542m2 v k.ú. Horní 
Planá. 

 
 
 

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


