VÝPIS USNESENÍ
ze 17. zasedání zastupitelstva města Horní
Planá konaného dne 25. května 2016.
1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Smlouvu o poskytnutí dotace pro Smíšený pěvecký soubor MUSICA VIVA,z.s.
Horní Planá ve výši 30.000,-Kč, na náklady spojené s reprezentací města Horní Planá
na setkání pěveckých sborů v Mnichově 2016.
1.2. Rozpočtové opatření č.2 příjmy 48.870,-Kč, výdaje 30.614,-Kč, financování -18.256,Kč.
1.3. Obecně závaznou vyhlášku města Horní Planá č.1/2016 o místních poplatcích.
1.4. prodej části pozemku parc.č.522/6 dle GP č.261-130/2016 označený jako pozemek
parc.č.522/29 o výměře 850 m2 v k.ú. Zvonková paní K.Ř., České Budějovice za cenu
70,-Kč/m2 + DPH, s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města Horní Planá.
1.5. revokaci usnesení č. 1.13 z 15. zasedání zastupitelstva města Horní Planá, konaného
dne 30.3.2016.
1.6. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 424/1 dle GP č. 2328-358/2015
označený jako pozemek parc.č. 424/10 o výměře 69 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.7. koupi pozemků parc.č. 464/29 o výměře 76 m2, pozemek parc.č. 464/30 o výměře 84
m2, pozemek parc.č. 455/5 o výměře 1737 m2, část pozemku parc.č. 1693/1 dle GP
č.2372-9/2016 označený jako pozemek parc.č. 1693/6 o výměře 790 m2 vše v k.ú.
Horní Planá od Ing. J.Š., Frymburk za celkovou cenu 138.911,-Kč. Náklady spojené
s vypracováním smlouvy a s pořízením kolku na vklad do KN ponese město Horní
Planá.
1.8. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc. č. 499/32 o výměře cca 1142 m2
v k.ú. Horní Planá.
1.9. výměnu části pozemku města parc. č. 690/21 dle GP č.2368-112b/2016 označený
jako pozemek parc.č. 690/229 o výměře 2635 m2 a části pozemku parc.č. 690/21 dle
GP č. 2368-112a/2016 označený jako pozemek690/227 o výměře 64 m2, pozemku
parc. č. 690/83 o výměře cca 30 m2, pozemku parc.č. 690/65 o výměře 13 m2 vše
v k.ú. Horní Planá, cena pozemků je 10,-Kč/m2 včetně DPH, za část pozemku TJ
Smrčina Horní Planá z.s., Komenského 101, Horní Planá parc.č. 557/1 dle GP
č.2369-112/2016 označený jako pozemek parc.č. 557/7 o výměře 2742 m2 v k.ú.
Horní Planá, cena pozemku je 10,-Kč/m2. Náklady na výměnu pozemků uhradí
účastníci rovným dílem.
1.10. Smlouvu o zřízení práva k provedení stavby pro CHENEN a.s.,Jemnická 1138/1
Praha 4, IČO 27221539 na stavební objekt SO 09 Úprava stávajícího sjezdu I/39 na
účelovou komunikaci na pozemku parc.č. 511 v k.ú. Horní Planá bezúplatně.
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
2.1. zprávu kontrolního výboru o využití příspěvků organizacím z finančních prostředků
města Horní Planá za rok 2015.
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Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (§ 5
odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím).

