
VÝPIS  USNESENÍ
z 18. zasedání zastupitelstva města Horní 

Planá konaného dne 29. června 2016.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:

1.1. Program rozvoje města Horní Planá na období 2016-2022.
1.2. rozpočtové opatření č. 3 – příjmy : 768 705,- Kč, výdaje: 1 316 899,- Kč,  

financování: 548 194 Kč.
1.3. rozpočtové opatření č. 4 – příjmy: 847 466 Kč, výdaje: 520 000 Kč, financování : -

327 466 Kč.
1.4. závěrečný účet města Horní Planá za rok 2015 bez výhrad.
1.5. písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených 

ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Planá za kalendářní rok 
2015.

1.6. účetní závěrku obce za rok 2015 sestavenou k 31.12.2015 a dosažený výsledek 
hospodaření v hlavní činnosti ve výši Kč 11 097 477,22 – zisk, ve vedlejší 
hospodářské činnosti  ztrátu ve výši Kč 1 890 419,26 a převedení výsledků 
hospodaření na účet 432 – nerozdělený zisk, ztráta z minulých let.

1.7. udělení pravomoci Radě města, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a), zákona č. 12/2000 
Sb. (O obcích), provádět v nezbytně nutných případech rozpočtová opatření 
v příjmové části rozpočtu obce v neomezené výši a ve výdajové části rozpočtu obce 
do celkové výše 500.000 Kč nad rámec závazných ukazatelů rozpočtu (paragrafů). 
Radou schválená rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí finančnímu 
výboru a zastupitelstvu na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rozpočtová 
opatření budou schvalována v závazných ukazatelích jako schválený rozpočet 
(paragrafech). Rozpis příjmů a výdajů do podrobné položkové skladby provádí 
správce rozpočtu hlavní účetní v součinnosti se starostou.

1.8. přidělení bytu 3+1v domě čp. 304 v Horní Plané paní J.D., Horní Planá.
1.9. přidělení bytu 2+0 v domě čp. 312 v Horní Plané paní I.I., bytem Komenského 189, 

Horní Planá.
1.10. prodej části pozemku parc.č. 424/1 dle GP č. 2328-358/2015 jako pozemek 

parc.č. 424/10 o výměře 69m2 v k.ú. Horní Planá společnosti Novys s.r.o., 
Henningsdorfská 1037, Kralupy nad Vltavou za cenu 200Kčm2+ DPH.

1.11. prodej části pozemku parc.č.1692/137 dle GP č.2376-127/2016 označený jako 
pozemek parc.č.1692/171 o výměře 36m2 v k.ú. Horní Planá paní R.K., Horní Planá 
za cenu 70,-Kč/m2 + DPH.

1.12. koupi části pozemku parc.č. 762/147 dle GP č.2378-129/2016 označený jako 
pozemek parc.č. 762/187 o výměře 80m2 v k.ú. Horní Planá od p. J.B., Horní Planá za 
cenu 1.820,-Kč. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, pořízení kolku na vklad 
do KN a na pořízení GP ponese město Horní Planá.

1.13. prodej části pozemku parc.č. 715/1 dle GP č.2377-128/2016 označený jako pozemek 
parc.č. 715/9 o výměře 26m2 v k.ú. Horní Planá manželům Z.a J.B., Horní Planá za 
cenu 70Kč/m2 + DPH.

1.14. zveřejnění záměru výměny pozemku parc. č. 424/1 dle GP č.2320-118/2015 
označený jako pozemek parc.č.424/8 o výměře 48m2 a pozemek parc.č. 424/9 o 
výměře 56m2 vše v k.ú. Horní Planá.

1.15. prodeje části pozemku parc. č. 1481/5 dle GP č.2375-126/2016 označený jako 
pozemek parc.č. 1481/5 o výměře 167m2 a části pozemku parc. č. 1728/13 dle GP 
č.2375-126/2016 označený jako pozemek parc.č. 1728/19 o výměře 18m2 vše v k.ú. 
Horní Planá, s věcným břemenem vedení kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení 
manželům R.aM.T., Roztoky, za cenu 200Kč/m2+DPH.

1.16. koupi části pozemku parc.č. 1481/4 dle GP č.2375-126/2016 označený jako 
pozemek parc.č. 1481/6 o výměře 40m2 v k.ú. Horní Planá od manželů R.a M.T., 



Roztoky, za cenu 200Kč/m2. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, pořízení 
kolku na vklad do KN a na pořízení GP ponese město Horní Planá.

1.17. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1676 o výměře cca 500m2 v k.ú. 
Zvonková.

1.18. rozhodnutí o vydání zrušení Regulačního plánu Bližší Lhota formou opatření obecné 
povahy dle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za 
použití ust. § 69 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 19 a přílohy 
č. 11 vyhlášky č. 500/2006 S., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů a po ověření dle § 69 odst. 2 stavebního zákona.

1.19. rozhodnutí o vydání zrušení Regulačního plánu Další Lhota formou opatření obecné 
povahy dle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za 
použití ust. § 69 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 19 a přílohy 
č. 11 vyhlášky č. 500/2006 S., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů a po ověření dle § 69 odst. 2 stavebního zákona.

1.20. rozhodnutí o vydání zrušení Regulačního plánu Přední a Zadní Zvonková, Horní 
Planá formou opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
jen „stavební zákon“), za použití ust. § 69 stavebního zákona, § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní 
řád“), § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 S., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů a po ověření dle § 69 odst. 2 stavebního 
zákona.

1.21. prodloužení termínu splnění podmínky v bodu 6.1. Kupní smlouvy a smlouvy o 
věcném právu předkupním týkající se pozemků parc.č. 1298/20 a parc.č. 1291/6 vše 
v k.ú. Horní Planá uzavřené dne 29.6.2015 o čtyři měsíce tzn. do 31.10.2016 na 
základě žádosti p.M.P., Praha Třebonice.

1.22. smlouvu o poskytnutí dotace TJ Smrčina Horní Planá, ve výši 47.630Kč na 
pronájem sportovišť, včetně prostor pro všechny složky tělovýchovné jednoty.

1.23. pořízení územní studie SOR.1J/U – k.ú. Horní Planá, lokalita Jenišov - na základě 
žádosti vlastníků dotčených pozemků ACEK PROPERTIES s.r.o., Lucemburská 
1496/8, Praha 3, pořizovatelem územní studie bude Městský úřad Horní Planá, 
projektant územní studie bude vybrán žadatelem, který bude též plně hradit náklady 
na vypracování dokumentace a pořízení územní studie, kdy projektant musí splňovat 
požadavky na autorizaci dle par. 158 stavebního zákona.

2. Zastupitelstvo města neschvaluje:

2.1. přidělení bytu 1+0 v čp. 189 ul. Komenského v Horní Plané. 
2.2. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1699/1 o výměře cca 135m2 v k.ú. 

Horní Planá.
2.3.

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

3.1. že k návrhu zrušení Regulačního plánu Bližší Lhota nebyly uplatněny žádné námitky 
ani připomínky.

3.2. že k návrhu zrušení Regulačního plánu Další Lhota nebyly uplatněny žádné námitky 
ani připomínky.



3.3. že k návrhu zrušení Regulačního plánu Přední a Zadní Zvonková, Horní Planá nebyly 
uplatněny žádné námitky ani připomínky.

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

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (§ 5
odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím).




