VÝPIS USNESENÍ

Z 21. zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 30. listopadu 2016.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové opatření č. 11 s těmito ukazateli: příjmy : 9.888,- Kč, výdaje: 26.552,- Kč,
financování: 36.440,-Kč.
1.2. převod vlastnictví pozemku parc.číslo 31/49 ostatní plocha o výměře 372 m2 v k.ú.
Horní Planá ve vlastnictví L.Š., Vimperk na osobu blízkou tzn. jeho syna L.Š., Černá
v Pošumaví se všemi právy a povinnostmi.
1.3. revokaci usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Horní Planá ze dne 24.6.2015
v bodu 1.7.
1.4. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 409 o výměře 300 m2 dále pozemku
parc.č. 412/10 o výměře 28 m2 a pozemku parc.č. 408/10 o výměře cca550 m2 vše
v k.ú. Pernek.
1.5. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 328/1 o výměře 730 m2 a pozemku
parc.č. 328/3 o výměře 121 m2 vše v k.ú. Pernek.
1.6. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 690/20 o výměře cca 212 m2 v k.ú.
Horní Planá.
1.7. odkoupení pozemku parc.č. 1704/6 o výměře 80 m2 v k.ú. Horní Planá od M.H.Praha
5 za cenu 1,-Kč. Náklady spojené s prodejem ponese Město Horní Planá.
1.8. prodloužení lhůty pro dokončení stavby rodinného domu na pozemku parc.č.990/4
v k.ú. Horní Planá z finančních důvodů nejpozději do 31.12.2018.
1.9. podání žádosti o dotaci na Sběrný dvůr Horní Planá z Operačního programu Životní
prostředí.
1.10. rozpočet Svazku lipenských obcí na rok 2017: příjmy: 300.020,- Kč, výdaje
253.020,- Kč.
2. Zastupitelstvo města pověřuje:
2.1. Radu města provedením předpokládaných změn závazných ukazatelů rozpočtu od
dnešního zasedání do konce roku 2016.
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
3.1. rozpočtové opatření č. 10 – příjmy : 23.682,- Kč, výdaje: 23.682,- Kč.
3.2. návrh rozpočtu města na rok 2017 ke zveřejnění.

…………………………..
starosta

………………………….
místostarosta

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

