
VÝPIS  USNESENÍ 
z 22. zasedání zastupitelstva města  Horní Planá  

konaného dne 21.prosince 2016. 
 

1. Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

1.1. rozpočet města Horní Planá na rok 2017 – příjmy : 77.254.142,- Kč, výdaje: 

85.680.326,- Kč,  financování: 8.426.184,-Kč. 

1.2. vytvoření peněžního fondu na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. 

Příjmem tohoto fondu bude převod ve výši 10 % z příjmů z pronájmu tohoto majetku 

ročně. Použití tohoto fondu je podmíněno schválením Zastupitelstva města v rozpočtu 

města na příslušný kalendářní rok. 

1.3. na rok 2017 cenu vodného  39,15Kč/m
3
 +DPH a stočného 37,22 Kč/m

3
 +DPH. 

1.4. Dodatek č.2 a Dodatek č.3 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Horní 

Planá. 

1.5. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1298/1 o výměře cca 180m
2
 v k.ú. 

Horní Planá. 

1.6. prodej pozemků parc.č. 409 o výměře 300m
2
, parc. č. 412/10 o výměře 28m

2
, a část 

pozemku parc.č. 408/10 dle GP č.438-106/2015 označený jako pozemek parc.č. 

408/16 o výměře 480m
2
 a část pozemku parc.č. 408/10 dle GP č.441-106/2015 

označený jako parc.č. 408/18 o výměře 70m
2
, vše v k.ú. Pernek paní I.N. Bušanovice 

a P.N. Jindřichův Hradec za cenu 500,-Kč/m
2
+ DPH 

1.7. prodej pozemku parc.č. 690/20 o výměře 212m2 v k.ú. Horní Planá M.Z., Český 

Krumlov s předkupním právem Města Horní Planá za cenu 70,-Kč/m
2
+ DPH 

1.8. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě označenou jako BKS/18152/2/12/RCB/Pu 

uzavřenou mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 

prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, 

Nemanická 2133/10, České Budějovice, Městem Horní Planá, Náměstí 54, Horní 

Planá a M.F., Pňovany , týkající se pozemků parc.č. 365/9 o předpokládané výměře 

935m
2
 a parc.č. 388 o předpokládané výměře 477m

2
 vše v k.ú. Zvonková, 

v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec-Zadní 

Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,0000- Přední Zvonková km 3,040) a Zadní 

Zvonková- odpočívka na silnici III/1634“. Příspěvek Města Horní Planá ve výši 

131.515,-Kč. 

1.9. Smlouvu o partnerství s Turistickým spolkem Lipenska, z.s. Loučovice. 

1.10. pořízení změny č. 1 územního plánu Horní Planá (dále též jen „změna“)  

dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), která 

se bude pořizovat z vlastního podnětu a starostu města Bc. Jiřího Hůlku dle § 6 odst. 

5 písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele, který bude spolupracovat 

s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 

1 stavebního zákona) po celou dobu pořizování změny,. 

 
 

 
 

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (§ 5 

odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím). 


