
VÝPIS  USNESENÍ 
Z 23. zasedání zastupitelstva města  Horní Planá  

konaného dne 25. ledna 2017. 
 

1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 pro TJ Smrčina Horní Planá, z.s., 

IČ:42396441 ve výši 482.630,-Kč. 

1.2. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Pernek, IČ:65024826 ve výši 400.000,-Kč. 

1.3. přidělení bytu 3+1 v domě č.p. 312 v Horní Plané paní N.J., H. Planá. 

1.4. zveřejnění prodeje části pozemku parc. číslo 1469/2 o výměře cca 49 m
2
 a 9 m

2
,
 
vše v 

k.ú. Horní Planá. 

1.5. zveřejnění prodeje části pozemku parc. číslo 321/1 o výměře cca 80 m
2
 v k.ú. Horní 

Planá. 

1.6. prodej pozemků parc. č. 328/1 o výměře 730 m
2
 a pozemku parc.č. 328/3 o výměře 

121 m
2
 vše v k.ú. Pernek panu M.K., Hory, Horní Planá a L., Hory, Horní Planá za 

cenu 70,-Kč/m
2 

+ DPH 

1.7. výměnu části pozemku parc.č. 697/94 dle GP č.2439-9/2017 označeného jako 

pozemek parc.č. 697/103 o výměře 757 m
2
 a části pozemku parc.č. 697/94 dle GP 

č.2439-9/2017 označeného jako pozemek parc.č. 697/104 o výměře 133 m
2
 vše v k.ú. 

Horní Planá v celkové ceně 65.056,-Kč od P.P., Horní Planá, za část pozemku parc.č. 

697/95 dle GP č.2439-9/2017 označeného jako pozemek parc.č. 697/105 o výměře 

304 m
2
 a část pozemku parc.č. 697/1 dle GP č.2439-9/2017 označeného jako 

pozemek parc.č. 697/102 o výměře 552 m
2
 vše v k.ú. Horní Planá v majetku Města 

Horní Planá v celkové ceně 65.056,-Kč včetně DPH. Náklady spojené 

s vypracováním smlouvy, pořízení kolku na vklad do KN a na pořízení GP ponese 

Město Horní Planá. 

1.8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena – služebnosti PO,s.p. číslo 

197/2016, budoucí povinný NIRABEL s.r.o. Korunní 810/104, Praha 10, 

IČ:27181120 na realizaci stavby Kanalizace a centrální ČOV v obci Maňava na 

pozemku parc.číslo 395 v k.ú. Pernek za jednorázovou úplatu dle vzorce: plošná 

výměra služebnosti x sazba nájemného za m
2 

x 5 let. Sazba nájemného 11,-Kč/m
2
, 

celková cena bude minimálně 1.000,-Kč, výsledná částka bude doplněna platnou 

sazbou DPH. 

1.9. Seznam nemovitostí předaných do výpůjčky Základní škole a Mateřské škole Horní 

Planá ke dni 31.12.2016 ve výši 33.172.538,20Kč. 

 

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

2.1. rozpočtové opatření č.13 s těmito ukazateli: příjmy 8.516.432,-Kč, výdaje -

4.602.263,-Kč, financování -13.118.695,-Kč. 

2.2. plnění rozpočtu za rok 2016, příjmy 63.768.238Kč a výdaje 76.198.941,-Kč. 

2.3. informaci o špatném technickém stavu komunikace III/1637 z Horní Plané do 

Hodňova a pověřuje starostu města jednáním s Krajským úřadem Jihočeského kraje o 

její opravě. 
 

 
 

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

odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím). 


