
 
VÝPIS  USNESENÍ 

ze 33. zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 20. prosince 2017. 

 

 

 
1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 
 

1.1. rozpočtové opatření č.10  příjmy 1.792.000,- Kč výdaje 1.792.000,- Kč. 
1.2. rozpočet Svazku lipenských obcí na rok 2018 příjmy 459.500,-Kč, výdaje 561.500,-Kč. 
1.3. rozpočet města Horní Planá na rok 2018 – příjmy : 69.630.047,- Kč, výdaje: 78.771.227,- Kč,  

financování: 9.141.180,-Kč. 
1.4. prodej části pozemku parc.č. 1084/1 dle GP č. 2517-370/2017 označený jako pozemek parc.č. 

1084/4 o výměře 181m2 v k.ú. Horní Planá za cenu 70,-Kč/m2 + DPH panu Z.N., Horní Planá. 
1.5. prodej části pozemku parc.č. 1084/1 dle GP č. 2517-369/2017 označený jako pozemek parc.č. 

1084/3 o výměře 192m2 v k.ú. Horní Planá za cenu 70,-Kč/m2 + DPH panu B.H., Horní Planá. 
1.6. prodej části pozemku parc.č. 690/183 dle GP č. 2515-368/2017 označený jako pozemek 

690/243 o výměře 650m2 v k.ú. Horní Planá za cenu 350,-Kč/m2 + DPH s podmínkami pro 
prodej stavebních parcel města paní M.P., Kamenný újezd. 

1.7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1030C17/33 spočívající v právu 
vstupu a vjezdu na budoucí služebný pozemek za účelem zřídit, provozovat, opravovat a 
udržovat stavbu „Skupinový vodovod – Lipenská oblast, Hůrka-Horní Planá, vodovod a 
kanalizace“ na pozemku parc.č. 762/180, 762/181, 818/3, 819/18, 921/16 vše v k.ú. Horní 
Planá v majetku Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha3 
Žižkov, IČO: 01312774 za jednorázovou úplatu. 

1.8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.:2017 -stavba 
Skiareál Horní Planá – Houbový Vrch, budoucí zavázaný se zavazuje strpět věcné břemeno – 
služebnost inženýrských sítí na služebných pozemcích v rámci akce stavby “Skiareál Horní 
Planá – Houbový Vrch“ spočívající v právu vstupu a vjezdu na budoucí služebný pozemek za 
účelem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat stavbu na pozemku parc.č. 240, 270, 274 vše 
v k.ú. Houbový Vrch v majetku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 
Praha 6, IČO:00000205 za jednorázovou úplatu 27.540,-Kč. 

1.9. vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy a 
Mateřské Školy Horní Planá. 

 
 
 
2. Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 

2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 456/6 o výměře cca 25226m2, pozemku parc.č. 
456/7 o výměře 9778m2 se stavbou, pozemku parc.č. 456/8 o výměře 134m2 se stavbou, 
pozemku parc.č. 456/9 o výměře 35m2 se stavbou, pozemku parc.č. 456/10 o výměře 36m2 se 
stavbou, pozemku parc.č. 456/11 o výměře 69m2, pozemku parc.č. 456/12 o výměře 424m2 se 
stavbou, pozemku parc.č. 456/13 o výměře 11m2 se stavbou, pozemku parc.č. 456/14 o výměře 
61m2 se stavbou, pozemku parc.č. 456/15 o výměře 30m2 se stavbou, pozemku parc.č. 451/2 o 



výměře 134m2 se stavbou, pozemku parc.č. 451/3 o výměře 129m2 se stavbou  vše v k.ú. 
Zvonková. 

 
 
…………………………..      …………………………. 

              starosta        místostarosta 

 
 
 
Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (� 5 odst. 7 zákona o 

svobodném přístupu k informacím). 

 


