
 
VÝPIS  USNESENÍ 

ze 37. zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 25. dubna 2018. 

 

 
1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. Rozpočtové opatření č.3/2018 s těmito ukazateli: příjmy: 328.899,90 Kč výdaje 149.991,-Kč 
financování: -178.908,90 Kč. 

1.2. přidělení bytu č.4 0+1 v čp. 189 L.S., Horní Planá. 
1.3. přidělení bytu č.17 0+1 v čp. 189 T.M., Horní Planá  
1.4. přidělení bytu 1+1 čp. 304 M.Š., Horní Planá. 
1.5. přidělení bytu 1+1 čp. 305 L.K., Horní Planá. 
1.6. poskytnutí daru Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a to 

části pozemku parc.č. 149/1 dle GP č. 2394-223/2016  označený jako díl a) o výměře 10m2, 
části pozemku parc.č. 148/1 dle GP č. 2394-223/2016 označený jako díl b) o výměře 3m2,  části 
pozemku parc.č. 205/2 dle GP č. 2394-223/2016 označený jako díl c) o výměře 25m2, sloučeny 
dle GP č. 2394-223/2016 do pozemku parc.č. 1757 o výměře 39m2 vše v k.ú. Horní Planá. 
Náklady na pořízení GP zaplatí Město Horní Planá, poplatek za vklad do KN každý jednou 
polovinou. 

1.7. přijetí daru od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a to 
části pozemku parc.č. 1730/1 dle GP č. 2394-223/2016 označený jako pozemek parc.č. 1730/4 o 
výměře 251m2, části pozemku parc.č. 1730/1 dle GP č. 2394-223/2016 označený jako pozemek 
parc.č. 1730/5 o výměře 23m2 vše v k.ú. Horní Planá. Náklady na pořízení GP zaplatí Město 
Horní Planá, poplatek za vklad do KN každý jednou polovinou.. 

1.8. prodej pozemků parc.č. 14/2 o výměře 73m2, parc.č. 14/3 o výměře 5m2, parc.č. 4/5 o výměře 
17m2 vše v k.ú. Horní Planá, s věcným břemenem uložení teplovodu, vlastníkům bytového 
domu č.p. 67 a č.p.68 Jiráskova ulice Horní Planá,  za cenu 100,- Kč/m2 + DPH. 

1.9. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 70/1 dle GP č. 2537-Z1763 označený jako 
pozemek parc.č. 70/45 o výměře 1m2 v k.ú. Horní Planá. 

1.10. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 410 dle GP č. 474-41/2018 označený 
jako pozemek parc.č. 410/4 o výměře 266m2 a části pozemku parc.č. 391/12 dle GP č. 474-
41/2018 označený jako pozemek parc.č. 391/15 o výměře 15m2 vše v k.ú. Pernek. 

1.11. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 391/14 o výměře 191m2 v k.ú. Pernek. 
1.12. prodej části pozemků parc.č. 175 dle GP č. 2523-396/2017 označený jako pozemek 

parc.č. 175/2 o výměře 173m2, část pozemku parc.č. 608 dle GP č. 2523-396/2017 označený 
jako pozemek parc.č. 608/2 o výměře 17m2 vše v k.ú. Horní Planá panu  M.Š., Hrudkov  a paní 
V.K. Český Krumlov za cenu 300,-Kč/m2 + DPH. 

1.13. prodej části pozemků parc.č. 300/8 dle GP č. 2532-43/2018 označený jako pozemek 
parc.č. 300/16 o výměře 46m2, část pozemku parc.č. 717/51 dle GP č. 2532-43/2018 označený 
jako pozemek parc.č. 717/59 o výměře 17m2 vše v k.ú. Horní Planá paní M.Z. Horní Planá za 
cenu 100,-Kč/m2 + DPH. 

1.14. prodej části pozemků parc.č. 1180/1 dle GP č. 2531-42/2018 označený jako pozemek 
parc.č. 1180/22 o výměře 239m2, v k.ú. Horní Planá pro za cenu 70,-Kč/m2 + DPH manželům 
M.aV.Č., Horní Planá, panu F.K., Kaplice, paní M.K., Horní Planá. 

1.15. výměnu části pozemku parc.č. 171/1 dle GP č. 2533-44/2018 označený jako pozemek 
parc.č. 171/23 o výměře 493m2 a části pozemku parc.č. 607/1 dle GP č. 2533-44/2018 označený 
jako pozemek parc.č. 607/105 o výměře 1841m2 vše v k.ú. Horní Planá  v ceně 466.800,-Kč 



včetně DPH ve vlastnictví Města Horní Planá za ¼ pozemků parc.č. 690/203 o výměře 1205m2 
a ¼ pozemku parc.č. 690/53 o výměře 10778m2 vše v k.ú. Horní Planá v ceně 466.800,-Kč od 
L.V., Horní Planá. Náklady na výměnu hradí účastníci každý ½. 

1.16. přijetí daru kanalizační řad v Hůrce na pozemku parc.č. 1502 v k.ú. Horní Planá dle 
kolaudačního souhlasu ze dne 7.3.2018, Sp.zn.:S-MUCK 03492/2018/OPŽP/Pi, Č.j.: MUCK 
13554/2018/OPŽP/Pi od P.O. Český Krumlov, E.O., Český Krumlov, M.Č., Český Krumlov, 
J.P., Český Krumlov, a D.W.Býškovice. Hodnota daru je 178.000,-Kč. 

1.17. Smlouvu o zřízení věcného břemene s Jednotou družstvo spotřebitelů v Kaplici, IČO: 
00031861 na umístění teplovodu na pozemku parc.č. 8/2 a 7/5 vše v k.ú. Horní Planá za 
jednorázovou úplatu 1.000,-Kč + DPH. 

1.18. záměr výstavby bytového domu na Sídlišti Míru 
1.19. záměr propojení kanalizace Hůrka-Nádraží výtlačným řádem do Černé v Pošumaví. 

 
2. Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 

2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1331 o výměře 1501 m2 v k.ú. Horní Planá. 
 
 
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

3.1. Rozpočtové opatření č.2/2018 příjmy 300.000,-Kč výdaje 300.000,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
…………………………..      …………………………. 

              starosta        místostarosta 

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

svobodném přístupu k informacím). 


