
VÝPIS  USNESENÍ 
  z 15.zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne20.června 2012. 
 

1.  Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. závěrečný účet Města Horní Planá 2011 bez výhrad. 
1.2. písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených 

ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Planá za kalendářní rok 
2011 při projednávání závěrečného účtu města Horní Planá za rok 2011. 

1.3. přidělení nájmu bytu 1+0 v čp. 189 Dagmaře Smutné. 
1.4. výměnu bytu mezi p.Martou Kubešovou, čp.312 a p.Lubošem Anichoberem a 

p.Anetou Dubovou čp.312. 
1.5. prodej pozemku p.č. KN 990/3 o výměře 157 m2 v k.ú. Horní Planá, Jiřímu a Lence 

Tóthovým, Horní Planá, za cenu 70 Kč/m2. 
1.6. prodej části pozemku p.č. 31/2 dle GP č. 2005-101/2012 pozemek p.č. 31/52 o výměře 

4m2 v k.ú. Horní Planá do podílového spoluvlastnictví všem vlastníkům všech 
bytových jednotek v domě čp. 295 se spoluvlastnickými podíly v rozsahu jejich 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 295 Horní Planá  za cenu 
70Kč/m2. 

1.7. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.1690/7 o výměře 128m2 v k.ú. Horní Planá. 
1.8. zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.58 o výměře 378m2 a p.č. 365/7 o výměře 

695m2, v k.ú. Zvonková. 
1.9. na základě doporučení hodnotící komise Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

veřejné zakázky malého rozsahu na Pořízení profesionálního čelního příkopového 
ramene včetně nezbytného příslušenství pro vysekávání příkopů a mulčování ostatních 
ploch. Vybraný uchazeč je CIME, s.r.o., Pelhřimov IČ 60850671. Pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo. 

1.10. zařazení katastrů města do zájmového území MAS „Rozkvět zahrady jižních Čech“. 
Město bylo seznámeno se Strategickým plánem Leader 2007 – 2013. 

 
2.  Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 

2.1.    zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1692/110 o výměře 542 m2 v k.ú. Horní Planá. 
 
3.  Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

3.1.  informativní dopis ředitele NPŠ o řešení problematiky palivového dřeva v NPŠ a 
přiložený ceník sortimentu vlákniny a palivového dřeva SNPŠ. 

3.2.  informaci starosty o organizaci samovýroby v NPŠ prostřednictvím městem pověřené 
osoby (p.Bürger Václav, Horní Planá) po jejím odsouhlasení Správou NPŠ                od  
července 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………     …………………………. 
  starosta        místostarosta 
 


