
  
VÝPIS  USNESENÍ 

  z 8.zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 
konaného dne 27.září 2011. 

 

1.  Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

1.1. Rozpočtové opatření č.1/2011 příjmy -556.655,-Kč, výdaje 128.850,-Kč a financování 
685.505,-Kč. 

1.2. dodatek č.1 Smlouvy o dílo  na pořízení územního plánu Horní  Planá uzavřené 
s Atelierem 8000 spol. s r.o. Č. Budějovice. 

1.3. přidělení bytu 1+3 v čp. 312 Lucii Šimové s rodinou. 
1.4. přidělení uvolněného bytu 1+2 v čp. 312 Josefu Šimovi. 
1.5. přidělení bytu 1+1 v čp. 189 Karlu Chromému s rodinou. 
1.6. přidělení bytu 1+0 v čp. 189 Jiřině Matějkové. 
1.7. přidělení bytu 1+0 v čp. 189 Martinu Půbalovi (náhradník Jan Šuník).  
1.8. realizaci článku VI. Dodatku č.1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného práva 

předkupního ze dne 9.1.2008 uzavřené dne 8.4.2009 Městem Horní Planá se Zuzanou 
Bártovou, Olšov 1, Žlábek pro neplnění podmínek této kupní smlouvy a dodatku č.1. 

1.9. zveřejnění záměru odprodeje části pozemku KN 440/12 dle GP č. 1932-177/2011 
označen jako pozemek parc. č. 440/12 o výměře 160 m2 a část pozemku KN 105/1 dle 
GP č. 1932-177/2011 označen jako pozemek parc.č.105/1 o výměře 62 m2 vše v k.ú. 
Horní Planá s předkupním právem města na 10 let a s věcným břemenem vedení oprav 
a údržby vodovodu a kanalizace. 

1.10. prodej pozemku parc.č. KN 690/119 o výměře 521 m2 v k.ú. Horní Planá  pro 
Bohumila a Hanu Maytnerovy, Malešická 4, Praha 3 za cenu 350 Kč/m2 s podmínkami 
pro prodej stavebních parcel města. 

1.11. prodej pozemku parc.č. KN 690/124 o výměře 640 m2 v k.ú. Horní Planá  pro 
Miloslava a Martinu Petlachovy, Na Výsluní 319, Horní Planá za cenu 350 Kč/m2 
s podmínkami pro prodej stavebních parcel města. 

1.12. prodej pozemků parc.č. KN 998/4 o výměře 1477 m2, PK 105 o výměře 90 m2, PK 104 
o výměře 1652 m2, PK1246 o výměře 899 m2 a PK 1652/2 o výměře 16 m2 vše v k.ú. 
Horní Planá  pro Josefa a Terezu Rufferovy, Pod Šibencem 886, Beroun za cenu 70 
Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních parcel města. 

1.13. zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN 1564/1 o výměře cca 105 m2 v k.ú. 
Horní Planá. 

1.14. pověření kontrolního výboru provedením kontroly plnění rozpočtu v oblasti 
hospodaření v obecních lesích. 

 

2.  Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 

2.1. dopis p. senátora Jirsy ve věci drobných architektonických památek. 
 
 
 
 
 
 

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


