
VÝPIS  USNESENÍ 
  z 27.zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 25.září 2013. 
 
 

1.  Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. rozpočtové opatření č. 2/2013 příjmy 3.559.807,-Kč, výdaje 21.530.271,-Kč, financování 
17.970.464,-Kč, obsahující Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce „Cyklistická stezka na 
levém břehu Lipenské vodní nádrže v úseku kemp U Kukačků - H.Planá – přívoz“ ve výši 
561.349,-Kč s DPH. 

1.2. přidělení bytu 1+0 v čp. 189, Komenského ulice, Pavlu Pelikánovi dle čl.16 Pravidel pro 
hospodaření s byty obce. 

1.3. přidělení bytu 3+1 v  čp. 312, Sídliště Míru, Pavle Kroufkové dle čl.15 (4) Pravidel pro 
hospodaření s byty obce. 

1.4. přidělení bytu 2+0 v čp. 306, Sídliště Míru, Petře Panniové.  
1.5. prodej části pozemku KN 563/1 dle GP č. 2082 -129/2013 označeného jako parcela KN 563/3 

o výměře 6000 m2 a části pozemku KN 563/2 dle GP č. 2082 -129/2013 označeného jako 
parcela KN 563/4 o výměře 619 m2, vše v k.ú. Horní Planá, Ing. Magdě Koudelkové, Finské 
domky 243, Horní Planá a Jaroslavu Koudelkovi, Steinbrenerova 49, Vimperk, za cenu 200,-
Kč/m2 s předkupním právem města na 5 let. 

1.6. prodej pozemku KN 690/116 o výměře 656 m2 v k.ú. Horní Planá Ing. Ivanu Votýpkovi a 
Jaroslavě Pokorné, Komenského 256, Horní Planá, za cenu 350 Kč/m2 s podmínkami pro 
prodej stavebních parcel města. 

1.7. prodej pozemku KN 690/115 o výměře 671 m2 v k.ú. Horní Planá Editě a Jaromírovi 
Maruškovým, Komenského 256, Horní Planá, za cenu 350 Kč/m2 s podmínkami pro prodej 
stavebních parcel města. 

1.8. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 1531/66 o výměře cca. 10 m2 a část pozemku KN 
1531/66 o výměře cca. 20 m2 vše v k.ú. Horní Planá. 

1.9. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 1750/1 o výměře cca. 9 m2 v k.ú. Horní Planá. 
1.10. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 905/1, dle GP č. 2149-147/2013 označeného jako 

pozemek KN 905/13 o výměře 32 m2 v k.ú. Horní Planá. 
1.11. záměr zveřejnění prodeje pozemku KN 1690/18 o výměře 974 m2 v k.ú. Horní Planá. 
1.12. koupi pozemku KN 62/63 o výměře 4770 m2  a pozemku KN 62/64 o výměře 340 m2, vše 

v k.ú. Pestřice za cenu 20 Kč/m2. 
1.13. nevyužití předkupního práva k nabídnutému spoluvlastnickému podílu ½ pozemku KN p.č. 58 

a KN p.č.365/7, vše v k.ú. Zvonková, obec Horní Planá, s tím, že vůči novému vlastníku 
(manželé Ulrike a Dr. Bernd Heinrich Herfort, Waldkraiburg, SRN) tohoto spoluvlastnického 
podílu zůstane věcné právo předkupní pro Město Horní Planá na jednu ideální polovinu 
pozemků parc. č. 58 a parc. č.365/7 v k.ú. Zvonková zachováno i nadále. 

1.14. revokaci usnesení Zastupitelstva Města Horní Planá č. 14 bod 2.4 ze dne 09.05.2012 ve věci 
prodeje pozemku KN 690/104 o výměře 794 m2 v k.ú. Horní Planá. 

1.15. splátkový kalendář k částečnému uhrazení dluhu p.J.Bystřického ve výši 2000,-Kč/měsíc na 
dobu 6ti měsíců za podmínky řádné měsíční úhrady. 

1.16. použití sankčního poplatku 1000Kč/den spojeného s pětidenním překročením data splátky 
provedené 05.08.2013 za pronájem restaurace v autokempu Jenišov nájemcem ATC Bohemia.  

 

2.  Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 

2.1. záměr zveřejnění prodeje části pozemku KN 1692/110 o výměře cca. 150 m2 v k.ú. Horní   
Planá. 

 
 
 

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


