
VÝPIS  USNESENÍ 
  z 32.zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 26.února 2014. 
 

 
1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. rozpočet města na rok 2014 příjmy 59.980.769,-Kč, výdaje 41.460.408,-Kč a financování 
18.520.361,-Kč. 

1.2. darování částí pozemků KN 456/6 o výměře cca 199 m2, KN 604/12 o výměře cca 59 m2 , KN 
940/2 o výměře cca 96 m2, KN 1679/1 o výměře cca 20 m2, KN 941 o výměře cca 41 m2, KN 
1593 o výměře cca 128 m2, KN 1594 o výměře cca 6 m2, KN 157/3 o výměře cca 27 m2, KN 
201/16 o výměře cca 185 m2, KN 201/17 o výměře cca 96 m2, KN 201/21 o výměře cca 12 m2, 
KN 365/5 o výměře cca 23 m2, KN 456/6 o výměře cca 63 m2, KN 917/1 o výměře cca 103m2, 
KN 917/2 o výměře cca 13186 m2, vše v k.ú. Zvonková v souvislosti se stavbou Rekonstrukce 
silnice III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková 2. a 3., etapa Jihočeskému kraji, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650. 

1.3. výměnu pozemku města parc. číslo KN 490/5 o výměře 1015m2 v k.ú. Horní Planá a pozemku 
parc. číslo KN 350/17 o výměře 862 m2 v k.ú. Pernek za část pozemku parc. číslo KN 489/4 
dle GP č.2185-257/203 označený jako pozemek parc. číslo KN 489/7 o výměře 374 m2 a  část 
pozemku parc. číslo KN 489/4 dle GP č.2185-257/203 označený jako pozemek parc. číslo KN 
489/8 o výměře 312 m2, vše v k.ú. Horní Planá, v majetku Václava Kukačky, Pihlov 97, 382 
26 Horní Planá. 

1.4. koupi části pozemku parc. číslo KN 1737/1 dle GP č. 2165-87/2013 označený jako pozemek 
parc. číslo KN 1737/27 o výměře 117m2 v k.ú. Horní Planá od České dráhy a.s., Nábřeží 
L.Svobody 1222, 11015 Praha1, za cenu 24.000,-Kč. 

1.5. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN 101/24 o výměře cca 10 m2 a části 
pozemku parc. číslo KN 89/30 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Horní Planá. 

1.6. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN 776/4 o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Horní Planá. 

1.7. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN 1081 o výměře 120 m2 v k.ú. Horní Planá. 
1.8. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN 1562 o výměře cca 1300 m2 v k.ú. 

Horní Planá. 
1.9. aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období roku 2014 až 2023 ve 

variantě C, tj. 25 let. 
 
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

2.1. dopis p. F.Schramhausera.  
 
 
 
 
 
 

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


