
VÝPIS  USNESENÍ 
  ze 3.zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 28.ledna 2015. 
 
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
1.1. plnění rozpočtu města za rok 2014, příjmy: 65.277.555,-Kč,  výdaje: 46.757.161,- Kč. 
1.2. pořízení územní studie SOR/U,PR3 – pro pozemky p.č. 292/1, 292/2, 292/3, 293/1, 

293/2, 288/3, 293/6, 293/7, 285/8 a 286/6 vše v k.ú. Pernek, lokalita Hory - na základě 
žádosti vlastníků dotčených pozemků Strat Invest Bohemia s.r.o., IČO 25157884 Lipno 
nad Vltavou. Pořizovatelem územní studie bude Městský úřad Horní Planá, projektant 
územní studie bude vybrán žadatelem, který bude též plně hradit náklady na vypracování 
dokumentace a pořízení územní studie, kdy projektant musí splňovat požadavky na 
autorizaci dle §158 stavebního zákona. 

 
 
2. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
2.1. zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2015. 
2.2. přidělení bytu 1+0 v domě  čp.189 ulice Komenského G.T., Horní Planá. 
2.3.prodej pozemku parc. číslo KN 997/5 o výměře cca 243 m2 v k.ú. Horní Planá Jiřímu  a 

Lence T.,  Horní Planá za 70 Kč/m2. 
2.4.prodej pozemku parc. číslo KN 418/3 o výměře cca 177 m2 v k.ú. Horní Planá A.V,  

Horní Planá za 70 Kč/m2. 
2.5.prodej pozemku parc. číslo KN 1007/5 o výměře 1452 m2 v k.ú. Horní Planá  J.V. , Jelm, 

za cenu 70 Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních parcel města. 
2.6.výměnu pozemku města - část pozemku parc. číslo 482/27 označený jako pozemek parc. 
číslo 482/55 o výměře 1111 m2 v k.ú. Horní Planá, s věcným břemenem vedení a správy 
kanalizace a vodovodu dle GP č. 2231-297/2014 zhotoveným 1. Geodetickou kanceláří 
Český Krumlov za pozemek manželů K.S. a J.S., Horní Planá část pozemku parc. číslo 
487/12 označený jako pozemek parc. číslo 487/40 o výměře 1111 m2 v k.ú. Horní Planá, 
dle GP č. 2182-257/2013 zhotoveným 1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov. 
Vzhledem k totožné výměře směňovaných pozemků je cena těchto pozemků totožná, tzn. 
60 Kč/m2 a tudíž žádný z účastníků není povinen hradit žádný doplatek kupní ceny. 
Náklady spojené s výměnou nese město Horní Planá. 

2.7.prodej pozemku parc. číslo 690/99 o výměře 873 m2 v k.ú. Horní Planá M.D., Praha 10 za 
cenu 350 Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních parcel města. 

2.8. prodej pozemku parc. číslo 28/5 o výměře 45 m2 v k.ú. Horní Planá V.K. a D.K., Horní 
Planá za cenu 70 Kč/m2.    

2.9. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN 30/6 o výměře 1m2 v k.ú. Horní 
Planá. 

2.10.  prodej částí pozemku parc. číslo 162 označený jako pozemek parc. číslo 162/2 o 
výměře 47 m2, část pozemku parc. číslo 562/1 označený jako pozemek parc. číslo 562/3 o 
výměře 28 m2 dále část pozemku parc. číslo 163 označený jako pozemek parc. číslo 163/2 
o výměře 376 m2  vše v k.ú. Horní Planá, vše dle GP č. 2233-297/2014 zhotoveným 1. 
Geodetickou kanceláří Český Krumlov  T.T., Šumperk za cenu 70 Kč/m2. 

2.11.  prodej pozemku parc. číslo KN 1695/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Horní Planá M.H., Praha 
za  cenu 500 Kč/m2. 

2.12.  prodej pozemku parc. číslo KN 1692/139 o výměře 60 m2 v k.ú. Horní Planá L.Č. a E. 
Č., Praha za  cenu 500 Kč/m2. 



2.13.  výměnu pozemku města parc. číslo 542/56 o výměře 15606 m2 v k.ú. Horní Planá, a 
pozemku parc. číslo 542/52 o výměře 1754 m2 vše v k.ú. Horní Planá za pozemek V.K., 
Horní Planá  za část pozemku parc. číslo 487/1 označený jako pozemek parc. číslo 487/42 
o výměře 1977 m2 a dále část pozemku parc. číslo 487/1 označený jako pozemek parc. 
číslo 487/43 o výměře 240 m2 vše v k.ú. Horní Planá, vše dle GP č. 2184-257/2013 
zhotoveným 1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov. Náklady spojené s výměnou nese 
město Horní Planá. 

2.14.  zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN 323/1 o výměře cca 9 m2 
v k.ú. Pernek. 

2.15.  prodloužení termínu kolaudace stavby čp. 58 k.ú. Pernek p. H.P., Horní Planá o jeden 
rok. 

2.16. odstoupení města od smlouvy s D-projects. s.r.o. Praha z důvodu neuhrazení kupní ceny. 
 
3. Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 
3.1. prodej části pozemku parc. číslo 697/54 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Planá za cenu 

70 Kč/m2. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobnich udajů (§ 5 
odst. 7 zákona o svobodném píistupu k informacím). 


