
VÝPIS  USNESENÍ
Z 8. zasedání zastupitelstva města Horní Planá 

konaného dne 24.června 2015.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:

1.1. účetní závěrku obce za rok 2014 sestavenou k 31.12.2014 a dosažený výsledek 
hospodaření v hlavní činnosti ve výši Kč 14 300 033,22 – zisk, ve vedlejší 
hospodářské činnosti ztrátu ve výši Kč 1 956 488,80 a převedení výsledků 
hospodaření na účet 432 – nerozdělený zisk, ztráta minulých let.

1.2. závěrečný účet města Horní Planá za rok 2014 bez výhrad.
1.3. písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených 

ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Planá za kalendářní rok 
2014.

1.4. bezúplatný převod nemovitého majetku z vlastnictví státu v právu hospodařit 
Vojenských lesů a statků ČR, s.p. a to pozemek parc. číslo 225/2, trv.tr. porost o 
výměře 288m2 dle geometrického plánu č.10-47/2015 v k.ú. Maňávka u Českého 
Krumlova a dále nemovitý majetek v příslušnosti hospodařit Ministerstva obrany a to 
pozemek parc.číslo 224, zast.plocha a nádvoří o výměře 39m2 a stavby Kaple Stará 
Huť na pozemku parc. číslo 224, jiná stavby bez čísla popisného a evidenčního, číslo 
CE 02-26-41 , číslo SO 3, nemovitá kulturní památka vše v k.ú. Maňávka u Českého 
Krumlova,  vše do majetku Města Horní Planá..

1.5. prodej části pozemku parc. číslo KN 690/66 dle GP č. 2270-106/2015 označen jako 
pozemek parc.číslo KN 690/220 o výměře 191m2  a část pozemku parc. číslo 
690/143 dle GP č. 2270-106/2015 označen jako pozemek parc. číslo KN 690/184 o 
výměře 4m2  vše v k.ú. Horní Planá panu D.T., Horní Planá, za cenu 350Kč/m2 + 
DPH.

1.6. prodej části pozemku parc. číslo KN 412/10 dle GP č. 441-106/2015 označen jako 
pozemek parc .číslo KN 412/15 o výměře 7m2  a části pozemku parc. číslo KN 408/10 
dle GP č. 441-106/2015 označen jako pozemek parc.číslo KN 408/18 o výměře 70m2

vše v k.ú. Pernek panu P.Š. České Budějovice, za cenu 500Kč/m2 + DPH.
1.7. prodej části pozemku parc. číslo KN 412/10 dle GP č. 438-106/2015 označen jako 

pozemek parc.číslo KN 412/14 o výměře 21m2  a části pozemku parc. číslo KN 
408/10 dle GP č. 438-106/2015 označen jako pozemek parc.číslo KN 408/16 o 
výměře 480m2 a pozemek parc. číslo KN 409, o výměře 300m2 vše v k.ú. Pernek 
panu J.B. Vodňany, za cenu 500Kč/m2 + DPH.

1.8. prodej části pozemku parc. číslo KN 881/2 dle GP č. 2269-106/2015 označen jako 
pozemek parc.číslo KN 881/259 o výměře 164m2  v k.ú. Horní Planá panu F.Š. České 
Budějovice, za cenu 500Kč/m2 + DPH.

1.9. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc. číslo KN 102 dle GP č. 2276-
124/2015 označen jako pozemek parc. číslo KN 102/3 o výměře 524m2 od Ing. Z.Z., 
Praha 45 Chodov za část pozemku parc. číslo KN 101/24 dle GP č. 2276-124/2015 
označen jako pozemek parc.číslo KN 101/31 o výměře 524m2 Města Horní Planá vše 
v k.ú. Horní Planá. Cena směňovaných pozemků je 200Kč/m2 +DPH. Náklady na 
výměnu - GP,smlouvu a kolek uhradí Město Horní Planá.

1.10. spolufinancování ve výši cca 20% projektu „Projektová dokumentace - úpravy 
školního dvora na kulturně-komunitní prostor“ z celkových nákladů projektu ve výši 
max. 300 tis.Kč bez DPH.



1.11. v souladu s ust. § 36 odst. 1 a § 84 odst. 2 písmo s) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení čestného občanství Města 
Horní Planá jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání panu Horstu Wondraschekovi,
Hoppichlerstraße 25, A-4040 Linec, u příležitosti 25 let jeho příkladné a nezištné 
spolupráce s Městem Horní Planá, především však za záchranu a obnovu kostela, 
hřbitova, přilehlé nemovitosti a dalších veřejných prostor v Zadní Zvonkové.

2. Zastupitelstvo města neschvaluje:

2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo KN 150 o výměře 321m2  v k.ú. 
Horní Planá.

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

3.1. pořízení územní studie SOR.3HK/U – k.ú. Horní Planá, lokalita Hůrka vedle pily, na 
základě žádosti vlastníka dotčených pozemků Ing. Ondřej Novotného, Malebná 
2091/26, České Budějovice. 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 par. 158 stavebního zákona.

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

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




