
VÝPIS  USNESENÍ 
z 19. zasedání zastupitelstva města  Horní 

Planá konaného dne 21. září 2016. 
 

1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. rozpočtové opatření č. 7 – příjmy : 2.498.189,- Kč, výdaje: 4.852.768,- Kč,  
financování: 2.354.579,-Kč. 

1.2. přidělení bytu 2+0 v domě čp. 189 v Horní Plané panu M.Š., Horní Planá. 
1.3. přidělení bytu 1+0 v domě  čp. 306 v Horní Plané paní M.Č., Horní Planá. 
1.4. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1679/1 o výměře cca 18m2 v k.ú. 

Zvonková. 
1.5. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc. č. 440/3 o výměře cca 28m2 v k.ú. 

Horní Planá 

1.6. výměnu části pozemku parc.č. 499/32 dle GP č.2384-175/2016 označený jako 
pozemek parc.č. 499/52 o výměře 1142m2, v k.ú. Horní Planá, s věcným břemenem 
práva vedení a údržby kanalizace vše v majetku města Horní Planá cena 40,-Kč/m2. 
Za pozemky parc.č. 762/182 o výměře 307m2 s věcným břemenem vedení a údržby 
kanalizace a vodovodu, parc.č. 762/183 o výměře 225m2 s věcným břemenem vedení 
a údržby kanalizace a vodovodu, parc.č. 762/170 o výměře 149m2 s věcným 
břemenem vedení a údržby kanalizace a vodovodu, parc.č. 762/168 o výměře 334m2, 
parc.č. 762/167 o výměře 88m2, parc.č. 762/166 o výměře 11m2, parc.č. 762/165 o 
výměře 11m2, parc.č. 762/164 o výměře 17m2 vše v k.ú. Horní Planá od p.G.E, , 
Horní Planá za cenu 40,-Kč/m2. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, pořízení 
kolku na vklad do KN a na pořízení GP ponesou účastníci smlouvy každý jednou 
polovinou. Poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nový nabyvatel. 

1.7. výměnu části pozemku parc.č. 424/1 dle GP č.2320-118/2015 označený jako 
pozemek parc.č. 424/8 o výměře 48m2 a pozemek označený jako pozemek parc.č. 
424/9 o výměře 56m2 v k.ú. Horní Planá vše v majetku města Horní Planá za 
celkovou cenu 234,-Kč, za část pozemku parc.č. 1734 dle GP č.2282-51/2015 
označený jako pozemek parc.č. 1734/2 o výměře 991m2 v k.ú. Horní Planá a části 
pozemku parc.č. 1738 dle GP č.2282-51/2015 označené jako pozemek parc.č. 1738/2 
o výměře 594m2 a části pozemku parc.č. 1738 dle GP č.2282-51/2015 označené jako 
pozemek parc.č. 1738/3 o výměře 13m2 a části pozemku parc.č. 1738 dle GP č.2282-
51/2015 označené jako pozemek parc.č. 1738/4 o výměře 76m2  v k.ú. Horní Planá od 
Jihočeského kraje, se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, 
IČ 70890650 za celkovou cenu 70.283,61,-Kč. Směna se uskuteční bez doplatku 
ceny. Poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nový nabyvatel. Náklady spojené s  
pořízení kolku na vklad do katastru nemovitostí ponesou účastníci smlouvy každý 
jednou polovinou. Vše dle Směnné smlouvy číslo smlouvy 010/016/058/03/00. 

1.8. prodej části pozemku parc.č. 690/112 o výměře 541m2 v k.ú. Horní Planá pro L. H., 
Horní Planá, s věcným břemenem vedení a údržby kanalizace a vodovodu, za cenu 
350,-Kčm2+ DPH, s podmínkami pro prodej stavebních parcel. 

1.9. změnu stanov Svazu obcí Národního parku Šumava ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města k hlasování na sněmu v souladu se stanovami 
uvedenými v příloze tohoto usnesení. 

1.10. vystoupení Ktiše ze Svazku lipenských obcí a snížení členského příspěvku 
Frymburku do Svazku lipenských obcí. 

1.11. Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Horní Planá a Jihočeským krajem 
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje k bezúplatnému uložení 
kanalizace do pozemku parc. číslo 515/2 v k.ú. Pernek v rámci stavby Horní Planá – 
Pihlov, kanalizace a vodovod, II. etapa. 

 
 



2. Zastupitelstvo města neschvaluje: 

 
2.1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 542/19 o výměře 508m2 v k.ú. 

Horní Planá -les..  
2.2. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 408/1 o výměře 239m2 v k.ú. 

Pernek. 
2.3. prodej pozemku parc.č. 690/112 o výměře 541m2 v k.ú. Horní Planá pro M. B., Praha 

s věcným břemenem vedení a údržby kanalizace a vodovodu, za cenu 350,- Kčm2+ 
DPH, s podmínkami pro prodej stavebních parcel. 

 
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

 
3.1. rozpočtové opatření č. 5 – příjmy : 493.933,- Kč, výdaje: 493.933,- Kč a rozpočtové 

opatření č. 6 – příjmy: 470.540,- Kč, výdaje: 470.540,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..      …………………………. 

              starosta        místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (§ 5 

odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím). 


