
 
VÝPIS  USNESENÍ 

ze 32. zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 29. listopadu 2017. 

 

1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. rozpočtové opatření č.9 s těmito ukazateli: příjmy 1.621.148,40 Kč, výdaje 1.683.011,52 Kč, 
financování 61.863,12 Kč. 

1.2. cenu vodného 41,75Kč a stočného 38,27Kč bez DPH na rok 2018. 
1.3. ponechání výše poplatku za komunální odpad na rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017. 
1.4. střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti Základní školy a Mateřské školy  

Horní Planá pro roky 2019-2023. 
1.5. zveřejnění návrhu rozpočtu města Horní Planá na rok 2018. 
1.6. rozhodnutí o vydání změny č. 1 územního plánu Horní Planá (ve znění listopad 2017) formou 

opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za použití ust. § 
43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a po ověření dle § 54 odst. 2 
stavebního zákona a ukládá starostovi města dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 
odst. 2 správního řádu oznámit vydání změny č. 1 územního plánu Horní Planá veřejnou 
vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona. 

1.7. koupi pozemků parc.č. 485/2, parc.č. 486/22, parc.č. 487/24 a parc.č. 481/17 vše v k.ú. Horní 
Planá a dále místní komunikaci dle stavebního povolení č.j. 34578/2016/ODSH/Pot a dále 
veřejné osvětlení včetně 10 ks svítidel dle kolaudačního souhlasu č.j. MUHP-4794/2017 a dále 
dešťové kanalizace dle kolaudačního souhlasu č.j.MUCK56961/2017/OŽPZ/Si a dále vodovodu 
dle kolaudačního souhlasu č.j.MUCK56961/2017/OŽPZ/Si a dále splaškové kanalizace dle 
kolaudačního souhlasu .j.MUCK56961/2017/OŽPZ/Si vše za cenu 1,-Kč včetně DPH od  
CHENEN a.s., Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 27221539. 

1.8. revokaci usnesení č.1.4. ze 16. zasedání zastupitelstva města Horní Planá  ze dne 27.4.2016. 
1.9. prodej části pozemku parc.č. 1692/90 dle GP č. 2506-189/2017 díl a) o výměře 17m2 v k.ú. 

Horní Planá za cenu 500,-Kč/m2 + DPH manželům J.M a M. M. České Budějovice a manželům 
J.M. a Z.M. České Budějovice. 

1.10. prodej části pozemku parc.č. 881/2 dle GP č. 2501-304/2017 označený jako pozemek 
881/261 o výměře 149m2 v k.ú. Horní Planá za cenu 500,-Kč/m2 + DPH pro manžele J.J. a R.J. 
České Budějovice. 

1.11. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 175 o výměře cca 185m2 v k.ú. Horní 
Planá. 

 

2. Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 

2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 365/4 o výměře 249m2 a parc.č. 218 o výměře 
549m2 vše v k.ú. Zvonková. 

2.2. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc.č. 690/161 v k.ú. Horní Planá 
2.3. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 690/161 o výměře cca 814m2 v k.ú. Horní 

Planá. 



2.4. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 690/161 o výměře cca 892m2 v k.ú. Horní 
Planá. 

2.5. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 690/161 o výměře cca 1055m2 v k.ú. Horní 
Planá. 

2.6. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 690/161 o výměře cca 942m2 v k.ú. Horní 
Planá. 

2.7. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 690/183 o výměře cca 835m2 v k.ú. Horní 
Planá. 

 
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

3.1. návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Horní Planá na rok 2018. 
3.2. že k návrhu změny č. 1 územního plánu Horní Planá nebyly uplatněny žádné připomínky ani 

námitky. 
3.3. nabídku odkupu ČOV Hůrka v bývalé Volareze a pověřuje starostu jednáním o odkoupení 

rekonstruované ČOV Hůrka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..      …………………………. 

              starosta        místostarosta 

 


