VÝPIS USNESENÍ
z 2.zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 15.prosince 2010.
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rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši ¼ příjmů a výdajů roku 2010 a pověřuje
Radu města provedením předpokládaných změn závazných ukazatelů rozpočtu od
dnešního zasedání do konce kalendářního roku 2010.
členský příspěvek města do rozpočtu Svazku lipenských obcí na rok 2011 ve výši 35
tis.Kč.
cenu tepla pro odběratele z městské kotelny na Sídlišti Míru na rok 2011 ve výši roku
2010 tj. 534,90 Kč s DPH.
Vyhlášku č.2/2010 o místních poplatcích.
Vyhlášku č.3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
přidělení bytu 1+0 v Komenského čp.189 Petru Kupčíkovi, bytu 1+0 v Komenského
čp.189 Idě Kordíkové a bytu 1+1 Sídliště Míru 304 Janě Švábirtové. Smlouvy budou
uzavřeny na 3 měsíce.
odkoupení Vodního díla - a) vodovodní zásobní řad 1a,1b,2,3, b) kanalizační stoka
A,C,D c) automatická tlaková stanice za 100Kč bez DPH dále Komunikace - a) větev
A, b) větev B, c) větev C, d) větev D, e) větev E za cenu 100Kč bez DPH a dále
Veřejného osvětlení - ZTV Horní Planá pro 35 RD za cenu 100Kč bez DPH od Horní
Mys s.r.o. Velichov.
odprodej pozemku parc.č. 70/43 o výměře 22 m2 v k.ú. Horní Planá pro Jiřího a Renatu
Fuchsíkovy, Horní Planá 312, za cenu 70Kč/m2 s předkupním právem města.
prodej pozemku parc.č.1003/2 o výměře 2896 m2, v k.ú. Horní Planá pro Jana a Blanku
Smetanovy, Hůrka 54, Horní Planá, za cenu 70Kč/m2 s podmínkami pro prodej
stavebních pozemků města.
revokaci usnesení ze 37.zasedání ve věci prodeje pozemku KN 690/109 o výměře 960
m2 v k.ú. Horní Planá za cenu 350Kč/m2 pro Zuzanu a Josefa Holečkovy, Lipno nad
Vltavou, s podmínkami pro prodej stavebních parcel města.
prodej pozemku KN 690/105 o výměře 909 m2 v k.ú. Horní Planá za cenu 350Kč/m2
pro Zuzanu a Josefa Holečkovy, Lipno nad Vltavou, s podmínkami pro prodej
stavebních parcel města.
záměr prodeje části pozemku KN 777/11 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Horní Planá.
záměr prodeje pozemku KN 1692/126 o výměře 657 m2 v k.ú. Horní Planá.
odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města.
Plán společných zařízení KPÚ Pernek.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
výměnu bytů dle žádosti manželů Romancových a Oupických a výměnu bytů mezi
L.Anichoberem, A. Dubovou a J. Švábirtovou.
záměr odprodeje pozemků v k.ú. Pernek z důvodů dokončované Komplexní
pozemkové úpravy katastrálního území Pernek.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
návrh Čevaku, a.s. na výši vodného a stočného na rok 2011 a požaduje podrobnější
rozepsání nákladových položek.
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