
VÝPIS  USNESENÍ 
  z 35.zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 28.května 2014. 
 
1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. přijetí daru 1.000.000,-Kč od ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, Praha 4, IČ 45274649, na „Rekonstrukci 
podlahy ve sportovní hale“ dle Darovací smlouvy č. 4100947959. 

1.2. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě č.010/14/024/03/00 mezi Městem Horní Planá jako 
obdarovaným a Jihočeským krajem jako dárcem týkající se částí pozemků parc.číslo 1734 a parc. číslo 
1738 vše v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou „Chodník v Jiráskově ulici-Horní Planá“.  

1.3. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN 768 o výměře cca 300 m2 a parc.č.KN 772/17 
o výměře 1 m2 v k.ú. Horní Planá. 

1.4. prodej pozemku parc. číslo KN 690/102 o výměře 873m2 v k.ú. Horní Planá MUDr.Petru Klézlovi, Na 
Sedlišti 104/3, 102 00 Praha 15, za cenu 350,-Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních pozemků 
města. 

1.5. prodej pozemku parc. číslo KN 690/100 o výměře 873m2 v k.ú. Horní Planá Martinu Májovi, Severní 
417, 294 73 Brodce, za cenu 350,-Kč/m2 s podmínkami pro prodej stavebních pozemků města. 

1.6. prodej pozemku parc. číslo KN 690/101 o výměře 873m2 v k.ú. Horní Planá Jitce a Miloslavu 
Kotalovým, Horní Chaloupky 87/15, 106 00 Praha 10, za cenu 350,-Kč/m2 s podmínkami pro prodej 
stavebních pozemků města. 

1.7. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.číslo 762/6, dále pozemků parc.číslo 762/10 jejichž 
součástí je budova č.e.101, 762/11 jejichž součástí je budova č.e.102, 762/14 jejichž součástí je budova 
č.e.105,762/18 jejichž součástí je budova č.e.109, 762/22 jejichž součástí je budova č.e.113, 762/26 
jejichž součástí je budova č.e.117, 762/12 jejichž součástí je budova č.e.103, 762/15 jejichž součástí je 
budova č.e.106, 762/19 jejichž součástí je budova č.e.110, 762/23 jejichž součástí je budova č.e.114, 
762/27 jejichž součástí je budova č.e.118, 762/13 jejichž součástí je budova č.e.104, 762/16 jejichž 
součástí je budova č.e.107, 762/20 jejichž součástí je budova č.e.111, 762/24 jejichž součástí je budova 
č.e.115, 762/28 jejichž součástí je budova č.e.119, 762/17 jejichž součástí je budova č.e.108, 762/21 
jejichž součástí je budova č.e.112, 762/25 jejichž součástí je budova č.e.116, 762/29 jejichž součástí je 
budova č.e. 120, dále části pozemku parc. číslo 762/36 a dále pozemků parc.číslo 762/47 jejichž 
součástí je budova č.e.121, 762/48 jejichž součástí je budova č.e.122, 762/49 jejichž součástí je budova 
č.e.123, 762/50 jejichž součástí je budova č.e.124, 762/51 jejichž součástí je budova č.e.125, 762/52 
jejichž součástí je budova č.e.126, 762/53 jejichž součástí je budova č.e.127, 762/54 jejichž součástí je 
budova č.e.128, 762/55 jejichž součástí je budova č.e.129, 762/56 jejichž součástí je budova č.e.130, a 
dále část pozemku parc. číslo 1724/42, části pozemku parc.číslo 420/16, části pozemku parc. číslo 
420/14, části pozemku parc. číslo 1724/29, části 420/1, části pozemku parc.číslo 420/2  vše v k.ú. Horní 
Planá. 

1.8. Město Horní Planá jako vlastník pozemků v NP Šumava nesouhlasí se zařazením žádného svého 
pozemku do 1. a 2. zóny ochrany přírody NP Šumava. Ochranné podmínky 1. a 2. zóny ochrany 
přírody NP Šumava a způsob včetně rozsahu ochrany se dotýká výkonu vlastnických práv a povinností 
města, což znemožňuje pečovat o majetek města péčí řádného hospodáře. 

 
2. Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 

2.1. využití předkupního práva dle par.3056, 3062 zákona č. 89/2012 Sb. ke stavbě vodního díla hráze vodní 
nádrže Pod Jelmem, která zasahuje na pozemek parc.č. 1007/27 v k.ú. Horní Planá ve vlastnictví města 
Horní Planá. 

2.2. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN 1498/10 o výměře cca 10m2 v k.ú. Horní Planá. 
 
 
 
 
 

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


