VÝPIS USNESENÍ
ze 7.zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 29.června 2011.
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Zastupitelstvo města schvaluje:
Závěrečný účet města Horní Planá za rok 2010 bez výhrad.
návrh zadání územního plánu Horní Planá ve znění dle přílohy (návrh zadání územního
plánu Horní Planá doplněný na základě veřejného projednávání) tohoto usnesení dle §
6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), a Ukládá
starostovi ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu územního plánu
Horní Planá.
přidělení bytu 1+1 v čp. 312 Veronice Šubové.
přidělení bytu 1+3 v čp. 312 Monice Matějkové a bytu 2+0 Františku Hockickovi.
zveřejnění záměru výměny části pozemků dle GP č. 1850-13/2010 o výměře 120 m2 v
k.ú. Horní Planá.
zveřejnění záměru prodeje pozemku KN 1643/2 o výměře 66 m2 v k.ú. Horní Planá.
zveřejnění záměru odprodeje pozemku KN 998/4 o výměře 1477 m2, PK 105 o výměře
90 m2, PK 104 o výměře 1652 m2, PK 1246 o výměře 899 m2 a PK 1652/2 o výměře 16
m2 vše v k.ú. Horní Planá.
prodej pozemků část parcely č. KN 440/3, KN 105/1, KN 440/3 a KN 440/12 dle GP
č.1923-177/2011 pozemek KN 440/24 o výměře 10 m2, pozemek KN 105/11 o výměře
37 m2, pozemek KN 440/23 o výměře 445 m2 vše k.ú. Horní Planá za cenu 70 Kč/m2
s předkupním právem města na 10 let a s věcným břemenem vedení oprav a údržby
vodovodu a kanalizace.
pořízení vozidla Lindner unitrac 102 Komunál+příslušenství a způsob financování
úvěrem ve výši 450 tis. Kč dle Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnických práv
k movitým věcem s IKB Leasing ČR s.r.o., Praha, Dohodu o úhradě s CIME s.r.o.,
Pelhřimov a IKB Leasing ČR, s.r.o., Úvěrovou smlouvu č. 3006186/547422 s IKB
Leasing ČR, s.r.o. Praha.
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