VÝPIS USNESENÍ
z 29.zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 27.listopadu 2013.
1.

Zastupitelstvo města schvaluje:

1.1.

Rozpočtové opatření č.3/2013 příjmy 2.701.963,-Kč, výdaje 2.963.863,-Kč, financování
261.900,-Kč.
přidělení bytu 2+0 v čp. 306 na Sídlišti Míru Anně Brožové.
přidělení bytu 1+1 v čp. 312 na Sídlišti Míru Petře Meskářové.
přidělení bytu 1+1 v čp. 186 v Komenského ulici Petru Ehrlichovi.
přidělení bytu 1+0 v čp. 186 v Komenského ulici Martinu Šimečkovi.
přidělení bytu 1+0 v čp. 186 v Komenského ulici Liboru Šimečkovi.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro ACEK
PROPERTIES s.r.o. Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, IČ: 27655326, spočívající
v právu na pozemcích KN 776/4, 774/1 a 774/2, vše v k.ú. Horní Planá zhotovit, trvale užívat,
provádět udržovací práce a opravy splaškové kanalizace.
prodej pozemku parc.číslo KN 690/109 o výměře 960 m2 v k.ú. Horní Planá Lence Vildové a
Jiřímu Matějkovi, Sídliště Míru 309, Horní Planá, za cenu 350 Kč/m2, s podmínkami pro
prodej stavebních pozemků města.
prodej pozemku parc. číslo KN 1561/2 tr.tr. porost o výměře 3804 m2 v k.ú. Horní Planá firmě
Esazo s.r.o., IČ: 29128617, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, za cenu 70 Kč/m2, s podmínkami
pro prodej stavebních pozemků města.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN 1531/2, dle GP č. 2106-203 A/2013 označený
jako pozemek parc.číslo 1531/75, o výměře 2m2.
koupi části pozemku parc. číslo KN 898/2, dle GP č. 2166-219/2013 označený jako pozemek
parc. číslo 898/9, o výměře 24 m2 od Jana a Aleny Wudyových, Zvonková 25, Bližší Lhota,
Horní Planá, za cenu 70Kč/m2.
revokaci usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Horní Planá ze dne 3.0.1.2013, bod 1.2.
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Římskokatolickou farností Horní Planá a Městem
Horní Planá týkající se pozemků PK parc. č. 153 a PK parc. č. 154 v k. ú. a obci Horní Planá.
„Cyklostezka na levém břehu Lipna Bělá –Horní Planá – Jenišov“, který v rozsahu cca 844 m2
povede přes část historicky vymezených pozemků PK parc. č. 153 a PK parc. č. 154 zapsaných
v knihovní vložce č. 1 v k. ú. Horní Planá – nynější části pozemků KN parc. č. 482/24 a KN
parc. č. 482/24 v k. ú. Horní Planá (dále jen „části pozemků“). Tyto části pozemků dotčené
výstavbou cyklostezky popsané v předešlé větě jsou vyznačeny v detailu geometrického plánu
s č. plánu 2043-262 E/2012, vyhotoveném 1. GEODETICKOU KANCELÁŘÍ s.r.o., který je
přílohou této smlouvy. Shora uvedení účastníci se zavazují, že poté, co se stane budoucí
prodávající Římskokatolická farnost Horní Planá vlastníkem výše uvedených pozemků,
uzavřou nejpozději ve lhůtě šest (6) měsíců kupní smlouvu. Kupní cena částí pozemků bude
stanovena úředním odhadem, tedy znaleckým posudkem, vyhotoveným v souladu s právními
předpisy platnými v době podpisu vlastní kupní smlouvy smluvními stranami.
předfinancování projektu DF Bílá stopa 2012/2013 – označení nástupních míst (10ks) a
osazení map (6ks) ve výši 112.520,-Kč.
pověření starosty jednáním o odkoupení „kiosku u přívozu“ od majitele ing.P.Nováka.
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