VÝPIS USNESENÍ
z 31.zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 29.ledna 2014.
1.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

1.1.
1.2.

vypořádání připomínek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, toto vypořádání je též součástí textové části
odůvodnění územního plánu Horní Planá.
zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2014.

2.

Zastupitelstvo města ruší:

2.1. veškerou ÚPD platnou pro správní území města Horní Planá odpovídající úrovni územního plánu.

3.

Zastupitelstvo města schvaluje:

3.1. rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Horní Planá dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení dle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tato
tabulka je též součástí textové části odůvodnění územního plánu Horní Planá.
3.2. rozhodnutí o vydání územního plánu Horní Planá 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 Sb., 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.
Přílohy:
č. 1 – návrh rozhodnutí o námitkách, č. 2 – návrh vyhodnocení připomínek.
3.3. plnění rozpočtu města za rok 2013: příjmy 50.914.874,21 Kč a výdaje 60.021.625,57 Kč.
3.4. zveřejnění záměru darovat části pozemků KN 456/6 o výměře cca 199 m2, KN 604/12 o výměře cca 59
m2, KN 940/2 o výměře cca 96 m2, KN 1679/1 o výměře cca 20 m2, KN 941 o výměře cca 41 m2, KN
1593 o výměře cca 128 m2, KN 1594 o výměře cca 6 m2, KN 157/3 o výměře cca 27 m2, KN 201/16 o
výměře cca 185 m2, KN 201/17 o výměře cca 96 m2, KN 201/21 o výměře cca 12 m2, KN 365/5 o
výměře cca 23 m2, KN 456/6 o výměře cca 63m2, KN 917/1 o výměře cca 103 m2, KN 917/2 o výměře
cca 13.186 m2, vše v k.ú. Zvonková v souvislosti se stavbou Rekonstrukce silnice III/1634 Nová Pec Zadní Zvonková 2. a 3. etapa.
3.5. zveřejnění záměru výměny pozemku města KN 490/5 o výměře 1.015 m2 v k.ú. Horní Planá a pozemku
KN 350/17 o výměře 862 m2 v k.ú. Pernek.
3.6. zpětvzetí návrhu na vklad vlastnického práva a věcného práva předkupního dle kupní smlouvy a
smlouvy o zřízení věcného práva předkupního předložené Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálnímu pracovišti Český Krumlov, dne 8.1.2014, č.j. V-34/2014-302.
Zrušení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného práva předkupního ze dne 7.1.2014, jejímž
předmětem jsou parcely KN 690/104 o výměře 794 m2 a KN 690/185 o výměře 115 m2, vše v k.ú. Horní
Planá. Zaplacená kupní cena ve výši 318.150,-Kč bude vrácena kupujícím manželům Vladimíru a Daně
Kaprálovým.
3.7. podporu realizace letiště České Budějovice jako veřejného mezinárodního letiště.

4.

Zastupitelstvo města ukládá:

4.1. starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu oznámit
vydání územního plánu Horní Planá veřejnou vyhláškou a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního
zákona.

…………………………..
starosta

………………………….
místostarosta

