
VÝPIS  USNESENÍ
Z 9. zasedání zastupitelstva města Horní Planá 

konaného dne 30.září 2015.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:

1.1. Rozpočtové opatření č.2/2015 příjmy 4.851.506,-Kč výdaje 6.095.638,-Kč financování 
6.462.729,-Kč 

1.2. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků Jihočeského kraje pod stavbou „Chodník 
Jiráskova ulice“ dle kolaudačního souhlasu čj. MUCK 44330/2015 a dle GP č. 2282-
51/2015 zpracovaného Ing. Josefem Buškem, Hluboká n. Vltavou.

1.3. revokaci usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města ze dne 24.06.2015 bod 1.6.
1.4. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo KN 412/10 dle GP č. 441-106/2015 

označen jako pozemek parc.číslo KN 412/15 o výměře 7 m2  a části pozemku parc. číslo 
KN 408/10 dle GP č. 441-106/2015 označen jako pozemek parc.číslo KN 408/18 o 
výměře 70 m2 vše v k.ú. Pernek.

1.5. revokaci usnesení 34. zasedání Zastupitelstva města ze dne 30.04.2014 bod 1.3.
1.6. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc. číslo 64/1 o výměře cca 47 m2  a části 

pozemku parc. číslo KN 63/2 o výměře cca 47 m2 vše v k.ú. Pernek.
1.7. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc. číslo 101/24 dle GP č. 2276-124/2015 

označen jako pozemek parc.číslo KN 101/31 o výměře 786 m2 v k.ú. Horní Planá.
1.8. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo 1700/2 o výměře cca 17 m2  v k.ú. 

Horní Planá.
1.9. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo 1695/1 o výměře cca 215 m2  v k.ú. 

Horní Planá.
1.10. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo 412/1 o výměře 77 m2  v k.ú. Pernek.

2. Zastupitelstvo města neschvaluje:

2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo 440/15 o výměře 197 m2  v k.ú. Pernek.
2.2. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. číslo 881/157 o výměře cca 55 m2  v k.ú. 

Horní Planá.
2.3. využití předkupního práva k pozemku parc.číslo 70/34 v k.ú. Horní Planá. Předkupní 

právo přejde na nového majitele

………………………….. ………………………….

              starosta místostarosta

Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (§ 5 odst. 7 
zákona o svobodném přístupu k informacím).




