VÝPIS USNESENÍ

z 20. zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 26. října 2016.
1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. rozpočtové opatření č. 9 – příjmy : 4.068.347,- Kč, výdaje: 4.173.855,- Kč,
financování: 105.508,-Kč.
1.2. přidělení bytu 1+0 v domě čp. 189 v Horní Plané paní K.P., Horní Planá.
1.3. přidělení bytu 1+0 v domě čp. 306 v Horní Plané panu A.V., Horní Planá
1.4. prodej části pozemku parc. č. 1679/1 dle GP č.265-264/2015 označené jako pozemky
parc.číslo 1679/6 o výměře 12 m2, dále pozemek parc.číslo 1679/7 o výměře 3m2 a
pozemek parc.číslo 1679/8 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Zvonková panu P.B., Horní
Planá za cenu 70,-Kč/m2 + DPH.
1.5. výměnu části pozemku parc.č. 440/3 dle GP č.2350-59b/2016 označený jako
pozemek parc.č. 440/25 o výměře 28 m2, v k.ú. Horní Planá, v majetku města Horní
Planá v ceně 40,-Kč/m2 včetně DPH, za část pozemku parc.č. 473/1 dle GP č.235059b/2016 označený jako pozemek parc.č. 473/5 o výměře 28 m2, v k.ú. Horní Planá, v
majetku p.K.K., Horní Planá, v ceně 40,-Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené
s vypracováním smlouvy, pořízení kolku na vklad do KN a na pořízení GP ponese
Město Horní Planá. Poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nový nabyvatel.
1.6. odkoupení části pozemku parc.číslo 1677 dle GP č.266-29/2016 označený jako
pozemek parc.č. 1677/5 o výměře 172m2 v k.ú. Zvonková od manželů S.a V. Š.
Borek za cenu 40,-Kč/m2 plus DPH. Náklady na smlouvu , kolek a GP uhradí
prodávající.
1.7. prodej části pozemku parc. číslo 1676 dle GP č. 266-29/2016 označený jako pozemek
parc. č. 1676/7 o výměře 455m2 v k.ú. Zvonková pro manžele J.Z.T., Dubné za cenu
500,-Kč/m2 plus DPH. Náklady na smlouvu, kolek a GP uhradí kupující.
1.8. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 460/37 o výměře cca 72 m2 v k.ú.
Zvonková.
1.9. zveřejnění záměru výměny části pozemku parc.číslo 697/1 a části pozemku parc.číslo
697/95 vše v k.ú. Horní Planá.
1.10. prodloužení lhůty pro vydání stavebního povolení dle čl.VI kupní smlouvy prodeje
pozemku parc.č. 1007/5 v k.ú. Horní Planá ze dne 29.4.2015 do doby změny
Územního plánu města Horní Planá.

2. Zastupitelstvo města neschvaluje:
2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 453/4 o výměře 98m2 v k.ú. Horní Planá.

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
3.1. rozpočtové opatření č. 8 – příjmy : 376.743,- Kč, výdaje: 376.743,- Kč.

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

