
 
VÝPIS  USNESENÍ 

ze 36. zasedání zastupitelstva města  Horní Planá 

konaného dne 28. března 2018. 

 

 
1. Zastupitelstvo města schvaluje: 
 

1.1. uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Vodovodního řadu a stavební úpravy 
komunikace spojené s rozšířením komunikace a úpravami nově vzniklé křižovatky na 
pozemcích Města Horní Planá parc.č. 762/36,  parc.č. 420/2, parc.č. 422/4, vše v k.ú. Horní 
Planá se společností Vanellus ad vitam s.r.o., Jindřichův Hradec IČ: 06299431 a to bezúplatně. 

1.2. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1362/1 o výměře 744 m2 v k.ú. Horní Planá. 
1.3. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 522/28 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. 

Zvonková. 
1.4. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1291/4 o výměře 1718 m2 v k.ú. Horní Planá. 
1.5. zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 4/5 o výměře 17 m2, parc.č. 14/2 o výměře 73 m2, 

parc.č. 14/3 o výměře 5 m2 vše v k.ú. Horní Planá. 
1.6. zveřejnění poskytnutí daru Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice a to části pozemku parc.č. 149/1 dle GP č. 2394-223/2016 označený jako díl a) o 
výměře 10 m2, části pozemku parc.č. 148/1 dle GP č. 2394-223/2016 označený jako díl b) o 
výměře 3 m2,  části pozemku parc.č. 205/2 dle GP č. 2394-223/2016 označený jako díl c) o 
výměře 25 m2, sloučeny dle GP č. 2394-223/2016 do pozemku parc.č. 1757 o výměře 39 m2 vše 
v k.ú. Horní Planá. Náklady na pořízení GP zaplatí Město Horní Planá, poplatek za vklad do 
KN každý jednou polovinou. 

1.7. zveřejnění přijetí daru od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice a to části pozemku parc.č. 1730/1 dle GP č. 2394-223/2016 označený jako pozemek 
parc.č. 1730/4 o výměře 251 m2, části pozemku parc.č. 1730/1 dle GP č. 2394-223/2016 
označený jako pozemek parc.č. 1730/5 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Horní Planá. Náklady na 
pořízení GP zaplatí Město Horní Planá, poplatek za vklad do KN každý jednou polovinou. 

 
2. Zastupitelstvo města neschvaluje: 
 

2.1. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1331 o výměře 1501 m2 v k.ú. Horní Planá. 
 
 
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

3.1. Rozpočtové opatření č.1/2018 s těmito ukazateli: příjmy: 20.000,- Kč, výdaje: 154.800,- Kč, 
financování: 134 800,- Kč. 

 
 
 
…………………………..      …………………………. 

              starosta        místostarosta 

 
 
Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (� 5 odst. 7 zákona o 

svobodném přístupu k informacím). 


