VÝPIS USNESENÍ
ze 34. zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 7. února 2018.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Plnění rozpočtu za rok 2017 s těmito ukazateli: příjmy: 82.805.943,72Kč a výdaje:
97.050.898,32Kč.
1.2. upravený návrh studie Náměstí a pokračování prací na dalším stupni projektové dokumentace.
1.3. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 608 o výměře cca 16m2 v k.ú. Horní Planá.
1.4. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 410 o výměře cca 230m2 v k.ú. Pernek.
1.5. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 717/5 o výměře cca 12m2 a části pozemku
parc.č.300/8 o výměře cca 23m2 vše v k.ú. Horní Planá.
1.6. zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 1180/1 o výměře cca 200m2 v k.ú. Horní
Planá.
1.7. koupi části pozemku parc.č. 85/22 dle GP č.471-374b/2017 označený jako pozemek parc.č.
85/33 o výměře 30m2 v k.ú. Pernek od F.J., Horní Planá za cenu 40,-Kč/m2.
1.8. koupi části pozemku parc.č. 454/1 dle GP č.472-374/2017 označený jako pozemek parc.č. 454/4
o výměře 94m2 v k.ú. Pernek od Ing. F.J., Horní Planá za cenu 40,-Kč/m2.
1.9. prodej části pozemků 105/3 dle GP č.471-374a/2017 označený jako pozemek parc.č. 105/4 o
výměře 49m2 a části pozemků 95/2 dle GP č.471-374a/2017 označený jako pozemek parc.č.
95/3 o výměře 75m2 vše v k.ú. Pernek p. F.J. 160, Horní Planá za cenu 40,-Kč/m2.
1.10.
zveřejnění záměru výměny části pozemků parc.č. 607/1 o výměře cca 505m2 a parc.č.
171/1 o výměře cca 1822m2 vše v k.ú. Horní Planá
1.11.
Smlouvu o zřízení služebnosti č.PVL:2855/2017-SML//411166 spočívající v právu
strpění umístění a provozování Cyklostezky na části Pozemku Povodí a v právu vstupu a vjezdu
na část Pozemku Povodí za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav Cyklostezky na části
pozemku parc.č. 1724/1 v k.ú. Horní Planá v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova
3178/8, Smíchov, 150 00Praha 5, IČO: 70889953, za jednorázovou úplatu 10.000,-Kč bez DPH.
Rozsah dle GP číslo 2470-64/2017 vyhotovený GEONET, s.r.o. Vrbenská 17, České
Budějovice.
1.12.
Zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „ Rekonstrukce silnice
III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Zadní Zvonková, 5. Etapa – obchvat Bližší Lhoty (km
6,430 – 7,580)“, na části pozemků města parc.č.1653, 1676/5, 1676/6, 1644/1, 1677/5, 1679/1
vše v k.ú. Zvonková. Touto stavbou bude dočasně dotčena část pozemku parc.č. 1676/5 a
1644/1 vše v k.ú. Zvonková. Tento souhlas bude vydán pro celou dobu udržitelnosti projektu,
resp. do doby nabytí vlastnického práva do vlastnictví investora k částem těchto pozemků pro
Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650
prostřednictvím Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Jihočeského
kraje se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ 70971641.
1.13.
přílohu č.2/2018 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Horní Planá (Inventurní soupis dlouhodobého
majetku).

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

2.1. informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zastupitelstvo města nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které
mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo města vyzývá Svaz měst a obcí ČR a
Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
2.2. pořízení územní studie BI.1.HP/U - na základě žádosti vlastníků dotčených pozemků
zastoupených Mgr. Františkem Jílkem, V Úvoze 69, 381 02 Český Krumlov, pořizovatelem
územní studie bude Městský úřad Horní Planá, projektant územní studie bude vybrán
žadatelem, který bude též plně hradit náklady na vypracování dokumentace a pořízení územní
studie, kdy projektant musí splňovat požadavky na autorizaci dle par. 158 stavebního zákona.
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Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (
svobodném přístupu k informacím).

