VÝPIS USNESENÍ
ze 35. zasedání zastupitelstva města Horní Planá
konaného dne 28. února 2018.

1. Zastupitelstvo města schvaluje:
1.1. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 pro TJ Smrčina Horní Planá, z.s., IČ:42396441 ve
výši 482.630,-Kč.
1.2. Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pernek,
IČ:65024826 ve výši 60.000,-Kč.
1.3. přidělení bytu 1+1 v čp. 304 Horní Planá paní D.S., Horní Planá.
1.4. užívání Odborného posouzení viz. usnesení č.2.1. jako výchozí ceny pro stanovení prodejní
ceny pozemků města Horní Planá.
1.5. revokaci usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města Horní Planá konaného dne 21.09.2016
bodu 1.6..
1.6. výměnu pozemku parc.č. 499/32 dle GP č.2384-175/2016 označený jako pozemek parc.č.
499/52 o výměře 1142m2 v k.ú. Horní Planá, s věcným břemenem vedení a údržby kanalizace
vše v majetku města Horní Planá cena 40,-Kč/m2 za pozemky parc.č. 762/182 o výměře 307m2
s věcným břemenem vedení a údržby kanalizace a vodovodu, parc.č. 762/183 o výměře 225m2
s věcným břemenem vedení a údržby kanalizace a vodovodu, parc.č. 762/170 o výměře 149m2
s věcným břemenem vedení a údržby kanalizace a vodovodu, parc.č. 762/168 o výměře 334m2,
parc.č. 762/167 o výměře 88m2, parc.č. 762/166 o výměře 11m2, parc.č. 762/165 o výměře
11m2, parc.č. 762/164 o výměře 17m2 vše v k.ú. Horní Planá od G.E., Horní Planá za cenu 40,Kč/m2. Náklady spojené s výměnou uhradí město Horní Planá. Poplatníkem daně z nabytí
nemovitosti je nový nabyvatel.
1.7. odkoupení části pozemku parc.č. 1737/1 dle GP č.2391-65/2016 označený jako pozemek parc.č.
1737/29 o výměře cca 875m2 v k.ú. Horní Planá od České dráhy, a.s. Praha 1, Nábřeží
L.Svobody 1222, IČ 70 994 226 za cenu 150.000,-Kč. Náklady spojené s provedením vkladu
nese prodávající.
1.8. zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu 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 a parc.č. 422/4 vše v k.ú. Horní
Planá pro Vanellus ad vitam s.r.o., Jindřichův Hradec IČ: 06299431.
1.9. 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 se
vydává 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.
1.10.
Smlouvu o spolupráci obcí v projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví –
Hůrka“. Smyslem a cílem projektu je vybudování stezky pro chodce a cyklisty Černá
v Pošumaví – Hůrka tak, jak byla tato stavba povolena stavebním povolením vydaným MěÚ Č.
Krumlov, odborem dopravy a silničního hospodářství č.j. MUCK 57523/2017/ODSH/Au, sp.
Zn. S-MUCK/63595/2016/ODSH/Au, dne 3.11.2017, které nabylo právní moci dne 28.11.2017.

Obec Černá v Pošumaví se zavazuje, že ponese veškeré náklady na realizaci projektu a do tří (5ti) měsíců od právní moci rozhodnutí o kolaudaci vybudované stezky bezplatně převede do
vlastnictví Města Horní Planá část stezky nacházející se v katastrálním území Města Horní
Planá. Město Horní Planá se zaváže, že do 10-ti let od uzavření darovací smlouvy nepřevede
stezku do vlastnictví třetích subjektů ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání
třetím subjektům. Město Horní Planá po stejnou dobu závazku umožní trvalé veřejné bezplatné
užívání stezky k účelu, ke kterému je určena a po nabytí vlastnického práva k předmětné části
stezky darovaný majetek pojistí.
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
2.1. Odborné posouzení č.01/18 Rozbor obvyklých cen pozemků v částech města Horní Planá o
stanovení zjištěné ceny a odhad obvyklé ceny pozemků v částech města Horní Planá užívaných
k různým účelům.
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Osobní údaje byly v předchozím textu anonymizovány z důvodu zachování ochrany osobních údajů (
svobodném přístupu k informacím).

