
 

 

                                                   Město Nalžovské Hory 

 

                                                          U s n e s e n í 

ze zasedání městského zastupitelstva, 

konaného dne 31.05.2017 v budově MěÚ Nalžovské Hory 
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ 

Nalžovské Hory. 

 

Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory: 

1. Schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Zahrádka, p. Racek, p. Kodýtek 

2. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p. Sládek Ladislav, Mgr. Kliment Karel 

3. Schvaluje program jednání 

4. Zastupitelstvo města schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu Nalžovské Hory podle §6 

odst. 5, písm. b) zákon č. 183/2006 Sb. 

5. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu 

6. Schvaluje směnu pozemků v k.ú. Velenovy pro výstavbu ČOV jedná se o pozemek parc. č. 

768 díl „c“ o výměře 721m2 ve vlastnictví Města Nalžovské Hory za pozemek parc. č. 770 

díl „b“ o výměře 721m2 ve vlastnictví ……….. dle GP č. 335-4/2017. Náklady spojené s 

převodem hradí město. 

7. Schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč o výměře 542 m2 pro 

paní …….. za cenu  5,- Kč/m2/rok. 

8. Schvaluje pronájem části prostor ve škole ve Velenovech čp.83 pro Myslivecký spolek  

Velenovy. 

9. Schvaluje pronájem víceúčelové budovy čp. 165 ve Velenovech pro SDH Velenovy s tím, že 

podpis smlouvy bude po provedení energetického auditu na předmětnou stavbu. 

10. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti pro ČEZ distribuce a.s. v k.ú. 

Miřenice  parc. č. 1764/3, 1764/1, st. 27/2 dle GP č. 161-305/2015 jednorázová úhrada 

2.300,- Kč. 

11. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti pro ČEZ distribuce a.s. v k.ú. 

Ústaleč na pozemku parc. č. 1814/3 dle GP č. 271-10/2017 jednorázová úhrada 1.000,- Kč. 

12. Schvaluje směnu pozemků parc. č. 4583/18, 4583/9, 4583/5 v k.ú. Velenovy ve 

vlastnictví ……… o celkové výměře 822m2 za pozemky parc. č. 4551/2 o výměře 42 m2 a 

parc. č. 4496/41 o výměře 239 m2 dle GP 336-24/2016 ve vlastnictví Města Nalžovské 

Hory. Náklady spojené s převodem hradí …….. 

13. Schvaluje zhotovitele dlažby před severním vchodem základní školy firmu ZASTASPO 

s.r.o. Nalžovské Hory za cenu Kč 257.498,- Kč s DPH. 

14. Schvaluje přijetí dotace na veřejné osvětlení Ústaleč- Krutěnice ve výši 223.850,- Kč od 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

15. Schvaluje vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 s tím, že platby zůstávají ve stejné 

výši i pro rok  2017. Schvaluje navýšení nájmu za vodovod o 10.000,- Kč/rok. 

16. Schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Ústaleč s ……. pozemek část parc. č. 184 ve 

vlastnictví města cca 846m2 za parc. č. 113/3 ve vlastnictví …... 

17. Schvaluje zřízení živnosti volné pro zajištění vývozu vyvážení fekálním vozem pro občany. 

18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – 2017  
   

    

    

Příjmy: § položka částka 

Příjmy z prodeje dřeva  1031 2111 330 000,00 

    



    

    

Výdaje:    

 § položka částka 

Dopravní automobil pro SDH Letovy 5512 6123 100 000,00 

Oprava kapličky Žďár 3326 5171 30 000,00 

Jednotka pro odstraňování manganu v pitné vodě 2310 6121 200 000,00 

Celkem výdaje:   330 000,00 

    

 

19. Bere na vědomí jmenování zapisovatele p. Vrágová. 

20. Bere na vědomí kontrolu usnesení zápisy rady a zastupitelstva města 

21. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o směně pozemků k.ú. Velenovy. část c z p.č. 768 o 

výměře 721 m2 ve vlastnictví města Nalžovské Hory za pozemek část B z p.č. 770 o výměře 

721 m2 ve vlastnictví  …… dle GP č. 335-4/2017.  

22. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o pachtu části pozemku p.č.1579/1 o výměře 542 m2 

v k.ú Ústaleč za částku 5,- Kč/m2/rok  s paní …………  

23. Ukládá starostovi podepsat smlouvu s Mysliveckým spolkem ve Velenovech o pronájmu 

části prostor ve škole č.p.83 ve Velenovech za 1,-Kč/rok. 

24. Ukládá starostovi podepsat smlouvu s SDH Velenovy o pronájmu víceúčelové budovy 

Velenovy čp. 165 za 1,-Kč/rok. 

25. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti pro ČEZ 

distribuce za jednorázovou úplatu 2.300,- Kč. K.ú. Miřenice . 

24. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti pro ČEZ 

distribuce a.s.  v k.ú. Ústaleč za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. 

25. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o směně pozemků k.ú. Velenovy parc. č. 

4583/18,4583/9, 4583/5 ve vlastnictví ……… o celkové výměře 822m2 za pozemky parc. č. 

4551/2 o výměře 42m2 a 4496/41 o výměře 239m2 dle GP č. 336-24/2016 ve vlastnictví 

Města Nalžovské Hory. 

26. Ukládá podepsat smlouvu s firmou ZASTASPO s.r.o. na zhotovení dlažby před severním 

vchodem základní školy. 

27. Ukládá starostovi zajistit zřízení živnosti volné na provoz fekálního vozu 

 

 

 

 

…................................................................                      …................................................................. 

Löbl Richard  starosta                                                       Ing. Zahrádka Václav místostarosta 


