
Město Nalžovské Hory 

USNESENÍ  

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve středu 18. března 2015 

od 18.30 hodin v obecním domku v Letovech 

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 program schůze. 

2. Schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kliment K., Racek P., Pavelec K. 

3. Schvaluje ověřovatele zápisu: Voltr I., Sládek L., určuje zapisovatelku p. Vrágovou.  

4. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Nalžovské Hory č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

Města Nalžovské Hory 

5. Schvaluje prodej torza nakladače o váze 2 750 kg za 5,00 Kč/kg Klatovskému rybářství a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

6. Schvaluje prodej části městského pozemku p.č. 262 v k.ú……… o výměře 70 m2 za částku 50,00 Kč/m2 a 

propachtování  městského pozemku p.č. 249/2 část „b“ o výměře 20 m2 a pozemku p.č. 251/1 část „a“ o výměře 

6 m2 v k.ú ……… p. ………. za 5,00 Kč/m2/rok. Starostu pověřuje podpisem kupní smlouvy a pachtovní smlouvy. 

Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel. 

7. Schvaluje směnu pozemků p. č. 797/12, 1863/9 a 1863/5 o celkové výměře 130 m2 ve vlastnictví manželů 

……………… v k.ú. Nalžovské Hory za pozemek p.č. 236/1 o výměře 72 m2 ve vlastnictví města. Starostu pověřuje 

podpisem smlouvy. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel. 

8. Schvaluje pacht části pozemku p.č. 1067/9 o výměře 350 m2 v k.ú. Nalžovské Hory /autopark/ za cenu 2 000,00 

Kč/ha/rok manželům ………………… 

Smlouva bude uzavřena na 5 let a následně prodlužována, pozemek bude oplocen a  po skončení bude uveden do 

původního stavu. Starostu pověřuje podpisem pachtovní smlouvy. 

9. Neschvaluje záměr směny části pozemků p.č. 4583/5, 4583/9, 4583/18 cca 400 m2  ve vlastnictví ………………. za 

městské pozemky část p.č. 4496/7 cca 240 m2 a část p.č. 4551 cca 50 m2 vše v k. ú. Velenovy.  

10. Schvaluje  úpravu ceny pachtovného pro fi AGROMAP na 2 000,00 Kč/ha/rok a tato cena bude stanovena i pro 

další uživatele zemědělských městských pozemků, s platností od roku 2015. 

11. Schvaluje připojení města k dotačnímu titulu projektu z programu OPŽP na pořízení kompostéru společně 

s dalšími účastníky projektu z DSO Horažďovicko : 350 ks kompostérů o obsahu 1100 litrů pro občany a 6 ks 

kompostérů o obsahu 2 000 litrů pro potřeby města. 

12. Schvaluje úpravu financování dotačního titulu „Modernizace výuky základní školy Nalžovské Hory“, navýšení ceny 

dodávky IT o 52 440,00 Kč bez DPH. 

13. Schvaluje rozpočtové změny – viz příloha 

14. Schvaluje opravu bytu ve školce Nalžovské Hory 131/I .  

15. Ukládá městské radě dále jednat o směně pozemků ………………… 

16. Ukládá městské radě jednat s dalšími vlastníky pozemků p.č. v k.ú. Velenovy v lokalitě „cesta k zemědělskému 

areálu. 

17. Ukládá městské radě oslovit nájemce o úpravě pachtovného na propachtované městské pozemky. 

18. Bere na vědomí žádost o dotaci na „Příspěvek na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2015“ ve výši 

568 000,00 Kč, což činí 80 % z předpokládané celkové části. 

19. Bere na vědomí žádost o dotaci z Plzeňského kraje na opravu vodovodu a kanalizace v Nalžovských Horách. 

20. Bere na vědomí fakturu fi AQUAŠUMAVA za provedení vodovodního a kanalizačního řadu stoky B3 v Nalžovských 

Horách. 

21. Schvaluje přednesené usnesení. 

 

Ing. Zahrádka Václav                                                                                                    Lőbl Richard                                                                           

Místostarosta                                                                                                                starosta    



                                                                               

Rozpočtové změny březen 2015    

    

Příjmy:   § položka 

dotace na vybavení učeben ZŠ 250 000,00   4222 

příspěvek na výkon státní správy 25 900,00   4112 

celkem úprava příjmů: 275 900,00     

    

    

    

Výdaje:   § položka 

vodovod - řad B Nalžovy 1 000 000,00 2310 6121 

kanalizace - řad B Nalžovy 1 000 000,00 2321 6121 

víceúčelová budova Velenovy 1 700 000,00 3639 6121 

bytové hospodářství  150 000,00 3612 5171 

celkem úprava výdajů: 3 850 000,00     

    

    
 


