Město Nalžovské Hory
Usnesení
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 10. prosince 2015
od 18.00 hodin v Šafránkově základní škole a mateřské škole v Nalžovských
Horách
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: Ing. Zahrádka, Potužák, Voltr
3. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Sládek Ladislav, Kodýtek a jmenuje zapisovatelku p.
Vrágovou
4. Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování a udržování veřejného vodovodu a
kanalizace ve městě Nalžovské Hory
5. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Nalžovské Hory č. 2/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6. Schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 69 540,00 Kč
7. Schvaluje rozpočet vyrovnaný ve výši 19 190 000,00 Kč na straně příjmové i výdajové
8. Schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2018 ve výši 17 500 000,00 Kč příjmy i výdaje
pro oba dva roky
9. Schvaluje členský příspěvek pro DSO Horažďovicko ve výši 10 000,00 Kč
10. Schvaluje dar obci Hradešice ve výši 100 000,00 na opravu komunikace Miřenice –
Hradešice. Pověřuje starostu podepsáním příslušné smlouvy.
11. Schvaluje prodej pozemku p.č. 712/3 v k.ú. Neprochovy o výměře 72 m2 za cenu 50,00
Kč/m2 manželům …. a pověřuje starostu podpisem smluv.. Náklady s prodejem hradí
manželé ……..
12. Schvaluje pacht městského pozemku p.č. 2517/1 o výměře 3 478 m2 v k.ú. Velenovy panu
………………. za cenu 500,00 Kč/ha/rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. Schvaluje záměr prodeje městských pozemků v k.ú. Velenovy p.č. 4188/7 část247 m2, p.č.
4188/1 část cca 164 m2, p.č. 4188/8 část o výměře cca 29 m2, p.č. 4188/9 část o výměře 165
m2 a p.č. 4568, část o výměře 20 m2 pro paní … Cena Kč 50,00/m2
14. Schvaluje záměr pachtu městských pozemků v k.ú. Velenovy p.č. 4188/9, část cca 138 m2,
pozemek p.č. 4568, část cca 11 m2 v ceně 5,00 Kč/m2/rok pro paní ………..
15. Schvaluje pacht městských pozemků pro p. ……, Klatovy
k. ú. Velenovy č. 1596, k.ú. Těchonice p.č. 105/6, 340/10, 340/20, 342, 140, 1439, 340/19 celkem 1,827 ha. Cena 2 500,-- Kč/ha/rok na 5 let. Pověřuje starostu podpisem smlouvy
16. Schvaluje pacht městských pozemků pro Farmu Těchonice, s.r.o. :
k.ú.Těchonice p.č. 340/17, 635/1, 480/2, 340/2 – celkem 1,2345 ha, cena 2 500 Kč/ha/rok na
5 let. Pověřuje starostu podpisem smluv.
17.Schvaluje pacht městských pozemků pro p. ……….:
k.ú. Těchonice p.č. 419/36, 422, 460/2, 479, 1466/1, 1103, 220/11, 1255/12, 1401/25, 1466/17
k.ú. Žďár – p.č. 2327, 2333, 2335, 2359 - celkem 2,797 ha, cena 2 500,00 Kč/ha/rok na 5 let.
Pověřuje starostu podpisem smluv.
18. Schvaluje pacht městských pozemků pro p. ….., Velenovy v k.ú. Těchonice

p.č. 1513/12, 1513/47, 1513/48, 1513/51 celkem 0,4902 ha, cena Kč 2 500,--/ha/rok na 5 let.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
19. Schvaluje návrh 1.změny územního plánu a stanovuje zastupitele, kteří budou dále
spolupracovat s pořizovatelem: starosta a místostarosta
20. Schvaluje inventurní komisi ve složení : Ing. Zahrádka, Mgr. Kliment, Pavelec
21. Schvaluje Rozvojovou strategii plánování Města Nalžovské Hory 2016 /2030.
22. Schvaluje přenesení pravomoci v jednání s Tělovýchovnou Jednotou Sokol Nalžovské Hory
ohledně na radu města.
23. Schvaluje přijetí dotace na obnovu lesů od Plzeňského kraje ve výši 158 400,00 Kč.
24. Schvaluje rozpočtové změny ve výši 320 000,00 Kč do příjmů i výdajů – dotace z Plzeňského kraje
pro ZŠ
25. Bere na vědomí výsledek soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje – Město Nalžovské Hory se
umístilo ve své kategorii na 2. místě
26. Bere na vědomí informace ohledně dlužné částky za odpady ……, bude zaslán dopis o navýšené
částky dluhu tak, jak ukládá vyhláška. Na dalším zastupitelstvu bude stanoven postup, jak postupovat
v případě nezaplacení dluhu.

…………………….
Richard Lőbl
Starosta

………………………….
Ing. Zahrádka Václav
místostarosta

