Město Nalžovské Hory
Usnesení ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve středu 23. září 2015
od 18.00 hodin v kulturním domě v Miřenicích
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:
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Schvaluje program schůze
Kontrola usnesení: trvá jednání mezi městem a p. Jakubem Salákem o směně pozemků
Schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing V. Zahrádka, Mgr. K. Kliment, J. Radvan
Schvaluje ověřovatele zápisu: p. I. Voltr, p. M. Kodýtek a jmenuje zapisovatelku p. Vrágovou
Schvaluje zhotovitele akce Nalžovské Hory – výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu a
pověřuje starostu podepsáním smlouvy s fi AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín za cenu 882 751,28 Kč včetně
DPH
Schvaluje podepsání Smlouvy o právu provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – I/22 Nalž.
Hory – průtah a pověřuje starostu podepsáním příslušné smlouvy.
Zastupitelstvo neschvaluje Dodatek ke smlouvě o provozování veřejného vodovodu a kanalizace s firmou
AQUAŠUMAVA a celá věc bude opětovně projednána na dalším zasedání zastupitelstva.
Schvaluje návrh propachtovatelů na úpravu nájemného za užívání zemědělsky upotřebitelných pozemků
Farma Číháň a Agrospol Malý Bor a pověřuje starostu podepsáním dodatku smluv.
Schvaluje Dohodu o budoucí spolupráci mezi Městem Nalžovské Hory a p. Rendlem L., Vlkonice 39 ohledně
ukládání bioodpadů a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.
Schvaluje záměr prodeje městského pozemku p.č. 712/3 o výměře 72 m2 v k.ú. Neprochovy pro manžele
S……. Náklady s prodejem hradí manželé ……. Cena 50,00 Kč/m2.
Schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 2517/1 o výměře 3 478 m2 v k.ú. Velenovy panu …….. za cenu 500,00
Kč/ha/rok.
Schvaluje směnu pozemků p.č. 1408/2 o výměře 8 m2 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 51/5 o výměře 5
m2 ve vlastnictví paní ….. v k.ú. Letovy. Náklady spojené s převodem hradí p. ……... Pověřuje starostu
podepsáním příslušných smluv.
Schvaluje rozpočtové změny září 2015 dle přílohy:

Rozpočtové změny září 2015
Výdaje:
Silnice
Základní škola (průtokový transfer-dotace z Plzeňského kraje)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (navýš.mezd+pracovníci z ÚP)
Pitná voda
Kanalizace
Převod mezi účty ČNB a KB

Příjmy:
Převod mezi účty ČNB a KB
Základní škola (průtokový transfer-dotace z Plzeňského kraje)
Sdílené daně (daň z nemovitých věcí)

Kč
300 000,00
505 000,00
90 000,00
150 000,00
150 000,00
1 000 000,00

§
2212
3113
3745
2310
2321
pol.5345

2 195 000,00
Kč

§

1 000 000,00
505 000,00
690 000,00

pol.4134
pol.4116
pol.1511

2 195 000,00
14. Bere na vědomí propachtování pozemků z rady č. 12 p. …. bude projednáno
na společném jednání s radou a poté předloženo městskému zastupitelstvu
15. Bere na vědomí rozpočtovou uzávěrku DSO Horažďovicko za rok 2014.
16. Bere na vědomí neuskutečnění navrhované směny pozemků mezi městem
a p.. ……
17. Bere na vědomí odstoupení firmy ZASTASPO od záměru pronájmu části
autoparku.
18. Ukládá zastupiteli Ing. V. Tůmovi dodání informací o hospodaření s vodou a
kanalizací v okolním obcích.
……………………………………………
……….................................
Richard Lőbl
Ing. Václav Zahrádka
starosta
místostarosta

