
Město Nalžovské Hory 

USNESENÍ 

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne ve středu 17. června 2015 

od 18.00 hodin v obecním domku v Neprochovech 

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, Racek, Ing. Zahrádka 

3. Schvaluje ověřovatele zápisu Sládek L, Kodýtek a jmenuje zapisovatelku p. Vrágovou 

4. Schvaluje účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad 

5. Schvaluje celoroční hospodaření za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o  

přezkoumání hospodaření za rok 2014 a ukládá starostovi přijmout opatření k odstranění nedostatků 

nejpozději do 31.10.2015. 

6. Schvaluje zahájení záměru realizace kanalizací včetně ČOV v pořadí Velenovy, Ústaleč, Letovy, Miřenice, 

Otěšín, Žďár, Těchonice, Neprochovy a pověřuje radu města realizací a pro tyto úkony navyšuje pravomoc 

rady města provádět rozpočtové změny do maximální výše 200 000,00 Kč. 

7. Schvaluje přijetí dotace ve výši 110 000,00 Kč od Plzeňského kraje na opravu vodovodu a kanalizace 

v Nalžovských Horách (od bývalé prodejny ZKD až po č.p.136/I – Vlkovi) 

8. Schvaluje financování opravy dle bodu 7 z dotace, rezervního fondu na opravy vodovodů a kanalizací a 

z rozpočtu města. 

9. Schvaluje cenu pachtovného na zemědělsky nevyužitelné pozemky ve výši min. 500,00 Kč/ha/rok s platností 

od 1.7.2015. 

10. Schvaluje  pacht části pozemku p.č. 1067/9 v k.ú. Nalžovské Hory o výměře 350 m2 manželům ……… za cenu 

2 000,00 Kč/ha/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

11. Neschvaluje záměr směny pozemků mezi Městem Nalžovské Hory a …….. 

12. Schvaluje směnu pozemků p.č. 250/4 o výměře 792 m2 dle GP č. 326-131/2014 a p.č. 4188/16 o výměře 

6 392 m2 dle GP č. 331-131/2014 ve vlastnictví města Nalžovské Hory za pozemek p.č. 4381/2 o výměře 

7 523 m2 dle GP 330-131/2014  ve vlastnictví p….. s tím, že náklady spojené s převodem hradí nabyvatel p. .. 

13. Schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem přístupu na pozemek p.č. 4381/1 dle GP č. 

333-131/2014 část A ve prospěch pozemku p.č. 4381/1 a to bezplatně. 

14. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 128/1 v k.ú. Ustaleč o výměře cca 80 m2 za cenu 50,00 Kč /m2 s tím, 

že náklady spojené s převodem hradí nabyvatelka paní ……… 

15. Schvaluje záměr pachtu části autoparku v Nalžovských Horách za účelem zřízení kompostárny pro fi 

ZASTASPO. 

16. Schvaluje odprodej pozemku p.č. 139/39 o výměře 87 m2 v k.ú. Ústaleč p. …… za 50,00 Kč/m2 náklady 

spojené s převodem hradí nabyvatelka. 

17. Schvaluje odprodej pozemku p.č. 139/38 o výměře 54 m2 v k.ú. Ústaleč panu ….. a paní …… bytem …. za 

50,00 Kč/m2 a náklady spojené s převodem hradí nabyvatelé. 

18. Schvaluje záměr směny pozemků p.č. 4583/18, 4583/9, 4583/5 v k.ú. Velenovy o výměře 822 m2 ve 

vlastnictví paní …… za pozemky část p.č. 4496/7 o výměře cca 240 m2 a p.č. 4551 o výměře cca 50m2 v k.ú. 

Velenovy. Náklady spojené s převodem hradí …. 

19. Schvaluje účelově vymezenou dotaci z rozpočtu města v částce 200 000,-- pro římskokatolickou farnost 

Těchonice na opravu kostela Velenovy. 

20. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce vybavení pro Šafránkovu základní školu a mateřskou školu v Nalžovských 

Horách. Tento záměr bude vyvěšen na úřední desce a poté smlouva bude podepsána starostou.  

21. Schvaluje rozpočtové změny dle předloženého zadání  

Výdaje:                                     



Základní škola-navýšení výdajů o vybavení ZŠ pořízené z dotace a o příspěvek na plavání 
                                                               Kč  964 000,00         § 3113 
Silnice – snížení plánovaných výdajů-úprava rozpočtu 
                                                              Kč -964 000,00        § 2212 
            Daně a poplatky- navýšení plateb DPH z přenesené daň. povinnosti ze stavby VÚB Velenovy 
                                                                          Kč  600 000,00        § 6399 
            Stavba části VÚB Velenovy -snížení plánovaných výdajů o DPH(PDP)-úprava rozp. 
                                                                          Kč -600 000,00        § 3639 
            Příspěvek na opravu kostela Velenovy Kč  200 000,00        § 6171 
            Opravy obec. budov-snížení plánovaných výdajů-úprava rozpočtu 
                                                                          Kč -200 000,00        § 3639 
                                                                                                                            

22. Schvaluje návrh na opravy místních komunikací v roce 2015 : Nalžovské Hory: hájovna – křižovatka I/22, 

komunikace pod školou, Letovy – křižovatka Miřenice, Ústaleč – Krutěnice 

23. Schvaluje likvidační komisi ve složení Mgr. Kliment, Melcová, Ing. Zahrádka. 

24. Schvaluje pověření rady k zajištění rekonstrukce veřejného osvětlení Miřenice. 

25. Ukládá opětovné projednání záměru směny pozemků mezi Městem Nalžovské Hory a …… 

26. Ukládá starostovi nechat nacenit opravy vytypovaných komunikací a pověřuje radu výběrem a  realizací 

oprav dle bodu 22 

27. Bere na vědomí výsledky inventury majetku města za rok 2014. 

28. Bere na vědomí předloženou studii využití autoparku. 

29. Bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích. 

30. Bere na vědomí dopis rodiny ……. 

31. Bere na vědomí zvýšení pozornosti využívání městských pozemků – podněty z jednotlivých částí města dodají 

zastupitelé: 

Nalžovské Hory   : p. Racek, Potužák 

Letovy                     : p. Pavelec, Holub 

Miřenice                 : Ing. Tůma, Mgr. Kliment 

Ústaleč, Krutěnice: p. Voltr, p. Kutka 

Těchonice               : p. Radvan 

Žďár                         : p. Kodýtek 

Neprochovy           : Ing. Zahrádka, Lőbl 

Velenovy                : p.Sládek J., Koudelka 

 

32. Bere na vědomí návrh na změnu územního plánu a doporučuje projednat s……….. 

33. Schvaluje přednesené usnesení. 

 

 

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

Ing Zahrádka Václav                                                                                                       Lőbl Richard 

Místostarosta                                                                                                                    starosta 

 

 

 

 

 

 



 


