
       Město Nalžovské Hory 

Usnesení  

z mimořádného jednání městského zastupitelstva, konaného dne 27.dubna 2016 

od 19.00 hodin v budově Městského úřadu 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 návrhovou komisi ve složení: Ing. V. Zahrádka, p. Racek P, Mgr. Kliment. 

2. Schvaluje ověřovatele zápisu : p Kodýtek M., p. Potužák M. 

3. Schvaluje program jednání zastupitelstva. 

4. Schvaluje přijetí dotace na opravu fasád obecních domů od Plzeňského kraje ve výši 

            200 000,-- Kč. 

5. Schvaluje přijetí dotace na nákup dopravního automobilu pro SDH Letovy ve výši  

            450 000,00 Kč. 

6. Schvaluje administraci přijatých dotací převést na radu města 

7. Schvaluje provedení výměny vchodových dveří u zdravotního střediska a administrací 

pověřuje radu města. 

8. Schvaluje jednorázovou úplatu ve výši 1 000,00 Kč za služebnost inženýrské sítě při 

výstavbě ČOV a kanalizace ve Velenovech. Cena za dotčený pozemek. 

9. Schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

při výstavbě ČOV a kanalizace ve Velenovech. 

10. Schvaluje připojit do změny ÚP č. 1 změnu umístění ČOV ve Velenovech. 

11. Schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú. Těchonice od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových na Město Nalžovské Hory p.č. 1681/63 – 4/5 o výměře 259 m2 a p.č. 

1681/84 o výměře 147 m2. 

12. Schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. o právu provést 

stavbu č. IE-12-0005314/VB/001. Výše náhrady bude činit 1 000,00 Kč. Pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy. 

13. Bere na vědomí informaci o průběhu čerpání dotací: 

            - čekáme na vyřízení: Plzeňský kraj na dopravní automobil pro SDH Letovy,  

                                    veřejné osvětlení Ústaleč, oplocení fotbalového hřiště v Nalž. Horách 

                                    TJ Sokol Nalžovské Hory – dotace na nový trávník na fotbal. hřiště 

                                    v Nalž. Horách 

           - neposkytnuté dotace : komunikace v Nalž. Horách, veřejné prostranství Velenovy 

           - přijatá dotace : rozšíření technologického vybavení knihovny – dotace 27 000,00 Kč,  

            vlastní prostředky 12 600,00 Kč. 

 

 

 

               

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

Lőbl Richard                                                                                              Ing. Zahrádka Václav 

starosta                                                                                                           místostarosta 


