
Město Nalžovské Hory 

U s n e s e n í 

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného 30.06.2016 

od 19.00 hodin v obecním domku v Těchonicích. 

 
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 jednání  

2. Schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Zahrádka, Mgr. Kliment, p. Racek 

3. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Kodýtek Miroslav, Potužák Martin 

      Zapisovatelku Jitku Vrágovou 

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2015 – Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory schvaluje Závěrečný účet za 

rok 2015 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření města za rok 2015.  

5. Schvaluje – Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory schvaluje Účetní závěrku za rok 2015 

6. Projednání územního plánu města dle  stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 6 odst. 5 písm a) zastupitelstvo 

rozhodlo o  pořízení změny územního plánu č. 1, bod 1 – požadavek pana …, bod 2. pana … a bod 3. 

požadavek města Nalžovské Hory  

7. Schvaluje přesun dotace pro římskokatolickou farnost Těchonice 300 tis. Kč z kostela Velenovy na kostel 

v Těchonicích 

8. Schvaluje dotaci pro římskokatolickou farnost Nalžovské Hory  100 tis. Kč na opravu kostela v Nalžovských 

Horách 

9. Schvaluje směnu pozemků mezi …. a městem v k.ú. Ústaleč GP 258-99/2014 parc. č. 1761/2 o výměře 634m2 

ve vlastnictví města za pozemky parc. č. 1809/2 o výměře 59m2 a parc. č. 1763 o výměře 958 m2 ve 

vlastnictví p... Náklady spojené s převodem hradí p…, zastpupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy 

10. Schvaluje směnu pozemků v k.ú. Žďár mezi Městem Nalžovské Hory a manželi … Ž.. – parc. č. 2282 o 

výměře 359 m2 a parc. č.2283 o výměře 3355m2 ve vlastnictví manželů … proti pozemkům parc. č. 1657/6 o 

výměře 18m2, parc. č. 2378 o výměře 1111 m2 a parc. č. 2209 o výměře 2261 m2 ve vlastnictví města – 

náklady spojené s převodem budou hrazeny napůl, zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy  

11. Schvaluje prodej pozemku v k.ú. Miřenice parc. č. 1764/5 o výměře 44 m2 dle GP 154-169/2015 ve vlastnictví 

města pro paní …………..  

12. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 851/24 v k.ú. Letovy o výměře 109 m2 pro VOD Svatobor hrádek u Sušice 

za podmínky uzavření služebnosti přístupu k vodojemu Letovy , náklady na GP bude hradit město, náklady 

s převodem pozemku hradí VOD Hrádek, zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy 

13. Schvaluje propachtování pozemku parc. č. 2342 o výměře 4800m2 v k.ú. Žďár v majetku města 

k zemědělskému hospodaření za roční pachtovné 3.000,- Kč/ha pro pana …….. zastupitelstvo pověřuje 

starostu podpisem smlouvy 

14. Schvaluje rozpočtovou změnu 2016 na opravu kostela v Nalžovských Horách v částce Kč 100.000,- 

15. Schvaluje návrh na vyřazení majetku v roce 2016 – dle návrhu likvidační komise viz. příloha  

16. Neschvaluje – záměr směny pozemků v k.ú. Miřenice pro manžele …… 

17. Neschvaluje v současné době další postup v exekučním řízení  Bůžek – Štorkánová nájem bytu čp. 20/I 

v Nalžovských Horách  

18. Bere na vědomí seznámení zastupitelstva s věcí „Povolení vypouštění odpadních vod z VKV v Těchonicích 

z kanalizace pro veřejnou potřebu do vod povrchových“ 

19. Bere na vědomí zprávu o současném stavu přidělování dotací pro rok 2016 

20. Ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v Závěrečném účtu za rok 2015 

nejpozději do 31.10.2016 

21. Ukládá starostovi oslovit právníka ohledně placení poplatků za odpady  

22. Schvaluje přednesené usnesení  

 

 

 

 

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

     Löbl Richard                                                                               Ing. Václav Zahrádka 

      starosta                                                                                        místostarosta 

 


