Město Nalžovské Hory
Usnesení
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 22.09.2016
od 19.00 hodin v obecním domku ve Žďáře.
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: p. Racek, Mgr. Kliment, Ing. Zahrádka
3. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Kodýtek Miroslav, Holub Martin
Starosta jmenoval zapisovatelkou Jitku Vrágovou
4. Schvaluje smlouvu o spolupráci při pořízení krytých posezení – odpočívadel mezi Slavník
z.s.p.o. a Městem Nalžovské Hory
5. Schvaluje financování nákupu automobilu s přívěsem pro SDH Letovy ve výši rozdílu mezi
kupní cenou a poskytnutými dotacemi
6. Schvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú. Těchonice parc. č. 1681/92 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
7. Schvaluje jednotnou cenu za 1 ha propachtovaného pozemku a to mininimální částkou
2.500,-Kč/ha/rok
8. Schvaluje záměr pachtu pozemku parc. č. 1470 v k.ú. Velenovy o výměře 1978 m2 pro
pana ………… za minimální částku 2.500,- Kč/ha/rok
9. Neschvaluje projednání směny pozemků mezi městem a p. ……… z důvodu nedodání
potřebných náležitostí k rozhodnutí
10. Neschvaluje záměr pachtu části pozemku par. č. 3621/1 v k.ú. Velenovy o výměře cca 8 ha
pro zemědělskou činnost pana ……...
11. Schvaluje záměr pachtu části pozemku k.ú. Nalžovské Hory parc. č. 1067/9 o výměře 154
m2 pro zemědělskou činnost pana ……… za minimální částku 2.500,- Kč/ha/rok
12. Schvaluje pokračovat v záměru rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ústaleč
13. Schvaluje účast města v projektu „Logistika odpadů“ v DSO Horažďovicko , pořízení
kontejnerů na BRO
14. Neschvaluje podporu vybudování rozhledny na Slavníku
15. Schvaluje rozpočtové změny září 2016 viz. příloha
16. Bere na vědomí dopis od RNDr. Václava Němejce
17. Bere na vědomí termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
18. Bere na vědomí vyhlášení výsledků soutěže plzeňského kraje „My už umíme třídit“
19. Bere na vědomí oznámení o ukončení zubní lékařské praxe MUDr. Marie Jíchové
20. Ukládá starostovi oslovit firmu Aquašumava Nýrsko ohledně kvality vody do bytovek v
Nalžovských Horách a napojení přípojky vody do ČOV, oprava stavby vodojemu v Ústalči
21. Schvaluje přednesené usnesení

….................................................................
Löbl Richard starosta

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

