Město Nalžovské Hory
Usnesení
ze zasedání městského zastupitelstva , konaného dne 31. března 2016
od 19.00 hodin v Hasičském domě v Ústalči
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: Ing. Zahrádka, Voltr Ivo, Racek Pavel
3. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Sládek Ladislav, Mgr. Kliment Karel a jmenuje
zapisovatelku Jitku Vrágovou
4. Schvaluje záměr vybudovat víceúčelové hřiště v Ústalči .
5. Schvaluje záměr směny pozemků mezi …………… a městem v k.ú. Ústaleč. GP 25899/2014 parc. č. 1761/2 o výměře 634 m2 ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 1809/2 o
výměře 59m2 a parc. č. 1763 o výměře 958 m2 ve vlastnictví pana …… Náklady spojené s
převodem hradí p. ……..
6. Schvaluje záměr směny pozemků k.ú. Žďár mezi Městem Nalžovské Hory a
manželi …………….. …- parc. č. 2282 o výměře 359 m2 a parc. č. 2283 o výměře 3355m2
ve vlastnictví ……….. oproti 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 .
7. Schvaluje záměr prodeje pozemku k.ú. Miřenice parc. č. 1764/5 o výměře 44 m2 dle GP
154-169/2015 ve vlastnictví města pro paní ……………. za cenu Kč 50,-/m2, náklady
spojené s převodem hradí nabyvatelka .
8. Schvaluje odprodej pozemku v k.ú. Velenovy pro pana …………………, parc. č. 4496/39 o
výměře 36 m2 dle GP 335-120/2013 ve vlastnictví města za cenu 50 Kč/m2. Náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy
9. Schvaluje dotaci na opravu kostela ve Velenovech v částce Kč 300.000,-. Termín vyúčtování
do 15.12.2016 . Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10. Schvaluje záměr odprodeje pozemku parc. č. 851/24 v k.ú. Letovy o výměře 109 m2 pro
VOD Svatobor Hrádek za podmínky uzavření služebnosti přístupu k vodojemu Letovy .
11. Schvaluje žádost o pacht pozemků p. ……………. v k.ú. Nalžovské Hory parc. č. 1878 část
o výměře 14 450 m2 a v k.ú. Žďár par. č. 2342 o výměře 4 800 m2 za účelem zemědělské
činnosti za částku Kč 2.500,-/ha/rok. Po vyvěšení, když nebudou připomínky, může být
smlouva podepsána .
12. Schvaluje pokračování nájemní smlouvy mezi ……………. …….. a městem ohledně
pronájmu cesty k ČOV Nalžovské Hory Kč 1.320,- /rok .
13. Schvaluje pokračování smlouvy propachtování pozemků v k.ú. Těchonice pro Vaváky, o.s.
parc. č. 1458/3, 1502/1, 1513/47, 1513/48, 1573, 1587/1, 1587/13, 1588, 1591 o celkové
výměře 14,5715 ha za částku 2.000,- Kč/rok .
14. Schvaluje žádost o pacht pozemků p. ………., v k.ú. Nalžovské Hory o celkové výměře 14
983 m2 parc. č. 1043/1, 831, 332/2 za účelem provozování zemědělské činnosti , za částku
Kč 2.500,-/ha/rok. Po vyvěšení, když nebudou připomínky, může být pachtovní smlouva
podepsána .
15. Schvaluje žádost o projednání změny územního plánu č. 1 p. ….. Nalžovské Hory a p. …….
- úprava etapizace pro rozvojové území N3 a vybudování vodního díla v kú Neprochovy.
Náklady na změnu č. 1 hradí žadatelé.

16. Schvaluje smlouvu o příspěvek na dopravní obslužnost PK ve výši 69 540,- Kč.
17. Schvaluje rozpočtové změny březen 2016 – schváleny dvě rozpočtové změny
- víceúčelová budova Velenovy § 3639, pol. 6121 = + 2 000 000,- výdej
- účelová dotace na opravu kostela ve Velenovech § 6171, pol.5223 = + 300 000,- výdej
- čerpání ze zůstatku roku 2015 pol. 8115 = + 2 300 000,- příjem
18. Schvaluje odsouhlasování dotací zastupitelstvem, pokud výše vlastních zdrojů přesáhne
částku 100.000,- Kč
19. Neschvaluje odprodej pozemku v k.ú. Ústaleč, parc. č. 1579/1 pro ……. z důvodu
obslužnosti daného území.
20. Bere na vědomí hospodaření ZŠ v Nalžovských Horách
21. Ukládá starostovi zajistit u Ing. Poskočila příjezd k vrtům v Nalžovských Horách po jeho
pozemcích.

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

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

