Město Nalžovské Hory
Usnesení
ze zasedání městského zastupitelstva,
konaného dne 28.06.2017 ve víceúčelové budově 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 jednání
2. Schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Zahrádka, p. Racek, p. Kodýtek
3. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Kliment, p. Kutka
4. Bere na vědomí jmenování zapisovatele p. Vrágová.
5. Bere na vědomí kontrolu usnesení zápisy rady a zastupitelstva
6. Schvaluje – Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje účetní závěrku za rok
2016.
7. Schvaluje – Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Závěrečný účet za rok
2016 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření
města za rok 2016.
8. Ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků nejpozději
do 31.10.2017
9. Schvaluje financování víceúčelového hřiště v obci Ústaleč – dodavatel stavby firma
ZASTASPO s.r.o. Za cenu 1.238.482,- Kč bez DPH, což je 1.498.563,22 Kč s DPH,
pověřuje starostu k podpisu smlouvy
10. Schvaluje přijetí dotace na úpravu ČOV ve výši 1.089.000,- Kč – výběr zhotovitele
provede rada města
11. Schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Těchonice parc. č. 1681/57 o výměře 175 m2,
1662/25 o výměře 54 m2 parc. č. 1662/26 o výměře 50 m2 ve vlastnictví manželů
……. (jedná se o pozemky pro komunikacemi) za pozemek parc. č. 90/1 část o výměře
279 m2 ve vlastnictví města Nalžovské Hory- náklady spojené s převodem hradí
manželé ….
12. Schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Těchonice část parc. č. 90/1 o výměře cca 70
m2 v majetku města za pozemek parc. č. 1691/87 o výměře 601 m2 – ostatní
komunikace ve vlastnictví p…. GP k oddělení části pozemku parc. č. 90/1 hradí p. … a
vklad do katastru bude hrazen rovným dílem
13. Schvaluje záměr prodeje části pozemku cca 150 m2 parc. č. 1793/1 v k.ú. Ústaleč
spolku majitelů vodovodu v Ústalči. Cena 50,- Kč/m2, náklady spojené s převodem
hradí spolek majitelů vodovodu v Ústalči. V případě, že dojde k odprodeji, případně
předání pozemku na jiný subjekt, bude mít město předkupní právo.
14. Schvaluje výměnu oken v Mateřské škole v Nalžovských Horách firmou PREISWERT
s.r.o. přízemí Kč 209.409,00, 1.patro Kč 160.467,-, hospodářská budova Kč 160.754,ceny jsou uvedeny bez DPH. Realizace přízemí a 1. patra 07-08/2017, hospodářská
budova – termín bude upřesněn po stavebních úpravách – pověřuje starostu k podpisu
smlouvy
15. Schvaluje nákup fekálního přívěsu od Firmy Arbo Klatovy za cenu Kč 226.000,- bez
DPH – pověřuje starostu k podpisu smlouvy
16. Bere na vědomí Informaci o změně č. 1 územního plánu o společném jednání dne
18.07.2017 v Horažďovicích
17. Schvaluje pronájem zemědělských pozemků parc. č. 427,429/1,429/2,429/3,429/4,430
v k.ú. Miřenice o celkové výměře 7266m2 za cenu 2.500,- Kč/ha/rok s výpovědní

lhůtou 1 rok pro paní …….. – pověřuje starostu k podpisu smlouvy

18. Schvaluje pronájem části městského pozemku parc. č. 1897/5 v k.ú. Nalžovské Hory o
výměře cca 20 m2 pro pana …. jako majitele sousední nemovitosti s tím, že si obec
vymíní nemožnost výstavby ani dočasných staveb na tomto pozemku a neomezený
přístup k tomuto pozemku pro případné opravy a údržbu koryta vodního toku přes
pozemky žadatele. Cena Kč 1,-/rok, výpovědní lhůta 1 rok – pověřuje starostu k
podpisu smlouvy
19. Schvaluje svoz odpadních vod vést v účetnictví jako hlavní činnost
20. Schvaluje rozpočtové změny 2017
Rozpočtové opatření č. 5
Příjmy:
Příjmy z prodeje dřeva
Použitelný zůstatek z roku
2016
Celkem úprava příjmů:

§
1031
-

položka
2111
8115

částka
300 000,00
1 000 000,00
1 300 000,00

Výdaje:
Nákup fekálního vozu
Modernizace ČOV
Víceúčelové hřiště Ústaleč
Celkem úprava výdajů:

§
2321
2321
3412

položka
6123
6121
6121

částka
300 000,00
500 000,00
500 000,00
1 300 000,00

21. Bere na vědomí seznámení s průběhem dotačního titulu na nákup dopravní automobilu
s přívěsem pro hašení pro SDH Letovy
22. Schvaluje smlouvu na věcné břemeno u rybníka Krč v k.ú. Velenovy pro pana …….
………. – pověřuje starostu k podpisu smlouvy
23. Schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko s výhradou, že případná
ztráta bude kryta zvýšením členských příspěvků čl. VIII hospodářského svazku bod č.
5
24. Neschvaluje žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Nalžovské Hory na poskytnutí dotace
na vybudování a modernizaci sportovišť
25. Schvaluje záměr realizace úprav fotbalového hřiště v Nalžovských Horách
26. Ukládá zastupitelům podat návrhy – náměty na pořádání vítání občánků – termín: cca 2
měsíce
27. Schvaluje návrh usnesení

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

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

Löbl Richard starosta

Ing. Zahrádka Václav místostarosta

