Město Nalžovské Hory
Usnesení
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 20.12.2016
v obecním domku ve Velenovech
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. Kodýtek
3. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p. Potužák, p. Holub
4. Schvaluje pronájem dobývacího prostoru v lomu ve Velenovech současnému nájemci firmě
Jihokámen Písek výr. družstvo a ukládá starostovi upravit stávající smlouvu
5. Schvaluje zřízení věcného břemene mezi Městěm Nalžovské Hory a majiteli rybníka krč v k.ú.
Velenovy p. …., p…… a p. ….. na část pozemku parc. č. 1800/2,4528 a 1617 v k.ú. Velenovy – za
údržbu cesty po hrázi (sekání trávy, pořez křovin, údržba stromů),údržbu při případném narušení
cesty vlivem vody z rybníka. Netýká se v případě poničení cesty jinou osobou.
6. Bere na vědomí projednání protokolu o kontrole samostatné působnosti svěřené orgánům města
Nalžovské Hory provedené pracovníky MVČR .
7. Bere na vědomí návrh rozpočtu Dobrovolný svazek obcí (DSO) Horažďovicko
8. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 22 o poskytnutí účelové dotace pro římskokatolickou farnost
Nalžovské Hory - jedná se o prodloužení termínu vyúčtování opravy nároží kostela v Nalžovských
Horách do 15.12.2017
9. Schvaluje zařazení žádosti o změnu územního plánu č.1 od pana ……. Velenovy
10. Schvaluje prodej části parcely 128/1 v k.ú. Ústaleč část „a“ o výměře 78m2 dle GP 268-44/2016 pro
paní ……… za Kč 50,-/m2 – náklady spojené s převodem hradí nabyvatelka
11. Schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 4496/1 v k.ú. Velenovy pro …. parc. č. 4496/34 o
výměře 10m2 dle GP316-120/2013 a části pozemku 4496/1 o výměře cca 5m2 za 50,- Kč/m2,
náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
12. Schvaluje zrušení pachtovní smlouvy s panem ……. k.ú. Nalžovské Hory parc. č. 1043/1,831,332/2 .
13. Schvaluje pachtovní smlouvu pro pana ….. v k.ú. Velenovy parc. č. 1470 o výměře 1978m2 za Kč
2.500,-/ha/rok
14. Schvaluje záměr směny pozemků pro obchvat Sedlečka mezi Městem Nalžovské Hory a Libuší a
Petrem Poskočilovými
15. Schvaluje pacht pozemku k.ú. Nalžovské Hory parc. č. 1067/9 o výměře 154 m2 pro pana ……. za
Kč 2.500,-/ha/rok
16. Schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Ústaleč s panem …….. dle GP 264-21/2015 části a,c,d,e,g,h,
celkem 477m2 st.p.č. 21/4 o výměře 78 m2 ve vlastnictví města, za pozemky parc. č. 437 a 444 o
celkové ploše 7638m2 ve vlastnictví pana ……..
17. Bere na vědomí ukončení pachtu parc. č. 1840 o výměře 1737 m2 v k.ú. Nalžovské Hory p..
18. Bere na vědomí ukončení pachtu parc. č. 565/1 v k.ú. Miřenice pan …….
19. Schvaluje vyřazení nehmotného majetku z účtu 018 dle návrhu likvidační komise
20. Bere na vědomí jmenování inventurní komise ve složení Ing. Zahrádka , Mgr. Kliment Karel Pavelec
Karel
21. Bere na vědomí jmenování likvidační komise ve složení Ing. Zahrádka, Mgr. Kliment, Melcová
Hana
22.Bere na vědomí dodání dopravního automobilu pro SDH Letovy
23.Schvaluje návrh rady města ohledně úprav odměn zastupitelů – ponechat ve stávající výši
24.Schvaluje rozpočtové změny pro rok 2016

Rozpočtové změny prosinec 2016
Příjmy:
Dotace na volby do zastupitelstev ÚSC
Příspěvek na výkon státní správy
Příspěvek na mzdy z ÚP; dotace na vybav.knihovny,
hasiče
Dotace na lesy, na opravu fasád obec.budov
Dotace z PK na dopravní automobil SDH Letovy
Zůstatek z r.2015
celkem úprava příjmů:

358 000,00
300 000,00
-987 150,00
0,00

Výdaje:
Volby do zastupitelstev ÚSC
Úroky
Činnost místní správy
Základní škola - nákup nových židlí do jídelny
Kanalizace
celkem úprava výdajů:

117 000,00
3 000,00
50 000,00
99 000,00
-269 000,00
0,00
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25. Schvaluje rozpočet na rok 2017 příjmy 21.000.000,- Kč výdaje 21.000.000,- Kč
26. Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018/2019 příjmy 19.500.000,-Kč výdaje 19.500.000,00 Kč
27. Schvaluje delegování záměrů pachtů a pronájmů na radu města
28. Ukládá p. Vrágové doplnit evidenci vydaných právních předpisů města v termínu do 31.1.2017 a všem
pracovnicím městského úřadu dodržovat povinnosti stanovené příslušnými ustanoveními zákona o
obcích a to s okamžitou platností.
29. Schvaluje přednesené usnesení.

…................................................................
Starosta
Löbl Richard

…...........................................................
Místostarosta
Ing. Zahrádka Václav

