
Město Nalžovské Hory 

U s n e s e n í 

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 26.09.2017 v obecním domku v Letovech 

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: 

Schvaluje program jednání  

1. Schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Zahrádka, p. Kodýtek, p. Potužák  

2. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Sládek, p. Kutka  

3. Bere na vědomí jmenování zapisovatele p. Vrágová  

4. Bere na vědomí kontrolu usnesení zápisy rady a zastupitelstva  

5. Schvaluje stanovy DSO Horažďovicko  

6. Schvaluje projekt sběrného dvora v Horažďovicích pod záštitou DSO Horažďovicko  

7. Schvaluje neparcelaci pozemku parc. č. 109 v k.ú. Ústaleč z důvodu stavby rodinného domku 

– zastupitelstvo  pověřuje starostu k podpisu smlouvy  

8. Schvaluje pacht části pozemku parc. č. 565/1 v k.ú. Miřenice pro paní ….. o výměře 2900m2 

za 2.500,-Kč/ha/rok –zastupitelstvo  pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

9. Schvaluje výpůjčku pozemku od ÚZSVM v k.ú. Velenovy parc. č. 214 o výměře 62m2 pod 

novou hasičárnou – zastupitelstvo  pověřuje starostu k podpisu smlouvy  

10. Schvaluje nabídku pozemků od ÚZSVM parc. č. 1855/1 o výměře 268m2 bezúplatně a parc. č. 

1851/5 o výměře 203m2 za Kč 13.400,- vše v k.ú. Nalžovské Hory – zastupitelstvo pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy  

11. Neschvaluje odkoupení pozemku od ÚZSVM1/2 podílu parc. č. 682/1 o výměře 1.408m2 

v k.ú. Nalžovské Hory za 27.000,- Kč 

12. Bere na vědomí záměr směny pozemků v k.ú. Těchonice od manželů …….. 

13. Schvaluje pacht pozemků pro pana …….. parc. č. 1043/1, 831, 332/2 o celkové výměře 

14.983m2 v k.ú. Nalžovské Hory za cenu 2.500,- Kč/ha/rok – zastupitelstvo pověřuje starostu 

k podepsání smlouvy  

14. Schvaluje pacht části pozemku parc. č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč pro pana …….. za  Kč 5,-/m2/rok 

– zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

15. Schvaluje změnu technologie výstavby víceúčelového hřiště v Ústalči s navýšením ceny  o 

375.307,- Kč včetně DPH 

16. Schvaluje zhotovení bezdrátového rozhlasu v obci Velenovy předběžná cena cca 130.000,- Kč 

bez DPH 

         18. Schvaluje  rozpočtová opatření č. 6 2017   

    

    

Příjmy: § položka částka 

Dotace z MPO na veřejné osvětlení Ústaleč, Krutěnice - 4216 201 000,00 

Dotace na modernizaci ČOV - 4222 831 000,00 

Daň z přidané hodnoty - 1211 820 000,00 

Použitelný zůstatek z r.2016 - 8115 535 000,00 

Celkem úprava příjmů:   2 387 000,00 



    

    

Výdaje:    

 § položka částka 

Účelová dotace Diakonie Plzeň 4359 5223 2 000,00 

Lesnictví-těžba a přibližování dřeva, zalesňování 1032 5169 500 000,00 

Modernizace ČOV 2321 6121 900 000,00 

Výměna oken v MŠ  3639 5171 450 000,00 

Bezdrátový rozhlas Velenovy 3341 6122 160 000,00 

Víceúčelové hřiště Ústaleč 3412 6121 375 000,00 

Celkem úprava výdajů:   2 387 000,00 

 

17. Bere na vědomí zprávu paní Kostelanské o revitalizaci prostoru Na Haldách v Nalžovských 

Horách  

18. Schvaluje v případě obdržení dotace od Plzeňského kraje na místní komunikace a havárii 

vodovodu v Nalžovských Horách, aby o tomto rozhodla rada města Nalžovské Hory  

19. Ukládá starostovi oslovit vlastníka pozemku u vodojemu v obci Letovy odstranění stromů. 

20. Schvaluje návrh usnesení.  

 

 

 

 

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

 

Löbl Richard  starosta                                                        Ing. Zahrádka Václav místostarosta 


