Město Nalžovské Hory
Usnesení
ze zasedání městského zastupitelstva,
konaného dne 22. března 2017 v základní škole v Nalžovských Horách.
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 návrhovou komisi ve složení Ing. Zahrádka, p. Racek, Mgr. Kliment
2. Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení p. Potužák, p. Kodýtek
3. Schvaluje program jednání včetně rozšíření ohledně pronájmu bývalé školy ve Velenovech pro Myslivecký
spolek Velenovy
4. Neschválena revokace usnesení bodu č. 4 ze zasedání zastupitelstva 20.12.201
Schváleny body pro podpis smlouvy přednesené starostou-výše nájemného 30.000,- Kč ročně
-pronájem na 1 rok od podpisu smlouvy
-podle možnosti omezit tonáž projíždějících aut
- zákaz skládky jakéhokoliv materiálu na obecních pozemcích na propachtovaných pozemcích
-umožnění přístupu do obecních lesů navazujících na dobývací prostor
- vymezení pouze nejnutnějších pozemků
- zajistit vytěžený prostor proti neoprávněnému vstupu
- zřídit pojištění pro případ způsobených škod
5. Schvaluje přenesení pravomocí na provádění výběrových řízení , jejich administraci a výběr
dodavatelů na radu města
6. Schvaluje prodej pozemku v k.ú. Velenovy parc. č. 4496/34 o výměře 10m2 pro pana …dle GP 316-120/2013,
náklady spojené s převodem hradí nabyvatel cena 50,-Kč/m2
Neschvaluje prodej části parcely parc. č. 4496/1 o výměře cca 5m2 v obci Velenovy
7. Schvaluje směnu pozemků pro obchvat Sedlečka mezi městem Nalžovské Hory manželi Poskočilovými a
firmou Agro aktivity. Jedná se o pozemky v k.ú. Otěšín parc. č. 185/2 – 435m2, 182 – 406m2, 181 – 2201m2,
185/3 – 68m2, 185/4 – 1265m2 celkem 4375m2 ve vlastnictví města Nalžovské Hory za pozemky v k.ú.
Otěšín parc. č. 47/5 -1770m2, 47/6 – 840m2, 49/2 – 38m2, 50/2 – 45m2, 179/3 – 86m2, 54/4 – 683m2,
180/30- 161m2 a v k.ú. Krutěnice díl „a“ parc. č. 109/1 – 546m2, a parc. č. 1863/6 – 206m2 v k.ú. Nalžovské
Hory celkem 4375m2 ve vlastnictví manželů Poskočilových a jejich firmy Agro aktivity. Smlouva bude
uzavřena po schválení oddělení pozemků stavebním úřadem. Město zajistí návrh směnné smlouvy a manželé
Poskočilovi uhradí návrh na vklad. Do smlouvy zakotvit užívání stávajících pozemků před dokončením
(kolaudací) obchvatu
8. Schvaluje směny pozemků v k.ú. Ústaleč s panem …. dle GP 264-21/2015 části a,c,d,e,g,h dohromady 477m2
a st. parc. č. 21/4 o výměře 78m2 celkem 555m2 ve vlastnictví města , za pozemky parc. č. 437 a 444 v k.ú.
Ústaleč o celkové ploše 7638m2 ve vlastnictví pana …. Náklady spojené s převodem hradí pan ….. Smlouva
bude uzavřena po schválení oddělení pozemků stavebním úřadem
9. Schvaluje podání žádosti o dotaci ČOV Nalžovské Hory Kč 1.386.000,10. Schvaluje přenesení pravomoci rozhodnout o příjmu dotací při finanční účasti města do 100.000,- Kč a
administrace výběrových řízení a výběry dodavatelů radou města
11. Schvaluje osazení technologie na odstranění manganu vodovod Nalžovské Hory a vypsání výběrového řízení
na tuto akci
12. Schvaluje nákup a vypsání výběrového řízení fekálního přívěsu za traktor
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017
Rozpočtové opatření č. 1

Příjmy:
Odůvodnění

§

položka

Průtokový transfer z Plzeňského kraje pro ZŠ
Dotace z Plzeňského kraje na lesy
Změna čísla položky rozpočtové skladby od 1.1.2017
Změna čísla položky rozpočtové skladby od 1.1.2017

-

4116
4122
1382
1351

§

položka

3113

5336

částka
454 377,00
179 000,00
50 000,00
-50 000,00
633 377,00

Výdaje:
Odůvodnění
Průtokový transfer z Plzeňského kraje pro ZŠ

částka
454 377,00

14. Ukládá radě města zajistit zabezpečení areálu ČOV v Nalžovských Horách – mříže do oken a dveří, kamerový
systém a zabezpečovací zařízení.

……………………………………………………………

………………………………………………

L ö b l Richard starosta

Ing. Zahrádka Václav místostarosta

