Usnesení
Z jednání městského zastupitelstva dne 28.06.2018 v obecním domku
v Neprochovech.
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.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Schvaluje návrhovou komisi: p. Pavelec, p. Kodýtek, p. Potužák
Schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Kliment, p. Holub
Schvaluje program jednání dle předloženého návrhu
Schvaluje nesouhlas s povolením provozování střelnice v Sedlečku
Schvaluje směnu pozemků v k.ú. Krutěnice parc. č. 6/4 o výměře 385 m2 ve vlastnictví Města
Nalžovské Hory za pozemky v k.ú. Ústaleč parc. č. 379/1 o výměře 2538 m2 ve vlastnictví
žadatelek p. …. a p. …….. Náklady spojené s převodem hradí žadatelky. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Bere na vědomí zprávu pana starosty, kdy majitel zámku Štěnovice nemá zájem o zapůjčení
hodin z kostela v Nalžovských Horách.
Schvaluje, aby výběrového řízení dne 18.7.2018 se zúčastnili členové rady, jako náhradník byl
vybrán pan Pavel Racek.
Schvaluje, aby zřizovací listiny jednotek sborů SDH Nalžovské Hory, Miřenice, Letovy,
Velenovy byly podepsány na dobu neurčitou.
Bere na vědomí závěrečný účet za rok 2017 DSO Horažďovicko.
Schvaluje stanovy DSO Horažďovicko.
Schvaluje opravu balkonu na kabinách v Nalžovských Horách firmou Stavební práce Pavel
Jedlička Nalžovské Hory za cenu Kč 313.617,- bez DPH práce budou dokončeny do 15.9.2018
– zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy a dále bude proveden u hřiště SK
Nalžovské Hory vrt – osazen čerpadlem a zakoupen 1 vozík na zavlažování trávníku. Dále
pověřuje starostu oslovit firmy na zhotovení oplocení fotbalového hřiště v Nalžovských
Horách.
Bere na vědomí žádost o podporu linky bezpečí.
Schválen počet zastupitelů pro následující volební období – 15 členů.
Bere na vědomí informace o dobývacím prostoru v lomu Velenovy.
Schvaluje Závěrečný účet za rok 2017 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
přezkoumání hospodaření města za rok 2017. Zastupitelstvo ukládá starostovi přijmout
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků nejpozději do 31.10.2018. Zastupitelstvo
Města Nalžovské Hory schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017. Hospodářský výsledek za rok
2017 bude převeden na účet 432. Oprava minulých účetních období (účet 408) bude
převedena na účet 432.
Schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu a 2/2018, která ruší vyhlášku o
nočním klidu z roku 2017.
Neschvaluje žádost p……… k odkoupení částí pozemků v k.ú. Ústaleč parc. č. 105/1 a 138/1.

18. Neschvaluje nabídku p. ……… o darování části pozemku v k.ú. Žďár parc. č. 2041 – podíl
5/480.
19. Bere na vědomí dopravní obslužnost ranní spoj Nalžovské Hory – Sušice nebude jezdit přes
Miřenice
20. Schvaluje návrh na vyřazení majetku – křovinořez Kč 25.084,-.
21. Schvaluje Rozpočtová opatření č. 4/2018.
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Příjmy:
Lesní hospodářství - prodej dřeva
Příjmy se sdílených daní

§
1031
-

položka
2111
1211,1511

Celkem úprava příjmů:

částka
705 000,00
1 600 000,00
2 305 000,00

Výdaje:
Účel.dotace Český svaz včelařů Miřenice
Oprava veřejného osvětlení Žďár, Těchonice, Neprochovy
Oprava místních komunikací (Miřenice-Letovy - SOD Eurovia
Silba)

§
3900
3631

položka
5222
5171

částka
5 000,00
300 000,00

2212

5171

2 000 000,00

Celkem úprava výdajů:

2 305 000,00

22. Schvaluje usnesení.

………………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Löbl Richard starosta

Ing. Zahrádka Václav místostarosta

Nalžovské Hory 29.06.2018

