Usnesení
Z jednání městského zastupitelstva dne 19. září 2018 v ZŠ 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.
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Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.
Schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavelec, p. Racek, Ing. Zahrádka .
Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Sládek Ladislav, Mgr. Kliment Karel.
Schvaluje předložený program jednání.
Schvaluje rezervní fond na obnovu lesů ve výši 2.000.000,- Kč na obnovu lesů po kůrovcové
kalamitě.
Schvaluje tvorbu prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací ve výši 1.000.000,- Kč na
kanalizaci a 900.000,- Kč na vodovod.
Schvaluje dodavatele na likvidaci odpadů – firmu Marius Pedersen a.s.
Schvaluje požádat o převod dobývacího prostoru v lomu ve Velenovech na držitele Město
Nalžovské Hory .
Schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – kadeřnictví v budově MěÚ
Nalžovské Hory - mezi Městem Nalžovské Hory a paní Veronikou Šmrhovou.
Schvaluje odložení záměru úpravy hasičárny Nalžovské Hory na příští řádné zastupitelstvo.
Neschvaluje záměr směny pozemků mezi manželi …….. a městem Nalžovské Hory. Jedná se o
pozemky v k.ú. Ústaleč parc. č. 437 a p.č. 444 a pozemky v k.ú. Velenovy parc. č. 3334/1 a
3806/6.
Schvaluje záměr směny pozemků mezi p……. a městem Nalžovské Hory v k.ú. Velenovy. Jedná
se o pozemky parc. č. 117/3 cca 16 m2, 117/1 cca 5 m2, 3981/28 cca 905 m2, 3531 o výměře
2626 m2 a 3530 o výměře 396 m2 celkem 3948 m2 ve vlastnictví pana ……. za část pozemku
parc. č. 4066/1 cca 1524 m2, část pozemku 4496/6 cca 172 m2 a 117/2 o výměře 49 m2 celkem
1745 m2 v majetku města. Náklady spojené s převodem hradí p…...
Schvaluje záměr směny pozemků mezi manželi …….. a městem, jedná se o pozemky 1681/68,
1662/35,1662/39 ve vlastnictví manželů …….. a pozemky 1681/68 a 220/7 ve vlastnictví p. …..
o celkové výměře 1146 m2 vše v k.ú. Těchonice za pozemek parc. č. 342 o výměře 1367 m2 ve
vlastnictví města v k.ú. Těchonice. Náklady spojené s převodem budou hrazeny na polovinu.
Neschvaluje pronájem pozemku parc. č. 4/1 v k.ú. Nalžovské Hory pro p……. Nal. Hory.
Schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 76/II v Nalžovských Horách na st. p. 259 za cenu
600.000,- Kč pro paní ……………. Náklady spojené s převodem hradí p……..
Schvaluje záměr směny pozemků mezi p…… , p. …… a městem Nalžovské Hory. Jedná se o
pozemky parc. č. 4583/5 o výměře 251 m2, 4583/9 o výměře 377 m2, 4583/18 o výměře 194
m2 v k.ú. Velenovy ve vlastnictví ………… za pozemky parc. č. část 4496/7 o výměře 239 m2 a
část 4551 o výměře 42 m2 v k.ú. Velenovy ve vlastnictví města. Náklady spojené s převodem
hradí p……...
Schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č.241 o výměře 6 m2 dle GP č. 362-140002/2017
z pozemku parc. č. 4496/1 v k.ú. Velenovy pro ČEZ Distribuce Cena 50,- Kč/m2, náklady spojené
s převodem hradí nabyvatel.
Schvaluje vyřazení majetku dle přílohy.
Schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 400.000,- Kč na „Opravu havarijního stavu
vodovodu v Nalžovských Horách“, včetně administrace, kterou je pověřena rada města.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018
schválené na zasedání zastupitelstva města Nalžovské Hory dne 19.9.2018
Příjmy:
Lesy
Převody vlastním fondům
Přijetí dotace na opravu havarijního stavu vodovodu Stříbrné
Hory
Sdílené daně - DPH

§
1031
6330
-

položka
2111
4134

-

1211

Celkem úprava příjmů:

částka
670 000,00
3 900 000,00
400 000,00
900 000,00
5 870 000,00

Výdaje:
Lesy (těžba, přibližování dřeva)
Příspěvek na provoz ZŠ navýšení (revize, výtah, GDPR, šatní
skříňky)
Knihovna
Zřízení rezervního fondu na pěstební činnost v lesích
Navýšení rezervního fondu na opravu vodovodu a kanalizace
Oprava havarijního stavu vodovodu Stříbrné Hory
Odvod DPH
Činnost místní správy - platy zaměstnanců
Celkem úprava výdajů:

§
1031-1036
3113

položka
5139,5169
5331

částka
400 000,00
190 000,00

3314
6330
6330
2310
6399
6171

5011-5032
5334
5334
5171
5365
5011

40 000,00
2 000 000,00
1 900 000,00
400 000,00
900 000,00
40 000,00
5 870 000,00

21. Schvaluje usnesení

………………………………………………………..

……………………………………………..

Löbl Richard
Starosta

Ing. Zahrádka Václav
místostarosta

Nalžovské Hory 20.9.2018

