
Město Nalžovské Hory 
 

U s n e s e n í 
 

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 28. 3. 2018  

v budově ZŠ Nalžovské Hory. 

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: p. Voltr, p. Pavelec, Ing. Zahrádka                                  

2. Schvaluje  ověřovatele zápisu: p. Sládek Ladislav,  p. Kodýtek Miroslav                                 

3.  Schvaluje program jednání dle předloženého návrhu 

4. Schvaluje provedení nového výběrového řízení  na svoz komunálního odpadu 

5. Schvaluje úpravu  provozu na místní komunikaci v Nalžovských Horách nh_3c dle předloženého 

návrhu v souladu s podmínkami Policie ČR                                

6. Schvaluje záměr směny pozemků k.ú. Krutěnice parc. č. 6/4 o výměře 385 m2 ve vlastnictví 

Města Nalžovské Hory za pozemek v k.ú. Ústaleč parc. č. 379/1 o výměře 2538 m2 ve vlastnictví 

žadatelek  p…… a p….... Náklady spojené s převodem hradí žadatelé   

7. Neschvaluje záměr odkoupení části pozemku v k.ú. Velenovy parc. č. 4496/1 pro p……  

8. Neschvaluje záměr o odprodej parc. č. 4/1 v k.ú. Nalžovské Hory o výměře 482 m2 –  pro p…… 

9. Schvaluje jednat o bezúplatném převodu pozemků pod místní komunikací O_1b a L4_b 

směrem k Otěšínu od ÚPZSVVM 

10. Schvaluje ve věci střelnice Sedlečko, aby manželé ……. byli zváni na veškerá jednání ohledně 

střelnice                                                                                                 

11. Schvaluje připojení se k projektu DSO Horažďovicko – využití sběrného dvora v Horažďovicích 

– příspěvek 2.228,- Kč/měsíčně                                                                                                             

12. Schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2018 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2018

schválené na zasedání zastupitelstva města Nalžovské Hory dne 28.3.2018:

Příjmy: § položka částka

Dotace pro ZŠ a MŠ - průtokový transfer - 4116 302 918,40

Lesy 1031 2111 4 000,00

Daň z příjmu právnických osob za rok 2017 - 1122 500 000,00

Celkem úprava příjmů: 806 918,40

Výdaje:

§ položka částka

Vratka volby 2017 6402 5366 4 000,00

Dotace pro ZŠ a MŠ - průtokový transfer 3113 5336 302 918,40

Daň z příjmu právnických osob za rok 2017 6399 5365 500 000,00

Celkem úprava výdajů: 806 918,40



                                                    

                                                                                                                                          

13. Schvaluje návrh likvidační komise – vyřazení majetku v hodnotě 31 tis. Kč                      

14. Bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích  

15. Schvaluje pronájem  kostelních hodin v Nalžovských Horách – předjednat zápůjčku a připravit 

smlouvu na příští zastupitelstvo                                                                                   

16. Bere na vědomí akce v roce 2018 – oprava místní komunikace Letovy – Miřenice cca 

3.000.000,- Kč žádost o dotace 500 tis. Kč 

- Oprava povrchu fotbalového hřiště v Nalžovských Horách + oplocení +nový vrt 2.000.000,- 

Kč, žádost o dotaci 1.440.000,- Kč 

- Oprava střech v autoparku 

- Oprava střechy hospodářské budovy u čp. 20/I. 

- Zateplení části střechy budovy základní školy 

- Rekonstrukce prostor v MŠ pro další oddělení školní družiny 

- Oprava obecního bytu v MŠ 

- Výměna světel veřejného osvětlení Žďár, Těchonice, Neprochovy 

- Úprava hřbitova v Těchonicích  

- Oprava rybníčka Kořínek 

- Plocha u víceúčelové budovy ve Velenovech 

- Přípravné práce ČOV Velenovy 

- Dokončení hřiště Ústaleč 

- Přípravné práce hřiště Těchonice a Neprochovy 

- Přístavba garáže na dopravní automobil v Letovech  

- Oprava MK u vojenských bytovek 

- Havarijní oprava vodovodu v Nalžovských Horách                                                                                                                

17. Schvaluje pověření radě města k provádění výběrových  řízení a výběr zhotovitelů v roce 2018    

 

                                                                                                      

 

                                                                                                                 

                                                                                                              

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

Löbl Richard  starosta                                                                 Ing. Zahrádka Václav      místostarosta 

 

 

                        

Nalžovské Hory 29.03.2018 

 


