
U s n e s e n í   z jednání městského zastupitelstva 

konaného dne 12. srpna 2019 v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 

 

Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory: 

1. Schvaluje program jednání. 

2. Schvaluje realizaci dotační akce „Oprava havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách 

pozemek č. 1854/2 v roce 2019“ o souběžně provedenou opravu kanalizace v úseku 164,2 m 

na základě nabídky dodavatele, s ohledem na předpokládanou konečnou povrchovou úpravu 

komunikace – cenová nabídka v částce 1 078 247,- Kč bez DPH, 1 304 679,- Kč s DPH, 

provedení firmou AQUAŠUMAVA, s.r.o.  

3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

Příjmy: § položka částka 

Financování  - 8115 1 078 247,00 

Celkem úprava příjmů:     1 078 247,00 

    
Výdaje: § položka částka 

Havarijní oprava kanalizace Nalžovské Hory 2321 5171 1 078 247,00 

Celkem úprava výdajů:     1 078 247,00 

 

4. Schvaluje bezúplatný převod pozemků KN p.p.č. 170 a 171 v k.ú. Otěšín pod komunikací III. 

třídy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Nalžovské 

Hory. 

5. Schvaluje podepsání smlouvy mezi městem Nalžovské Hory a Správou a údržbou silnic 

Plzeňského kraje ve věci oprav místních komunikací tryskovou metodou (TURBO) v obvodu 

města Nalžovské Hory za cenu 172 800,- Kč bez DPH, 209 088,- Kč s DPH. 

6. Schvaluje navýšení finančního limitu a provádění rozpočtového opatření do výše 250 000,- Kč 

v kompetenci rady. 

7. Bere na vědomí situaci ohledně objektu bývalého pivovaru a objektů v areálu a okolí zámku 

v Nalžovských Horách (Lamela Electric) v souvislosti s insolvenčními řízeními.  

8. Bere na vědomí situaci ohledně odpadového hospodářství a budoucí cenové úpravy za svozové 

poplatky. V současné době se zpracovává analýza nakládání s odpady. 

9. Ukládá starostovi jednat ohledně objektu bývalého pivovaru a objektů v areálu a okolí zámku 

v Nalžovských Horách (Lamela Electric) v souvislosti s insolvenčními řízeními. 

10. Ukládá starostovi začít se změnou územního plánu č. 2. 

11. Ukládá starostovi zasílat zastupitelům usnesení rad města v elektronické podobě. 

12. Schvaluje usnesení. 

 

 

 

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

Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta, v.r.                                         Richard Löbl, místostarosta, v.r. 

 

 

 

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

                                                                                                Ing. Václav Zahrádka, místostarosta, v.r. 

 

V Nalžovských Horách, dne 12.8.2019 


