U s n e s e n í z jednání městského zastupitelstva
konaného dne 30. září 2019 v kulturním domě v Miřenicích
Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory:
1. Schvaluje program jednání.
2. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Nalžovské
Hory a ČEZ Distribuce, a.s. – Nalžovské Hory-přeložka NN, kNN č. IZ-12-0000 -147/1/VB.
Jedná se o pozemky parc. č. 1851/6, st. 247, 1897/5, 1864/1, 1851/4, 1856/5, 1854/6,
1851/5 o celkové výměře 94,52 m2 v k.ú. Nalžovské Hory za jednorázovou náhradu ve výši
4 700,- Kč + DPH.
3. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Nalžovské Hory
a ČEZ Distribuce a.s. č. IV-12-0013146/VB/001 Ústaleč, KT, pč.109 – kNN. Jedná se o pozemky
parc. č. 1800/1, 138/1, 139/1 v k.ú. Ústaleč za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč
+ DPH.
4. Schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, svozů a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 600,- Kč za kalendářní rok / za osobu s trvalým pobytem v obci
s platností od 1. 1. 2020.
5. Schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, svozů a odstraňování
komunálních odpadů ve výši: a) 1 000,- Kč za kalendářní rok / za stavbu určenou k rekreaci
za popelnici nebo b) 600,- Kč za kalendářní rok / za stavbu určenou k rekreaci za 6 pytlů
s možností dokoupení dalších pytlů za 30,- Kč / kus s platností od 1. 1. 2020.
6. Schvaluje firmu ZASTASPO s.r.o. jako zhotovitele zakázky „Změna ve využití části stavby MŠ
na školní družinu“ s nejnižší podanou nabídkovou cenou v rámci VZ ve výši maximálně
2 399 443,- Kč s DPH.
7. Schvaluje registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP – akce „Inovace jazykové
a počítačové IT vybavení učebny v ZŠ“ ve výši 958 961,35 Kč na období 2020-2021.
8. Schvaluje pověření rady výběrem zpracovatele a administrací změny územního plánu č. 2
Města Nalžovské Hory.
9. Schvaluje usnesení.
10. Bere na vědomí zprávu starosty týkající se aktuálního stavu probíhajících insolvenčních
řízení v Nalžovských Horách – budova pivovaru a areál zámku včetně příslušenství
v Nalžovských Horách
11. Bere na vědomí petici občanů Města Nalžovské Hory a okolních obcí ze dne 23.9.2019
na kontrolu dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o pohybu psů a jiného zvířectva
na veřejných prostranstvích.
12. Bere na vědomí sdělení p. Pelešky ohledně kontejneru na hřbitovní odpad v Nalžovských
Horách-do kontejneru je vhazován odpad, který tam nepatří.
13. Bere na vědomí sdělení p. Sládka ohledně závislosti vydatnosti obecních vrtů ve Velenovech
a studen občanů ve Velenovech na hladině rybníka Hnačov v souvislosti s jeho vypuštěním
v rámci plánované revitalizace. Konzultovat posílení zdrojů se správcem vodovodu.
V Nalžovských Horách, dne 30. 9. 2019

………………………………………………..

…………………………………………………………..

Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta, v.r.

Richard Löbl, místostarosta, v.r.

……………………………………………................
Ing. Václav Zahrádka, místostarosta, v.r.

