Usnesení
z jednání městského zastupitelstva konaného
dne 12. prosince 2018 v obecním domku v Letovech
Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory:
1. Schvaluje program jednání
2. Schvaluje ověřovatele zápisu - p. Löbl, p. Pavelec
3. Schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Zahrádka, p. Racek, Ing. Turek
4. Schvaluje rozpočet na rok 2019 vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 24.220.000,- Kč (viz příloha č. 1)
5. Schvaluje návrh střednědobého výhledu na období roku 2020-2021 (viz příloha č. 2)
6. Schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje:
- na opravu místních komunikací

500.000,- Kč

- na hasiče – odborná příprava, zásahy, opravy

10.718,- Kč

- na hasiče – věcné vybavení

22.272,- Kč

- průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Nalžovské Hory

1.271.067,- Kč

- na lesy

25.200,- Kč

7. Schvaluje proplacení nedočerpané dovolené za rok 2018 pro p. Löbla
8. Schvaluje rozpočtové opatření č.7/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018
projednané na zasedání zastupitelstva města Nalžovské Hory dne 12.12.2018
Příjmy:

§

položka

Dotace z Plzeňského kraje na opravu místních komunikací
Dotace z PK na hasiče - odborná příprava, zásahy, opravy
Dotace z PK na hasiče - věcné vybavení
Dotace z PK - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Nalžovské Hory
Dotace z PK na lesy
Celkem úprava příjmů:

-

4122
4116
4116
4116
4122

500 000,00
10 718,00
22 272,00
1 271 067,00
25 200,00
1 829 257,00

§
1036
3341
3341
3419
2141
3314
6310
6112
3113
2212
3631

položka
5169
6122
5171
5222
5219
5137
5163
5023-5032
5336
5139
5171

částka
135 190,00
-40 000,00
40 000,00
25 000,00
45 000,00
30 000,00
3 000,00
70 000,00
1 271 067,00
150 000,00
100 000,00
1 829 257,00

Výdaje:
Lesy
Rozhlas - přesun z investiční položky 6122 na neinvestiční položku 5171
Rozhlas - přesun z investiční položky 6122 na neinvestiční položku 5171
Tělovýchovná činnost - poskytnuté účelové dotace
Vnitřní obchod - příspěvek na auto-pojízdnou prodejnu DSO (2 zastávky)
Knihovna - regály
Bankovní poplatky
Zastupitelstvo
Průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Nalžovské Hory
Silnice
Veřejné osvětlení
Celkem úprava výdajů:

částka

9. Schvaluje kompetence pro radu města schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu max. do 100.000,na každý paragraf rozpočtu mezi jednotlivými jednáními zastupitelstva a zároveň schvalovat
přesuny mezi nákladovými položkami 5 a investičními položkami 6 rozpočtu v jednotlivých
paragrafech.
10. Schvaluje inventarizační a likvidační komisi od 1.1.2019 ve složení Ing. Zahrádka, p. Pavelec, p.
Melcová.
11. Schvaluje vyřazení majetku ve výši 16.591,72 Kč.
12. Schvaluje záměr prodeje st.p.č. 55 v k.ú. Těchonice pro firmu ČEZ Distribuce a.s.
13. Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Velenovy, KT, p.č. 837-NN č.IV-12-0013132/VB – p. Vrága.
14. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene Nalžovské Hory p.č.902/11, kNN
Č. IV-12-0008681/1 – p. Říha.
15. Schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú. Nalžovské Hory p.č. 1877/35-18 m2, 1883/4102 m2 od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci dle znaleckého posudku č. 2966-15/2018.
16. Schvaluje úplatný převod pozemků v k.ú. Těchonice a k.ú. Neprochovy od Státního statku Jeneč,
státní podnik v likvidaci dle znaleckého posudku č.2966-15/2018.
17. Schvaluje ukončení záměru prodeje bývalých vojenských bytovek v Nalžovských Horách č.76/II. a
81/II.
18. Neschvaluje prodej části pozemku v k.ú. Neprochovy p. č. 712/2 pro p. Zdeňku Khajlovou.
19. Schvaluje směnu pozemků v k.ú. Těchonice mezi manželi Salákovými a městem, jedná se o
pozemky parc. č. 1662/19, 1662/35, 1662/39 ve vlastnictví manželů Salákových a pozemky p.
č.1681/68 a 220/7 ve vlastnictví pana Saláka o celkové výměře 1146 m2 vše v k.ú. Těchonice, za
pozemek p.č. 342 o výměře 1367 m2 ve vlastnictví města v k.ú. Těchonice – náklady spojené
s převodem budou hrazeny na polovinu.
20. Schvaluje směnu pozemků v k.ú. Velenovy mezi p. Emanuelem Koudelkou a p. Pavlem Koudelkou
a městem Nalžovské Hory. Jedná se o pozemky parc. č. 4583/5 o výměře 251 m2, 4583/9 o výměře
377 m2 a 4583/18 o výměře 194 m2 ve vlastnictví Koudelkových za pozemky p. č. 4496/7 o výměře
239 m2 a část 4551 o výměře 42 m2 ve vlastnictví města. Náklady spojené s převodem hradí
Koudelkovi.
21. Schvaluje prodej pozemku v k.ú. Velenovy, st.p.241 o výměře 6 m2 dle GP362-140002/2017 jako
část parcely 4496/1 pro ČEZ Distribuce a.s., za 50,-Kč/m2 nebo dle znaleckého posudku. Náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel.
22. Schvaluje pacht pozemků v k.ú. Ústaleč, parc. č. 1014/2 a 871/53 pro p. Jaroslava Benedikta od
1.1.2019 do 31.12.2019 s možností prodloužení za Kč 2.500,-/ha/rok.
23. Schvaluje příspěvek pro DSO Horažďovicko – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města pro DSO Horažďovicko na pořízení pojízdné prodejny ve výši 39.182,- Kč.
24. Bere na vědomí rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2019 vyrovnaný ve výši 883.593,- Kč v příjmech
a výdajích.
25. Schvaluje výši příspěvku Města Nalžovské Hory pro DSO Horažďovicko na rok 2019 ve výši 12.000,Kč.
26. Schvaluje záměr realizovat vítání občánků v roce 2019, jedná se o děti narozené od 1.1.2018.
Organizací je pověřen p. starosta a zaměstnankyně obce.

27. Ukládá starostovi pokračovat v jednání o fotbalovém hřišti v Nalžovských Horách (získání nabídek,
dotace).
28. Ukládá starostovi pozvat na nejbližší jednání rady zástupce firmy AQUAŠUMAVA.
29. Ukládá starostovi monitorovat situaci v obcích, kde nejsou veřejné vodovody a řešit případné
dodávky pitné vody.
30. Ukládá starostovi poptat Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci o převod dalších případných
pozemků v obvodu Města Nalžovské Hory.
31. Schvaluje usnesení.

…………………………………………………….

………………………………………………………..

Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta

Richard Löbl, místostarosta

…………………………………………………………
Ing. Václav Zahrádka, místostarosta

Nalžovské Hory 13.12.2018

