
U s n e s e n í 

z jednání městského zastupitelstva konaného 

dne 28. března 2019 ve víceúčelovém domku ve Velenovech 

 

Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory: 

1. Schvaluje program jednání.  

2. Schvaluje plán financování obnovy na období 2019-2028 na vodovod a kanalizaci ve výši 1.030.000,- Kč. 

3. Schvaluje modernizaci ČOV v Nalžovských Horách pro svoz fekálií z ostatních částí města. Cena                 

607.607,- Kč bez DPH. Realizace firmou AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín. Termín cca do září 2019. 

4. Schvaluje cenový rámec na ověření stávajících vodních zdrojů hromadného zásobování jednotlivých částí 

města ve výši 200.000,- Kč. 

5. Schvaluje pacht v k.ú. Nalžovské Hory parc. č. 1153/1 o výměře 2 103 m2 pro p. xxxxxx Kováříka, bytem 

Velenovy ve výši 2.500,- Kč/ha/rok. 

6. Neschvaluje pacht pozemku parc. č. 1878 část o výměře cca 12.400 m2 v k.ú. Nalžovské Hory pro p. xxxxxx 

Kováříka, bytem Velenovy. 

7. Schvaluje záměr směny pozemků mezi městem Nalžovské Hory a manželi Voskovými, bytem Praha. Jedná 

se o pozemky města v k.ú. Neprochovy, část parc. č. 712/5 o výměře 46 m2 a část parc. č. 712/1 o výměře 

8 m2 a v k.ú. Velenovy část parc. č. 4496/6 o výměře 17 m2, celkem výměra 71 m2, za pozemky manželů 

Voskových v k.ú. Velenovy, parc. č. 786 o výměře 220 m2. 

8. Neschvaluje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Miřenice parc. č. 1815 o výměře 34 m2 a parc. č. 1791                 

o výměře 148 m2 pro p. xxxxxx Benish. 

9. Schvaluje částku ve výši 400.000,- Kč potřebnou ke složení na vázaný účet pro účely převzetí dobývacího 

prostoru Velenovy. Pokračovat v jednání s JIHOKÁMEN,  v.d. Písek ohledně smluvního převodu. 

10. Schvaluje, aby rada města administrovala jednotlivé dotační akce, současně schvaluje projekt inovace 

jazykové a počítačové učebny pro ZŠ a MŠ Šafránkova. 

11. Schvaluje pořádání akce vítání občánků 2019.  

12. Schvaluje úpravu hodnoty stravenek na 90,- Kč, v poměru výdajů 50,- Kč město a 40,- Kč zaměstnanec, 

dále schvaluje nárok na stravenky pro starostu města. 

13. Schvaluje knihovní a výpůjční řád pro obecní knihovnu v Nalžovských Horách a místní knihovnu                                 

ve Velenovech. 

14. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

15. Bere na vědomí prezentaci firmy AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín – Ing. Igor Kasalický.  

16. Bere na vědomí pacht pozemku v k.ú. Nalžovské Hory parc. č. 634 o výměře 1491 m2. Záměr byl vyvěšen, 

přihlásili se dva zájemci – p. xxxxxx Kovářík a MS OREL Nalžovské Hory. MS OREL musí upřesnit, zda má 

zájem i o úplatný pacht. Následně bude projednáno na dalším jednání zastupitelstva města. 

17. Bere na vědomí požadavek starosty SDH Nalžovské Hory ohledně opravy hasičárny. 

18. Bere na vědomí návrh na směnu pozemků předložený manželi Poskočilovými. 

19. Schvaluje usnesení. 

 

 

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

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

                                                                                   

           …………………………………………………………….  

                                                                                          Ing. Václav Zahrádka, místostarosta, v.r. 

                                                                                          
 

V Nalžovských Horách, dne 28. 3. 2019                                                     


