Usnesení
z jednání městského zastupitelstva
konaného dne 17. června 2019 v ZŠ v Nalžovských Horách

Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory:
1. Schvaluje program jednání.
2. Schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Hospodářský výsledek za rok 2018 bude v účetnictví
přeúčtován z účtu 431 na účet 432.
3. Schvaluje závěrečný účet roku 2018 s výhradami chyb uvedenými v auditorské zprávě.
Zastupitelstvo ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
nejpozději do 31.7.2019.
4. Schvaluje přijetí dotace na volby do EU ve výši 203 000,- Kč od Plzeňského kraje.
5. Schvaluje přijetí dotace na vybavení JPO3 ve výši 29 900,- Kč od Plzeňského kraje.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, viz. příloha, celkem navýšení příjmů a výdajů ve výši
1 400 605,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 2/2019
schválené na zasedání zastupitelstva města Nalžovské Hory dne 17.6.2019
Příjmy:
Dotace na volby do EP
Lesy
Dotace z Plzeňského kraje na hasiče - vybavení JPO III
Financování

§
1031
5512
-

položka
4111
2111
5137
8115

Celkem úprava příjmů:

Výdaje:
Lesy
Báňský úřad - rezerva na dobýv.prostor lom Velenovy
Celkem úprava výdajů:

částka
203 000,00
1 000 000,00
29 900,00
167 705,00
1 400 605,00

§
1032
2119

položka
5169
5901

částka
1 000 000,00
400 605,00
1 400 605,00

7. Schvaluje vyřazení majetku dle návrhu likvidační komise: vysavač Miele a motorová pila Stihl.
8. Schvaluje plán oprav místních komunikací dle materiálu vypracovaným pracovní skupinou.
9. Schvaluje opravu místní komunikace 10c, 21c ve zkrácené verzi metodou penetračním
nátěrem.
10. Schvaluje zvýšení ceny vodného a stočného od 1.7.2019 následovně: 24,50 Kč bez DPH vodné
a 23,50 Kč bez DPH stočné.
11. Schvaluje směnu pozemků část parc. č. 712/5 v k.ú. Neprochovy o výměře 46 m2 a část parc. č.
712/1 v k.ú. Neprochovy o výměře 84 m2 a část parc. č. 4496/6 v k.ú. Velenovy o výměře 17 m2
vše ve vlastnictví města za část prac. č. 786 v k.ú. Velenovy o výměře 220 m2 ve vlastnictví
manželů Voskových.

12. Schvaluje pacht pozemku parc. č. 634 v k.ú. Nalžovské Hory o výměře 1491 m2 pro MS OREL
Nalžovské Hory za cenu 3 000,- Kč/ha/rok.
13. Neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. st. 236/1 v k.ú. Nalžovské Hory
pro p. Heřmana, bytem Nalžovské Hory.
14. Neschvaluje prodej pozemků parc. č. 105/1 a 138/1 v k.ú. Ústaleč pro p. Valdmana, bytem
Ústaleč.
15. Neschvaluje prodej pozemku parc. č. 4188/4 v k.ú. Velenovy pro p. Červenku, bytem Velenovy.
16. Neschvaluje směnu pozemků parc. č. 3334/1 a 3806/6 v k.ú. Velenovy za parc. č. 437 a 444
v k.ú. Ústaleč mezi městem a manželi Poskočilovými.
17. Schvaluje záměr směny pozemku část parc. č. 478/1 v k.ú. Letovy ve vlastnictví města
za pozemek parc. č. 828 v k.ú. Letovy ve vlastnictví p. Klustové, bytem Praha.
18. Neschvaluje výběr dodavatele na provedení opravy opěrné zdi v Krutěnicích.
19. Schvaluje obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o nočním klidu a č. 2/2019, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu.
20. Schvaluje investici do 500 000,- Kč na revitalizaci hřiště v Nalžovských Horách za předpokladu
splnění všech zákonných požadavků dotčených orgánů.
21. Bere na vědomí-žádost pana Omelky zastupujícího skupinu občanů „Vejrov“ Nalžovské Hory
část Stříbrné Hory ohledně opravy místní komunikace mezi popisnými čísly 33 až 53. Uvedené
je součástí bodu usnesení č. 8 – plán oprav místních komunikací.
22. Bere na vědomí-žádost manželů Cardových ohledně směny pozemku parc.č. 1232/2 v k.ú.
Miřenice za část pozemku města parc. č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč. Starosta bude pokračovat
v jednání o směně za jinou část.
23. Bere na vědomí-podnět p. Bouzkové ohledně vytvoření pracovní skupiny za účelem
monitorování potřeb a budoucích nákladů v oblasti obecních domků, kultury, sportu a dalších.
24. Ukládá starostovi pokračovat v jednání o směně pozemků s manželi Cardovými.
25. Ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v rámci
závěrečného účtu za rok 2018 a to nejpozději do 31.7.2019.
26. Schvaluje usnesení.

…………………………………………………………..
Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta, v.r.

…………………………………………………………
Richard Löbl, místostarosta, v.r.

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

V Nalžovských Horách, dne 17.6.2019

