U s n e s e n í z jednání městského zastupitelstva
konaného dne 12. prosince 2019 ve víceúčelovém domě v Ústalči

Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory
Schvaluje:
1. Schvaluje program jednání.
2. Schvaluje rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný z hlediska příjmů a výdajů, a to ve výši
34 786 000,- Kč.
3. Schvaluje střednědobý výhled na období 2021 – 2022 ve výši 25 750 000,- Kč na straně
příjmové i výdajové.
4. Schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Nalžovské Hory a manželi Voskovými, bytem xxxxx.
Jedná se o pozemek ve vlastnictví manželů Voskových v k.ú. Velenovy parc. č. 786/2 o výměře
220 m2 trvalý travní porost dle GP č. 376-152/2019 a o pozemky ve vlastnictví města Nalžovské
Hory v k.ú. Neprochovy parc. č. 712/9 o výměře 54 m2 – ostatní plocha dle GP č. 63-119/2018
a v k.ú. Velenovy parc. č. 4496/42 o výměře 17 m2 -- ostatní plocha dle GP č- 369 – 118/2018.
Náklady spojené s vkladem na katastrální úřad v Klatovech hradí manželé Voskovi.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5. Schvaluje prodejní cenu pozemků města v intravilánu obcí a pozemků zastavitelných dle
územního plánu, a to ve výši minimálně 200,- Kč/m2.
6. Schvaluje použití zkráceného postupu dle stavebního zákona při změně územního plánu č. 2.
7. Schvaluje podání žádosti pro Šafránkovu ZŠ a MŠ v Nalžovských Horách na projekty inovace
učeben v rámci výzvy č. 68 IROP (případně jiných vhodných výzev) a souhlasí s realizací
projektů, případným technickým zhodnocením majetku města, v rámci projektů inovace
učeben. Město poskytne škole příslušné předfinancování v limitech schválených v rámci
aktualizace i rozšíření strategického rámce MAP radou města v usnesení č. 14/2019.
8. Schvaluje přijetí finančního příspěvku na akci „Obnova, zajištění a výchova lesních porostů
do 40 let věku“ ve výši 77 695,- Kč od Ministerstva zemědělství ČR, poskytnutého
prostřednictvím Plzeňského kraje.
9. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu.
10. Schvaluje OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
11. Schvaluje OZV č. 5/2019, kterou se ruší OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 viz. příloha níže ve výši 975 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Příjmy:
Lesy
Sdílené daně
Celkem úprava příjmů:

§

Položka

1031
-

2111
1111

Částka
800 000,00
175 000,00
975 000,00

Výdaje:
Zastupitelstvo
Pitná voda
Pitná voda
Pitná voda
Lesy

§

Položka

6112
2310
2310
2310
1032

5023
6121
5171
5171
5169

Celkem úprava výdajů:

částka
125 000,00
-400 000,00
400 000,00
50 000,00
800 000,00
975 000,00

13. Schvaluje inventarizační a likvidační komisi ve složení Ing. Zahrádka, p. Pavelec a p. Melcová.
Bere na vědomí:
14. Bere na vědomí rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši 1 733 900,- Kč
a střednědobý výhled na období 2021 a2022.
Ukládá:
15. Ukládá zastupiteli a zástupci SK Nalžovské Hory p. Jedličkovi zajistit průzkum, vyčištění a zjištění
vydatnosti vrtu na hřišti v Nalžovských Horách. Termín stanoven do 31. 12. 2019.
16. Ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu spotřeby PHM pro všechny dopravní prostředky,
stroje a nářadí v majetku města Nalžovské Hory.
V Nalžovských Horách, dne 13.12.2019

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

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

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

