
Usnesení z jednání Městského zastupitelstva Nalžovské Hory 

konaného dne 27. října 2021 od 17:00 hodin  
v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 

 

Zastupitelstvo města Nalžovské Hory 

 

Schvaluje: 
 

1. Schvaluje program jednání.  

2. Schvaluje volbu návrhové komise: Ing. Zahrádka, Ing. Turek, p. Racek.  
3. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje přijetí Účelové dotace v rámci Programu 

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 na akci „Nalžovské Hory – oprava 
komunikace od náměstí ke škole“, finanční dotace 300 000,- Kč, poskytovatel Plzeňský kraj. 

4. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje přijetí Účelové dotace v rámci „Programu 
podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021 na projekt „Modernizace hřiště 
v Nalžovských Horách“, finanční dotace 200 000,- Kč, poskytovatel Plzeňský kraj.  

5. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje přijetí Finančního příspěvku na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. 

- umělá obnova sadbou první  44 100,- Kč 

- následná péče o výsadbu lesního porostu  10 800,- Kč 

- výchova lesních porostů do 40 let věku  28 080,- Kč 

- zřizování nových oplocenek  12 550,- Kč 

Celkem příspěvek 95 530,- Kč poskytovatel Plzeňský kraj  

6. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje přijetí Finančního příspěvku na ochranu lesa - 
asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem.  

- příspěvek 39 400,- Kč, poskytovatel Plzeňský kraj.  

7. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace na volby                    
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021.  

Celkem dotace 217 000,- Kč (31 000,- Kč na jeden volební okrsek), poskytovatel 
Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Plzeňského kraje.  

8. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje přijetí Kompenzačního bonusu dle Zákona                    
č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021: 

- na období 1. únor – 31. březen 2021  58 592,50 Kč 

- na období 1. duben – 31. květen 2021  229 004,56 Kč  
- další příspěvek ze státního rozpočtu   12 479,50 Kč 

- poskytovatel Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Plzeňského kraje. 
9. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 se změnou                    

ve výši 3 570 000,- Kč na straně příjmů i výdajů.   

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021   

   

Příjmy: § položka částka v Kč 

Kompenzační bonusy 2021 - 4111 300 076,56 

Dotace na fotbalové hřiště NH  - 4222 200 000,00 

Dotace na opravu místních komunikací - 4122 300 000,00 

Dotace na lesy  - 4116 134 930,00 

Dotace na volby  - 4111 217 000,00 

Lesy - tržby za dřevo 1031 2111 2 434 893,44 

Příspěvek na státní správu - 4112 -16 900,00 

Celkem úprava příjmů:     3 570 000,00 



    

    

Výdaje: § položka částka v Kč 

Lesy 1032 5169 1 300 000,00 

Pojízdná prodejna Těchonice, Neprochovy 2141 5212 20 000,00 

Opravy místních komunikací + zimní údržba  2212 5171 160 000,00 

Chodník před mateřskou školou NH 2219 6121 700 000,00 

Technický domek hřiště NH 3412 6121 700 000,00 

Veřejné osvětlení (revize, opravy) 3631 5169 70 000,00 

Oprava kříže - hřbitov  3632 5169 20 000,00 

Odpady - navýšení dle smlouvy (Marius 
Pedersen) 3722 5169 50 000,00 

Mzdové náklady zaměstnanci veřejného 
prostranství, brigády 3745 50xx 50 000,00 

Odvod DPH 6399 5362 500 000,00 

Celkem úprava výdajů:     3 570 000,00 

 

 

10. Zastupitelstvo Města Nalžovské Hory schvaluje předložený seznam majetku k vyřazení                          
na základě návrhu likvidační komise.   

11. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-0016279/VB/1 mezi městem Nalžovské Hory a ČEZ Distribuce, a.s. Cena 
3 100,- Kč jednorázově.  

12. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Nalžovské 
Hory, a to p.p.č. 424/13 o výměře 24 m2 – ostatní plocha – jiná plocha, p.p.č. 424/14 o výměře 
298 m2 – ostatní plocha – silnice a p.p.č. 1380/6 o výměře 5 m2 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace, které jsou zastavěné tělesem silnice I. třídy, a to tvoří příkop silnice I/22, za cenu 
dle znaleckého posudku č. 2775/2021 ze dne 28.5.2021 ve výši 32 700,- Kč. Kupující ŘSD ČR.  

13. Zastupitelstvo města schvaluje sazbu místního poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství na poplatníka ve výši 720,- Kč / rok od 1.1.2022.  

14. Zastupitelstvo města schvaluje následující osvobození a úlevy místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství na poplatníka nad rámec metodicky doporučených: Osoba 
s trvalým pobytem, která vlastní v obci více nemovitostí, v nichž není přihlášena žádná fyzická 
osoba a tato nemovitost není komerčně ani jinak pronajímána.  

15. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr směny pozemků mezi městem Nalžovské 
Hory a paní , Velenovy. Jedná se o pozemky ve vlastnictví města Nalžovské 
Hory části p.p.č. 4055/3, 4562 v k.ú. Velenovy o výměře cca 234 m2 za pozemek ve vlastnictví 
paní H část p.p.č. 4055/2 v k.ú. Velenovy o výměře cca 270 m2.  

16. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr směny pozemků mezi městem Nalžovské 
Hory a manželi J , Miřenice 1. Jedná se o pozemky                               
ve vlastnictví města Nalžovské Hory část p.p.č. 1390 a 1778/2 o výměře cca  9 m2 za pozemky 
ve vlastnictví manželů T  část p.p.č. 1397 o výměře cca 16 m2 a p.p.č. 1404/3 o výměře 
16 m2. Současně zastupitelstvo doporučuje zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku 
k čp. 1 v Miřenicích přes pozemky ve vlastnictví města p.p.č. 1390, 1767/1, 1778/2. Jedná se                     
o úplatné věcné břemeno.   

17. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví 
města p.p.č. 4496/1 v k.ú. Velenovy, cca 62 m2 u čp. 109.  Žadatel , Velenovy. 

18. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví 
města p p.č. 4496/1 v k.ú. Velenovy, cca 41 m2 u čp. 157. Žadatel , Velenovy.  



19.  Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 4496/1 
v k.ú. Velenovy, cca 64 m2 u čp. 158. Žadatel , Velenovy.  

20. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví 
města p.p.č. 4496/1 v k.ú. Velenovy, cca 27 m2 u čp. 38. Žadatel , Velenovy.   

21. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Nalžovské Hory 
a manželi . Jedná se o prodej částí pozemků pozemku ve vlastnictví města v k.ú. 
Těchonice p.p.č. 1658/1 a 1662/45 o výměře 30 m2 celkem. Náklady spojené s převodem hradí 
kupující.  

22. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr směny pozemků mezi městem Nalžovské 
Hory a , Nýrsko. Jedná se o pozemky ve vlastnictví města Nalžovské Hory 
část p.p.č. 1946 o výměře cca 15 m2 za pozemky ve vlastnictví část st.p.č. 208/1 
o výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Nalžovské Hory. Zastupitelstvo současně požaduje zřízení 
věcného břemene pro kanalizační přípojku dešťové kanalizace pro město Nalžovské Hory                    
přes pozemek p.p.č. 254/3. Jedná se o bezúplatné věcné břemeno. Zastupitelstvo upozorňuje                 
na nutnost při oddělení části pozemku st.p.č. 208/1 respektovat vjezd na p.p.č. 252/3.  

23. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města 
p.p.č. 712/1 v k.ú. Neprochovy pro , Neprochovy čp. 8. Jedná se o část pozemku 
o výměře cca 20 m2.   

24. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví 
města p.p.č. 1377/1 o výměře cca 15 m2 pro  Letovy čp. 15.  

25. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města 
v k.ú. Ústaleč p.p.č. 1807 o výměře 216 m2 pro manžele , Klatovy.  

26. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Miřenice p.p.č. 
149/1 a 149/3 o výměře cca 22 m2, vlastník MiniHaus Czech republic s.r.o. za část pozemku              
ve vlastnictví města p.p.č. 149/4 o výměře cca 22 m2. 
 

Neschvaluje:  
 

27. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory neschvaluje záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města 
p.p.č. 1067/9 o výměře cca 252 m2 v k.ú. Nalžovské Hory. Žadatel P Nalžovské 
Hory čp. 82/II.   

28. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory neschvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví 
města p.p.č. 2517/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Velenovy. Žadatel  
Kdyně.  

29. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory neschvaluje záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města 
p.p.č. 824/2, p.p.č. 114, část p.p.č. 1865/3, p.p.č.1865/4, část p.p.č. 827/3 a st.p.č. 233 vše v k.ú. 
Nalžovské Hory. Žadatel F , General Vision s.r.o.  

30. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory neschvaluje záměr prodeje části pozemků ve vlastnictví 
města p.p.č. 1377/1 a 1409/2 o výměře cca 60 m2 pro J  Letovy čp. 15.   

31. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory neschvaluje záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 
p.p.č. 50/1 a p.p.č. 1408/1 v k.ú. Letovy o výměře cca 52 m2 pro p.  Praha.  

32. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory neschvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví 
města p.p.č. 1579/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Ústaleč pro p.  Kačice. 
 

Bere na vědomí:  
 

33. Zastupitelstvo města bere na vědomí pracovní návrhy obecně závazných vyhlášek města 
Nalžovské Hory: OZV 1/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství  a OZV 
2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 



 

 

 

 

 

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

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

                               
 

 

 

…………………………………… 

Ing. Václav Zahrádka, místostarosta v.r. 
 

 

 

 

 

 

V Nalžovských Horách dne 27.10.2021 


