
Usnesení z jednání městského zastupitelstva 

konaného dne 7. prosince 2020 v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 

 

 

Zastupitelstvo města Nalžovské Hory 

 

Schvaluje: 

 

1. Schvaluje program jednání. 

2. Schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Zahrádka, Ing. Turek, p. Racek.  

3. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi ČEZ Distribuce, a.s. a městem 

Nalžovské Hory na akci Těchonice, KT, p.č. 96/10 – NN č. IV-12-0016033/1/VB                             

za jednorázovou úhradu ve výši 3 200 Kč.   

4. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene             

– služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a.s. a městem Nalžovské Hory                                                               

č.  IV-12-0013247/VB/002, Nalžovské Hory, KT, p.č. 1577/9 – NN za jednorázovou úhradu 

ve výši 2 800 Kč.   

5. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje prodej pozemků v k.ú. Nalžovské Hory 

p.č. 245/6, 245/8 a 1069/31 o celkové výměře 216 m2. Kupující – Ekointerier s.r.o., Klatovy 

za cenu – 200 Kč za 1 m2, tj. celkem 43 200 Kč.   

6. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi ČEZ Distribuce, a.s. a městem 

Nalžovské Hory na akci Nalžovské Hory, KT, p.č. 245/1 – NN č. IV-12-0016279/1/VB                      

za jednorázovou úhradu 3 100 Kč.  

7. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Kupní smlouvu č. KSK/6045/2020 mezi 

ČEZ Distribuce a.s. a městem Nalžovské Hory ve věci prodeje pozemku města p.č. 99           

o výměře 8 m2 v k.ú. Ústaleč (pozemek pod trafostanicí) za jednorázovou cenu 1 600 Kč. 

8. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace mezi městem Nalžovské Hory a DSO Horažďovicko týkající se akce rozšíření 

sběrného dvora v Horažďovicích, za část zpracování projektové dokumentace (celková 

cena 939 773 Kč, podíl Nalžovské Hory 54 452 Kč) za podmínky, že město Horažďovice 

(potažmo DSO Horažďovicko) jako vlastník sběrného dvora a hlavní investor deklarují 

členským obcím, které se budou podílet na jeho modernizaci právo využívat jeho služeb 

v rozsahu a za podmínek dohodnutých v rámcové smlouvě. 

9. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr směny části dvou pozemků                           

ve vlastnictví p. Pelešky, a to p.č. 679 část o výměře 43 m2 a p.č. 1232/1 část o výměře 388 

m2 (celkem 431 m2) v k.ú. Miřenice směnou za část městského pozemku p.č. 683 v k.ú. 

Miřenice o výměře 431 m2, která bude na náklady p. Pelešky geometricky oddělena. 

10. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr odkupu pozemků p.p.č 674 a 679 

části o výměře 205 m2 + 5 m2 (celkem 210 m2) ve vlastnictví p. Melky ml. a                                 

p. Melky st. a p.p.č. 670 část o výměře 11 m2 ve vlastnictví p. Kroupy a pověřuje starostu 

v této záležitosti dále jednat.  

11. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Ústaleč   

 mezi městem Nalžovské Hory a p. Přerostem, a to p.č.1825/2 část cca 220 m2  ve vlastnictví 

města Nalžovské Hory za p.č. 871/3 část cca 15 m2, p.č.871/4 část cca 24 m2 a p.č. 1036 



392 m2 ve vlastnictví p. Přerosta,  

 dále mezi městem Nalžovské Hory a manželi Lupoměskými p.č.1825/2 část cca 156 m2 ve 

vlastnictví města Nalžovské Hory za p.č. 871/55 část cca 45 m2 ve vlastnictví manželů 

Lupoměských. 

12. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Ústaleč  

 mezi městem Nalžovské Hory a p. Chroustovou, p. Uhlíkem a p. Uhlíkem, a to p.č.1825/2 

část cca 541 m2 a p.č.194 414 m2 a p.č.187/3 část cca 64 m2 ve vlastnictví města za 

p.č.1018/4 část cca 56 m2, p.č.1018/3 část cca 20 m2, p.č. 875/1 288 m2, p.č.1825/52 786 

m2 a p.č.1825/3 198 m2 ve vlastnictví p. Chroustové, p. Uhlíka a p. Uhlíka. 

13. Schvaluje usnesení. 

 

 

Bere na vědomí: 

 

14. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory bere na vědomí kontrolu usnesení ze zastupitelstva 

města č.2/2020 ze dne 5.8.2020: 

 Bod 10 splněn, kupní smlouva mezi městem Nalžovské Hory a ČEZ Distribuce a.s. ve věci 

odkupu pozemku st.p.č. 55 v k.ú. Těchonice o výměře 6 m2 (pozemek pod trafostanicí) 

upravena dle požadavku města za cenu 200 Kč/m2, celkem dohodnutá kupní cena 1 200 

Kč. Kupní smlouva uzavřena, proběhl vklad do katastru nemovitostí. 

15. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory bere na vědomí pracovní návrh rozpočtu 2021, který 

bude schvalován na zastupitelstvu města dne 21.12.2020. 

 

 

Ukládá:  

 

16. Zastupitelstva města Nalžovské Hory ukládá starostovi jednat o odkupu pozemků od p. 

Kroupy, p. Melky st. a p. Melky ml. v k.ú. Miřenice. (viz bod 10 usnesení) 

 

 

 

 

………………………………. ……………………………… 

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

 

                               

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Václav Zahrádka, místostarosta v.r. 

 

 

 

V Nalžovských Horách dne 7.12.2020 


