
Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nalžovské Hory 

konaného dne 21. září 2022 od 17:00 hodin 

v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 110/2019, o zpracování osobních údajů.  

Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ. 

 

Zastupitelstvo města Nalžovské Hory  

 

Schvaluje:  

 

1. Schvaluje program jednání. 

 

2. Schvaluje volbu návrhové komise ve složení Ing. Zahrádka, Ing. Adamcová, p. Racek. 

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona                   

č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 z kapitoly Všeobecná pokladní 

správa státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona                   

do rozpočtu obcí za bonusové období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022.  

Celkem příspěvek 3 128,59 Kč. 

 

4. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace                    

na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.   

Celkem dotace 336 000,- Kč (48 000,- Kč na jeden volební okrsek), poskytovatel 

Ministerstvo financí ČR prostřednictvím Plzeňského kraje. 

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Oprava místní komunikace 2022 – 

Sedlečko – Ústaleč, označení U2b“ za celkovou cenu 3 133 948,52 Kč s DPH v termínu 

do 28.10.2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem. 

 

6. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce „Oprava místní komunikace 2022 – 

Ústaleč, úsek v obci, označení U10c“ za celkovou cenu 1 367 395,87 Kč s DPH 

v termínu do 28.10.2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným 

zhotovitelem. 

 

7. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby Nalžovské Hory, KT, p.č. 119/4 – NN – mezi 

městem Nalžovské Hory a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 6 600 

Kč bez DPH. 

 

8. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti                       

č. IV-12-0013132/VB/01 mezi městem Nalžovské Hory a ČEZ Distribuce, a.s.                                      

za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč bez DPH. 

 

9. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Nalžovské Hory                               

a p. ………….., Klatovy. Jedná se o prodej městského pozemku p.p.č. 1918 o výměře 

41 m2 v k.ú. Nalžovské Hory. Cena za 1 m2 pozemku činí 200 Kč, náklady spojené 

s převodem hradí p. ……….. 

 

10. Zastupitelstvo města schvaluje s platností od 1.1.2023:   

 

- Celkovou cenu za nájem hrobového místa ve výši 25 Kč/m2/rok, která se skládá 

z částky 5 Kč/m2/rok za nájem a částky 20 Kč/m2/rok za služby. 

- Doba nájmu je stanovena na 10 let, tj. do 31.12.2032. 



 

11. Zastupitelstvo města schvaluje nákup pozemků p.č. 718, 721/7 a 723 v k.ú. Neprochovy 

od Státního statku Jeneč, st. podniku v likvidaci, za celkovou cenu 119 690 Kč 

stanovenou dle znaleckého posudku č. 16/2022 ze dne 27.3.2022 vypracovaného                    

Ing. Františkem Maxou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

12. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zpracovatele „Změny č. 2 územního plánu“                       

a navýšení ceny za zpracování na 410 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostu jednáním s novým zpracovatelem a podpisem smlouvy. 

 

13. Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení zastaralého a poškozeného majetku v celkové 

hodnotě 75 302,90 Kč. 

 

14. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 se změnou na straně 

příjmů i výdajů ve výši 1 860 000 Kč. 

 

Příjmy: §  položka částka v Kč 

Dotace na volby 2022 -  4111 336 000,00 

Kompenzační bonus -  4111 3 128,59 

Financování – použití zůstatku minulých let     8115 1 520 871,41 

Celkem úprava příjmů:      1 860 000,00 

     

     
Výdaje: §  položka částka v Kč 

Silnice 2212  5171 1 550 000,00 

Územní plánování  3635  5169   310 000,00 

Celkem úprava výdajů:      1 860 000,00 

 

15. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje zprávu návrhové komise a schvaluje 

usnesení. 

 

 Neschvaluje:  

 

16. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části městského pozemku p.č. 139/1 

v k.ú. Ústaleč o výměře cca 100 m2 pro p…………… 

 

17. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části městského pozemku p.č. 139/1 

v k.ú. Ústaleč o výměře cca 100 m2 pro p……………. 

 

 

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

 

                              

Ing. Václav Zahrádka, místostarosta v.r. 

                  

 

 V Nalžovských Horách dne 21.9.2022 

 


