
 

 

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nalžovské Hory 

konaného dne 31. března 2022 od 17:00 hodin 

v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 
 

 

 

Zastupitelstvo města Nalžovské Hory 

 

Schvaluje: 

 

1. Schvaluje program jednání. 

  

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

 

3. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje přijetí Finančního příspěvku za účelem: 

ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. Předmět příspěvku – 

štěpkování nebo drcení klestu.  

- příspěvek 46 800 Kč, poskytovatel Plzeňský kraj. 

 

4. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje příspěvek ve výši 64 405,- Kč na zajištění 

dopravní obslužnosti na rok 2022 pro Plzeňský kraj. 

 

5. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 se změnou                      

na straně příjmů i výdajů ve výši 630 000 Kč. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2022 

 

Příjmy: § položka částka v Kč 

Dotace na lesy - 4116 46 800,00 

Daň z příjmů právnických osob za obec - 1122 500 000,00 

Financování - použitelné nevyčerpané prostředky z minulých let - 8115 83 200,00 

Celkem úprava příjmů:     630 000,00 

    

    
Výdaje: § položka částka v Kč 

Daň z příjmů právnických osob za obec 6399 5365 500 000,00 

Parkoviště před MěÚ Nalžovské Hory 2219 6121 2 100 000,00 

Vratka volby 2021 6402 5366 30 000,00 

Nakládání s obecním majetkem 3639 6121 -1 500 000,00 

Silnice 2212 5171 -500 000,00 

Celkem úprava výdajů:     630 000,00 

   

 

6. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje ceny vodného a stočného s platností od 1.4.2022 

následovně:  

 

 Vodné 28,90 Kč/m3 bez DPH; 31,79 Kč/m3 včetně DPH, 

 Stočné 28,00 Kč/m3 bez DPH; 30,80 Kč/m3 včetně DPH. 

 

 



7. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje nákup nemovitosti - stavební parcela KN 

parcelní číslo 206, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 322 m2, v katastrálním 

území Nalžovské Hory, jehož součástí je budova č.p.114 v části obce Stříbrné Hory, způsob 

využití – objekt bydlení, která stojí na pozemku – stavební parcele číslo KN parcelní číslo 206 

v katastrálním území Nalžovské Hory, v ceně do 2 000 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením 

smlouvy.   

  

8. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje mimořádnou jednorázovou odměnu starostovi                

ve výši jednoho měsíčního platu z důvodu mimořádného plnění úkolů při tvorbě rozpočtu obce                  

nad rámec běžné agendy. 

 

9. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje zprávu návrhové komise a schvaluje usnesení. 

   

Bere na vědomí:  

 

10. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory bere na vědomí informace ohledně vybudování parkoviště, 

chodníku a opravy komunikací mezi Městským úřadem a budovou pošty v Nalžovských Horách.  

 

11. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory bere na vědomí informace ohledně dopadů konfliktu                     

na Ukrajině na obec. 

 

12. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích. 

 

13. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory bere na vědomí změnu položky rozpočtové skladby. Jedná 

se o změnu položky 1340 na položku 1345. 

 

Ukládá: 

 

14. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory pověřuje starostu jednat se stavební firmou ohledně oprav 

komunikací v Ústalči dotčených stavebními pracemi – uložením kabelů. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

                               

 

…………………………………… 

Ing. Václav Zahrádka, místostarosta v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

V Nalžovských Horách dne 31.3.2022 

 


