Město Nalžovské Hory

Usnesení
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve středu 12.prosince 2012 od 18.00 hodin v obecním
domku v Letovech.
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k
nahlédnutí na MěÚ Nalžovské Hory.

Zastupitelstvo města Nalžovské Hory
1. schvaluje program jednání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Racek, p.Holub, Mgr. Kliment
3. schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Sládek, p. Kodýtek
4. určuje zapisovatelku : p. Vrágová J.
5. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
6. schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013
7. schvaluje rozpočtové změny dle skutečnosti na konci roku 2012
8. schvaluje veřejně prospěšnou stavbu N16 a N17 pro jednání o územním plánu města Nalžovských
Hor
9. schvaluje prodej pozemku p.č. 1854/9209 v k. ú. Nalžovské Hory o výměře 36 m2 za Kč 50,-- za 1
m2 p. dle GP č. 285-19/2012 Z....... . N..... H.... Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
10. schvaluje prodej městského pozemku p.č. 209 v k.ú. Miřenice o výměře 119 m2 za Kč 50,00 / m2
p. P... L...... Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
11. schvaluje prodej městského pozemku p.č. 138/2 v k.ú. Ústaleč o výměře 295 m2 za Kč 50,00 / m2
p. J......, P....... Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
12. neschvaluje prodej městského pozemku p.č. 155/3 v k.ú. Velenovy p. M.... Bude nabídnuta nájemní
smlouva.
13. schvaluje záměr prodeje městských pozemků p.č. 138/3 o výměře 81 m2, p.č. 140/5 o výměře 11
m2, p.č. 17/3 o výměře 100 m2, část parcely č. 1800/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Ústaleč
14. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 712/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Neprochovy a prodej části
pozemku p.č. 712/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Neprochovy .
15. neschvaluje pronájem části městských pozemků p.č. 35/1, p.č. 27, 712/2 v k.ú. Neprochovy p.
R......... do doby než se vyjádří vlastníci sousedících pozemků.
16. schvaluje záměr prodeje části městského pozemku p.č. 1793/1 o výměře cca 116 m2 v k.ú. Ústaleč a
městského pozemku p.č. 1793/7 o výměře 362 m2 .
Zastupitelstvo vyžaduje vypracovat geometrický plán včetně vlastního zaměření.
17. schvaluje prodej městského pozemku sp.č. 4538/3 o výměře 29 m2 v k.ú. Velenovy a p.č. 4496/26 o
výměře 104 m2 v k.ú. Velenovy Kč 50,00/m2 p. P......... Náklady spojené s převodem hradí
nabyvatel.
18. schvaluje záměr prodeje části parcely p.č. 1769/1 o výměře cca 4 m2 a části parcely p.č. 1767/1 o
výměře 4 m2 v k. ú. Miřenice
19. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Nalžovské Hory a sl.
M......., Kout na Šumavě.
20. neschvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 k zabezpečení ochrany nočního klidu před hlukem a
vibracemi na území města Nalžovské Hory
21. ukládá radě města pozvat k jednání strany, zastoupené ve věci rušení nočního klidu u hřiště TJ Sokol
Nalžovské Hory a hledat možné řešení situace přijatelné pro obě zastoupené strany.
22. schvaluje usnesení městského zastupitelstva.

Racek Pavel
místostarosta
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starosta

