Město Nalžovské Hory
USNESENÍ
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 21.března 2013
od 18.00 hodin v obecním domku ve Žďáru
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: ing. Zahrádka, p. Racek, p. Pavelec
3. schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Sládek, p. Kodýtek
4. určuje zapisovatelku: p. Vrágová J.
5. schvaluje účetní uzávěrku za rok 2012
6. schvaluje finanční příspěvek Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2013 ve výši
Kč 71 640,-7. schvaluje ukončení činnosti jednotek JPO 5 SDH Neprochovy, Těchonice, Žďár a Ústaleč na
základě jejich žádosti.
8. schvaluje složení komise za zřizovatele pro konkursní řízení na ředitele ZŠ ve složení.
p. Sládek, p. Löbl
9. schvaluje záměr pronájmu městských pozemků v k.ú. Těchonice
p.č. 1655/5 o výměře 0,1499ha p.č. 1655/4 o výměře 0,4421 ha
v k.ú. Velenovy p.č. 1473/2 o výměře 1,4748 ha a část parcely p.č. 1333 o výměře 1,5555 ha
celková výměra 3,6223 m2, roční nájemné Kč 500,--/ha
10. schvaluje vypracování smlouvy o nájmu kabin a hřiště s Tělovýchovnou jednotou Sokol Nalžovské
Hory, pronájem bude včetně bytu.
11. schvaluje záměr směny pozemků u vrtu ve Velenovech za městské pozemky ve Velenovech
12. schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Miřenice od ÚZSVM, jedná se o parcely
¨
p.č.68/1 o výměře 82 m2 a p.č. 1814 o výměře 132 m2. Cena pozemků je Kč 11 000,-13. schvaluje odkoupení podílu vlastnictví cesty p.č. 682/1 v k.ú. Nalžovské Hory od spoluvlastníků p.
S..... J. Karlovy Vary / a p. D.....E. /Praha/ za Kč 1000,-- pro každou
14. schvaluje záměr prodeje městského pozemku v k.ú. Letovy, p.č. 1411 o výměře 33 m2. s tím, že
bude zřízeno bezplatné věcné břemeno na řad pitné vody včetně geom. zaměření.
15. schvaluje záměr prodeje části městského pozemku p.č. 1767/1 v k.ú. Miřenice – cena 1 m2/Kč 50,-16. neschvaluje záměr prodeje části městských pozemků p.č. 249 a p.č. 262 v k.ú. Krutěnice
17. schvaluje záměr prodeje městského pozemku p.č. 1447/1 v k.ú. Miřenice . pro výstavbu rodinného
domku –výměra cca 1 500 m2 za cenu 1m2/Kč 50,18. schvaluje směnu pozemků s p. M.... za jiný pozemek než za pozemek p.č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč
19. schvaluje prodej městského pozemku p.č. 714/2 v k.ú. Neprochovy o výměře 105 m2 za cenu Kč
50,--/m2 p. Č....... , H....
20. schvaluje prodej městských pozemků p.č. 138/4 o výměře 68 m2, p.č.140/5 o výměře 11 m2, p.č.
17/3 o výměře 100 m2, část parcely 1800/2 o 10 m2 v k.ú. Ústaleč p. F...... F. za cenu Kč 50,--/m2
21. schvaluje prodej části městského pozemku p.č. 1658/4 o výměře 6 m2 – za 1m2/Kč 50,-- - p. T.
K......
22. schvaluje prodej části městského pozemku p.č. 1658/5 o výměře 20 m2 – za 1 m2/Kč 50,-manželům G......
23. schvaluje prodej městského pozemku p.č. 478/10 o výměře 278 m2 a p.č. 478/3 o výměře 50 m2 v
k.ú. Letovy – 1 m2/Kč 50,-- p. K......
24. schvaluje realizaci kanalizace v Ústalči firmě AQUAŠUMAVA. Rozpočet bude ještě konzultován s
p. T...
25. schvaluje pověření městské radě realizací výměnou kotle a vyvložkováním komínu u mateřské
školy
26. schvaluje systém vyplácení roční odměny za rok 2012 městským zastupitelům dle účasti
27. bere na vědomí rozhodnutí rady o vyhlášení konkurzu na ředitele základní a mateřské školy
v Nalžovských Horách
28. bere na vědomí informaci o smlouvě mezi městem a TJ Sokol Nalžovské Hory ohledně

dlouhodobého pronájmu kabin a hřiště
29. bere na vědomí informaci ohledně realizace akcí v následujícím období
30. bere na vědomí informaci ohledně akce chodník v Nalžovských Horách
31. bere na vědomí informaci občanů Žďára ohledně cest po pozemkových úpravách se žádostí o
pokračování v budování
32. schvaluje přednesené usnesení.
Pavel Racek
místostarosta

Richard Löbl
starosta

