
Město Nalžovské Hory

USNESENI
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 18.června 2013

od 19.00 hodin v bývalé škole ve Velenovech
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 návrhovou komisi ve složení: Racek Pavel, Ivo Voltr, Ing. Václav Zahrádka
2. schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Sládek Ladislav, Kodýtek Miroslav
3. schvaluje program jednání
4. určuje zapisovatelku: p. Vrágová J.
5. schvaluje komisi pro výběr firmy na opravu místních komunikací. Komise bude tvořena 

členy rady města
6. schvaluje:

            a/  navýšení ceny vodného na rok 2013 z původních Kč 22,00 na Kč 23,00 za 
                 1 m3 bez DPH, cena stočného se nemění
            b/ zpracování pasportu a zaměření vodovodu a kanalizace v obci Velenovy od firmy 
                AQUAŠUMAVA v částce Kč 45 200,-- bez DPH

7. schvaluje zařadit nákup příkopového mulčovace do rozpočtu na rok 2014
8. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Nalžovské Hory č. 1/2013 o pohybu psů a 

jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obcích, které patří pod Město Nalžovské 
Hory, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

9. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Nalžovské Hory č. 2/2013 o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a 
jiných společenských podniků, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 

10. schvaluje komisi pro výběr firmy na akci „ Chodník v Nalžovských Horách“ komise bude 
tvořena členy rady

11. schvaluje:
            a/   likvidační komisi na vyřazení městského majetku ve složení: Mgr. Kliment K., Frančík F 
                  Racek P.
            b/  návrh vyřazeného majetku při provedené inventarizaci

12. schvaluje komisi pro výběrové řízení na dodavatele služby pro likvidaci odpadů. Komise 
bude ve složení – členové rady a Mgr. Kliment

13. schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 2324/17 o výměře cca 170 m2 za část pozemku 
č. 2324/22 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Velenovy /náklady na GP budou rozděleny na oba 
účastníky, prodej části pozemku p.č. 2324/30 za cenu Kč 50,--/m2 nebo směnu p. S......

14. neschvaluje prodej parcely p.č. 1794/8 o výměře 581 m2 v k.ú. Ústaleč p. Ř.........., 
schvaluje tento pozemek pronajmout

15. schvaluje záměr prodeje části městského pozemku o výměře cca 53 m2 p. č. 4496/6 v k.ú. 
Velenovy p. S........, náklady na převod a zaměření hradí nabyvatel

             převod a náklady hradí nabyvatel
16. schvaluje záměr prodeje části městského pozemku .č. 1377 cca 210 m2 a části p.č. st. 10 

cca 110 m2 a směny pozemků p.č. 1409 cca 47 m2 v k.ú. Letovy......manželům T......., L......
17. schvaluje záměr prodeje části /cca 191 m2/ p.č. 1970 v k.ú.Ž..., pronajmout p.č. 1874 v k.ú. 

Ž....a neschvaluje prodej p.č. 1879 v k. ú Žďár p. H......., Ž.......
18. schvaluje  záměr prodeje části městského pozemku p.č. 1805 v k.ú. Ústaleč.... p. H.......
19. schvaluje záměr prodeje městského pozemku p.č. st.12/2 o výměře 118 m2 v k.ú. 

Ústaleč..... p. N.....
      20.  neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1793/1 a stavebního pozemku p.č. 74 

 o výměře  34 m2 spolu se stavbou staré hasičské zbrojnice v k.ú. Ústaleč  p. H............



           21. schvaluje prodej pozemku p.č. 1447/4 o výměře 1 483 m2 v k.ú. Miřenice za 50,- Kč/m2 
                   manželům S........ po vydání písemného rozhodnutí k dělení pozemku a pověřuje 
                   starostu  podpisem smlouvy.      

    22.  schvaluje podání žádosti na odkup pozemku v k. ú. Nalžovské Hory p.č. 149/25 o 
     výměře  26 m2 a 161/2  o výměře 56 m2  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech      
     majetkových.                 

           23. schvaluje Závěrečný účet za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o
                   přezkoumání hospodaření za rok 2012 a ukládá starostovi přijmout opatření k odstranění 
                   nedostatků nejpozději do 31.10.2013

24.  schvaluje :
                  a/ částku za pronájem 1 m2 hrobového místa na 1,00 Kč / rok
                  b/ částku za služby spojené s pronájmem  hrobového místa na 5,00 Kč/m2/rok
                  c/ vzorovou Smlouvu o pronájmu hrobového místa

25. bere na vědomí  seznámení  starosty s opravami cest, které budou provedeny v rámci 
obce

26. bere na vědomí Ing. Kasalického o kalkulaci vodného a stočného na rok 2013
27. bere na vědomí zprávu Ing. Kasalického o požadavku odboru ŽP MěÚ Horažďovice o 

pasportizaci kanalizací v jednotlivých částech obce kromě Nalžovských Hor
28. bere na vědomí informaci ohledně nabídek na opravu a výměnu kotlů v MŠ Nalžovské 

Hory
29. bere na vědomí informace ohledně průběhu inventur
30. bere na vědomí  termín veřejného projednání územního plánu dne 11.7.2013 v 15.00 

hodin v jídelně Šafránkovy základní školy v Nalžovských Horách
31. bere na vědomí seznam dlužníků poplatků za komunální odpad
32. ukládá starostovi a radě města znovuotevřít otázku zateplení budovy mateřské školy a 

zjistit možnosti využít tepelné čerpadlo
33. ukládá  starostovi vyrozumět vítěze tendru na výměnu kotlů p. Kovala o pozastavení 

akce
34. ukládá starostovi odpovědět p. J. S....., V..... ve věci prodeje, případně směny pozemků, 

v k.ú. Velenovy na základě jeho žádosti
35. schvaluje přednesené usnesení

Richard Löbl                                                                                                      Pavel Racek
starosta                                                                                                               místostarosta


