
Město Nalžovské Hory

USNESENÍ
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 19.září 2013

od 18.00 hodin v Šafránkově základní škole a mateřské škole v Nalžovských Horách
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 naMěÚ Nalžovské Hory.

Zastupitelstvo města Nalžovské Hory:
1.  schvaluje program jednání
2.  schvaluje návrhovou komisi ve složení: Racek Pavel, Mgr. Kliment, Ing. Tůma
3.  schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Kodýtek M., Sládek L.

      4.    určuje zapisovatelku: p. Vrágová J.
5.    neschvaluje prodej ani pronájem pozemku p.č. 33/4 o výměře 587 m2 v k.ú. Nalžovské Hory p.

                          S......... z důvodu procházejícího kabelu mezi vodojemem a vodním zdrojem.
                    6.  schvaluje záměr pronájmu městských pozemků p.č. 1722 a 1791 v k.ú. Žďár o celkové výměře 
                        43 571 m2  za 1 500 Kč/ha, neschvaluje pronájem p.č. 1790 /cesta/ p. V......., Ž.....

     7. schvaluje kupní smlouvu od ÚZSVM na odkup parcel p.č. 149/25 o výměře 26 m2 a p.č. 161/2 o výměře 
         56 m2 za celkovou cenu 1 000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
      8. schvaluje prodej  městských pozemků p.č. 1377/2 o výměře 214 m2 a p.č. 1412 o výměře 48m2 v k.ú.   
         Letovy manželům T......, L....... za cenu Kč 50,-- / m2.  Do vlastnictví města bude převedena 
         parcela p.č. 1409/2. Prodej bude uskutečněn dle geometrického plánu č. 94-85/2013 a po souhlasu     
         stavebního úřadu
      9. schvaluje prodej p.č.stavební  80 o výměře 29 m2v k.ú. Miřenice p. T........ za cenu Kč 50,-- / m2  dle 
         geometrického plánu č. 138-25/2012 po souhlasu stavebního úřadu
     10. schvaluje prodej městských pozemků p.č. 4496/22 o výměře 40 m2 a pč. 4496/31 o výměře 18 m2 v  
          k.ú. Velenovy p. S..........za  cenu Kč 50,-- /m2 dle geometrického plánu č. 267-104/2012 a po souhlasu 
         stavebního úřadu
     11. schvaluje prodej městského pozemku p.č. st. 12/2 v k.ú. Ústaleč o výměře 118 m2 p. N......... za 
          cenu Kč 50,-- / m2
     12. schvaluje směnu městských pozemků p.č. 2324/17, 4538/7, 204/3, 2324/42, 2324/45, 2324/47 o 

 celkové výměře 324 m2  za pozemek p.č.2324/41 o výměře 298 m2 ve vlastnictví p.J.... S...... 
a odkup pozemku pč. 2324/46 o výměře 21 m2 od p. K....., N..... H...vše v kú.Velenovy

          za cenu Kč 50,00/ m2 směna bude uskutečněna po schválení stavebním úřadem.
     13. schvaluje vyřazení majetku – poškozený křovinořez STIHL
     14. schvaluje přednesené rozpočtové změny  / příloha č. 1/
     15. bere na vědomí finanční dar Honebního společenstva Velenovy – Zborovy ve výši Kč 3 300,-- na
          nákup pletiva na oplocenky
     16. ukládá starostovi projednat vyčištění kanálové vpusti u odbočky na Zahrádku a úpravu spádových
          poměrů odtoku vody do kanalizace se správcem kanalizací fi AQUAŠUMAVA
      17. ukládá starostovi prověřit rozhodnutí rady MěÚ o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.
      18. ukládá starostovi projednat kvalitu dodávané vody v souvislosti s výsledky rozborů vody z června 2013
            - Ústaleč, Nalžovské Hory
      19. schvaluje přednesené usnesení

Richard Löbl                                                                                                   Pavel Racek
   starosta                                                                                                         místostarosta


