Město Nalžovské Hory
USNESENÍ
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 19.12.2013
od 18.30 hodin v Šafránkově základní 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 na MěÚ Nalžovské Hory.

Zastupitelstvo města Nalžovské Hory:
1.
2.
3.
4.
5.

schvaluje program jednání
schvaluje návrhovou komisi ve složení: P.Racek, Ing. Zahrádka, Mgr. Kliment
schvaluje ověřovatele zápisu: L. Sládek, M. Kodýtek
určuje zapisovatelku: Vrágová J.
schvaluje rozpočtové změny /viz příloha/ a rozpočtové změny dle skutečnosti na konci
roku 2013
6. schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014
7. schvaluje přednesenou Smlouvu o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího
nakládání s odpady s firmou Becker Bohemia s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem
8. schvaluje inventurní komisi ve složení: P. Racek, Mgr. Kliment, F. Frančík
9. schvaluje formulaci vyjádření k územnímu plánu Města Nalžovských Hor pro KÚ
Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje jako poskytovatele dotace
10. schvaluje dodatek č. 1 Řádu veřejných pohřebišť města Nalžovské Hory
11. schvaluje instalaci aut. dávkování desinfekce v úpravně vody ve Velenovech za cca
45 000,-- Kč s DPH, nákup a instalaci zařízení provede firma AQUAŠUMAVA
12. schvaluje cenovou nabídku na zpracování pasportů vodovodních a kanalizačních řádů
firmou AQUAŠUMAVA v ceně 191 180,-- bez DPH. Cena za Velenovy bude dle již
projednané ceny z navrhované ceny odečtena.
13. schvaluje záměr směny pozemků p.č. 250/2 o výměře 1649 m2 ve vlastnictví města za část
pozemku p.č. 4381 o stejné výměře ve vlastnictví p.Š..... St., vše v k.ú. V........ Sjezd z
komunikace přes pozemek p.č. 250/2 musí být zachován
14. schvaluje prodej části městského pozemku p.č. 1767/1 v k.ú. Miřenice o výměře 80 m2 dle
GP č. 145-45/2013 manželům K........
15. schvaluje záměr prodeje nalezené studny na pozemku p.č. 2480 v k.ú. Velenovy za cenu dle
znaleckého posudku vypracovaného ing. Cihlářovou
16. schvaluje zpracování projektové dokumentace hromosvodu na škole ve Velenovech a
realizaci oprav kamenné zdi kolem školy ve Velenovech
17. ukládá starostovi oslovit právníka ohledně úhrady poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
18. bere na vědomí informaci o projednání územního plánu
19. schvaluje přednesené usnesení

Racek Pavel
místostarosta

Löbl Richard
starosta

