
Město Nalžovské Hory
Usnesení

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 21.června 2012
od 19.00 hodin v Obecním domku v Těchonicích

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 ověřovatele zápisu ve složení: p. Sládek, p. Kodýtek
3. schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Racek, Mgr. Kliment, Ing. Zahrádka
4. určuje zapisovatelku: p. Vrágová J.
5. schvaluje Závěrečný účet za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření 

za rok 2011 a ukládá starostovi přijmout opatření k odstranění nedostatků nejpozději do 31.10.2012
6. schvaluje navýšení dotace pro rok 2012 z rozpočtu města ve výši Kč 150 000,--pro základní školu
7. schvaluje rozpočtové opatření č.1 /příjem dotace na opravu komunikace v částce Kč 300 000,--/,

            navýšení kapitoly výdaje ZŠ § 3113 o Kč 150 0000,--snížení položky 1211 DPH o Kč 150 000,--
8. schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sběru a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2012 s částkou Kč 692 

220,-- včetně 14% DPH
9. schvaluje záměr prodeje části městského pozemku  p.č. 139/1 o výměře cca 525 m2 v k.ú. Ústaleč se zanesením 

věcného břemene uložených kanalizací a současný odkup pozemku p.č.109/2 v k.ú. Krutěnice, na kterém se 
nachází zdroj vody pro obec   

10. schvaluje  odkoupení pozemku  p.č. 1800/1 v k.ú.Miřenice za částku Kč 58 000,-- od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11. schvaluje návrh Smlouvy o pronájmu pozemků p.č. 68/1 a p.č. 1814 v k.ú. Miřenice od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových /roční pronájem Kč 1 498,--/a pověřuje starostu podpisem smlouvy

12. schvaluje návrh  smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1813 v k.ú. Miřenice od  Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových /účetní hodnota Kč 440,--/ a pověřuje starostu jejím podpisem.

13. schvaluje kupní smlouvu na prodej městské nemovitosti čp. 77/II v Nalžovských Horách, stavební parcely č. 
263 o výměře 108 m2, části městských pozemků p.č. 1067/11 o výměře  242 m2, p.č. 1067/6 o výměře 38 m2, 
p.č. 1067/18 o výměře 4 m2 manželům K.......a pověřuje starostu jejím podpisem

14. schvaluje smlouvu o pronájmu městského pozemku p.č. 478/4 v k.ú. Letovy o výměře 300 m2 m 1 m2 za Kč 
5,-- / rok – p. N......, L..... a pověřuje starostu jejím podpisem

15. schvaluje záměr prodeje městského pozemku p.č. 209 v k.ú. Miřenice o výměře 119 m2
16. schvaluje záměr prodeje části městského pozemku p.č. 714 o výměře cca 145 m2 v k.ú. Neprochovy
17. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4496/7 v k.ú. Velenovy o výměře cca 102 m2
18. schvaluje návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti p.č. 1875/2 v k.ú. Nalžovské Hory od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových  /účetní hodnota Kč 17 770,--/ a pověřuje starostu jejím podpisem
19. schvaluje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Těchonice a v k.ú. Žďár , cena Kč 1000,0/ha
20. neschvaluje pronájem městského pozemku p.č. 2326 v k.ú. Žďár o výměře 853 m2 p. T........ 
21. neschvaluje záměr řešit likvidaci biologicky  odpadů
22. schvaluje firmu PP-Servis Plzeň na opravu podhledů a zateplení tělocvičky ZŠ dle výsledku výběrového řízení a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy
23. schvaluje dostavbu vodovodu v Nalž. Horách v ceně Kč 149 916,- s firmou AQUAŠUMAVA.a pověřuje 

starostu  podpisem dodatku smlouvy
24. schvaluje Smlouvu s firmou  RYMAX-TRADE Čejkovy na opravu vodovodu a vystrojení vodojemu v Ústalči 

dle výsledku výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
25. schvaluje pověření městské rady realizací opravy chodníku u „Kocandy“
26. schvaluje nákup kontejnerového přívěsu za traktor v hodnotě cca Kč 360 000,-- bez DPH
27. ukládá starostovi zjistit, zda smlouva s fi na odvoz komunálního odpadu odpovídá současné legislativě
28. ukládá starostovi řešit schválené majetkoprávní záležitosti
29. ukládá starostovi uzavřít smlouvu na zateplení části školy
30. ukládá starostovi uzavřít smlouvu na dostavbu vodovodu v Nalž. Horách
31. ukládá radě řešit opravu chodníku u „Kocandy“
32. schvaluje usnesení

Richard Löbl                                                                                                   Pavel Racek
starosta                                                                                                           místostarosta


