Město Nalžovské Hory
USNESENÍ
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 13.března 2014
od 18.30 hodin ve víceúčelové budově v Ústalči
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 nahlédnntí na MěÚ Nalžovské Hory.
Zastupitelstvo města Nalžovské Hory:
1. schvaluje program schůze
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Racek, p. Voltr, p. Pavelec
3. schvaluje ověřovatele zápisu: p. Sládek, p. Kodýtek
4. určuje zapisovatelku: p. Vrágová
5. bere na vědomí zateplení střechy základní školy v Nalž. Horách dle dotace
6. bere na vědomí poznámku p. Matějovicové ohledně průsaku vody do stavení
7. bere na vědomí poznámku p. Sládka ohledně topení a komínu ve škole veVelenovech
8. bere na vědomí poznámku p. Löblové ohledně smluv kupních, směnných a nájemných
9. ukládá projednat směnu pozemků manželů ….......– část p.č. 140/1 cca 46 m2
část p.č. 55 cca 30 m2 za p.č. 1825/61 129 m2 na příští schůzi městského zastupitelstva
10. schvaluje vstup Města Nalžovské Hory do dobrovolného svazku obcí Horažďovicko a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
11. schvaluje příjem dotace Plzeňského kraje v částce Kč 250 000,- na opravu místní komunikace
od hájovny směrem na Zahrádku v částce Kč 250 000,- a pověřuje starostu podpisem smlouvy
neschvaluje výběrové řízení na celou místní komunikaci, tzn. od silnice I/22 do Zahrádky,
výběrové řízení bude provedeno pouze na úsek místní komunikace od hájovny do Zahrádky
12. schvaluje podání žaloby na PP SERVIS v zastoupení JUDr. Mlčáka
13. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce „Miřenice – VN- TS-NN za
jednorázový poplatek Kč 2 300,-- a pověřuje starostu podpisem smlouvy
14. schvaluje výběr firmy na opravu střechy na stodole Štětkovna ve Velenovech, rozhodujícím
kritériem nabídnutá cena: firma Makrlík v částce 217 963,-- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo
15. schvaluje vypracování poptávek na opravu opěrných zdí ve Velenovech /u školy/, v Nalž. Horách /u Krobů/ a v Miřenicích / u Medlínů/. Zvolena priorita realizace oprav u akce s nižší cenou
16.schvaluje záměr prodeje městského domu Nalžovské Hory 82/II p...........za 560 000,-- Kč.
17. schvaluje záměr prodeje části městského pozemku p.. 4496/6 v k.ú. Velenovy p. …........
Cena Kč 50,00/m2, náklady hradí nabyvatel.
18. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1382 v k.ú. Letovy p. …....
19. schvaluje záměr prodeje části p.č. 262 v k.ú. Krutěnice p. …...... za 50,00Kč/m2.
Náklady hradí nabyvatel.
20. schvaluje záměr směny pozemků mezi p. …..... a Městem Nalžovské Hory v k.ú. Těchonice
část městského pozemku p.č. 1693 o výměře 359 m2 za pozemky p.........
p.č. 1681/50, 1225/5, 1225/6 a 1681/49 o celkové výměře 359 m2. Náklady na převod budou rozdě
leny napůl.
21. schvaluje záměr směny pozemků mezi p. …... a Městem Nalžovské Hory v k.ú. Těchonice:
městský pozemek p.č. 1693 o výměře 202 m2 za pozemky p. ….... p.č. 1681/58 o výměře
202 m2. Náklady na převod budou hrazeny napůl.
22. schvaluje záměr směny pozemků mezi …......., Velenovy a Městem Nalžovské Hory:
městský pozemek p.č.2324/30 o výměře 8817 m2 a st.p.č. 187 o výměře 56 m2 za pozemky
ve vlastnictví ….... – p.č. 3919, 4571, 2585/12, 2129/46, 2196, 2195/2, 2129/17 vše v k.ú.
Velenovy a p.č. 1123, 1124/2 v k.ú. Nalžovské Hory o celkové výměře 12723 m2. Náklady na
směnu bude hradit …...
23. schvaluje záměr pachtu městských pozemků v k.ú. Velenovy 766, 768, 200,198, 199, 618/1 o
celkové výměře 89 413 m2, zjistit biotop u p.č. 1655/22 v k.ú. Těchonice, neschvaluje záměr pachtu
pozemku p.č. 1513/51 v k.ú. Těchonice.
24. schvaluje záměr pachtu městského pozemku p.č. 414 v k.ú. Neprochovy o výměře 1007 m2 za
cenu Kč 1500,--/ha/rok pro Agro Wolf Kvášňovice.

25. schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 1447/5 o výměře 1483 m2 manželům....... za
Kč1500/ha/rok.
26. schvaluje prodej městského pozemku p.č. 1805/2 o výměře 60 m2
dle GP č. 251-56/2013 p. …..... za Kč 50,-/m2. Náklady hradí nabyvatel.
27. schvaluje prodej městského pozemku p.č. 1793/7 o výměře 364 m2 v k.ú. Ústaleč p. …....
Plzeň a p.č. 1793/10 o výměře 120 m2 v k. ú. Ústaleč p. …... Praha dle GP č.252-64/2013
za 50 Kč/m2, náklady na převod hradí nabyvatelé
28.schvaluje prodej části městského pozemku p.č. 1658/7 o výměře 32 m2 dle GP č. 109-127/2012
p. …..., Těchonice za 50 Kč/m2. Náklady s převodem hradí nabyvatel.
29. schvaluje účetní uzávěrku za rok 2013 bez výhrad
30. pověřuje městskou radu výběrem nákupu mulčovače na příkopy
31. bere na vědomí návrh p. Poskočila na směnu pozemku v jeho vlastnictví p.č. 109/1 v k.ú.
Krutěnice za městské pozemky p.č.185/3, 185/4 a 185/2 v k.ú. Otěšín.
32. schvaluje přednesené usnesení
….............................................
Pavel Racek
místostarosta

…..................................................
Richard Löbl
starosta

