
Město Nalžovské Hory
USNESENÍ

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 24.4.2014
od 19.00 hodin v Šafránkově základní a mateřské škole v Nalžovských Horách

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu 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 schůze
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení:p. Racek, Ing. Zahrádka, p. Pavelec
3. schvaluje ověřovatele zápisu:p. Sládek, p. Kodýtek
4. určuje zapisovatelku: p. Vrágová
5. bere na vědomí žádost o propachtování  pozemku v k.ú. Velenovy p.č. 618/1 p. …........... a 

námitku MS Velenovy
6. bere na vědomí ukončení činnosti a nájmu dětského lékařky MUDr. Matasové a 

praktického lékaře MUDr. Löffelmana
7. ukládá p. Voltrovi zjistit stav pozemku p.č. 618/1 v k.ú. Velenovy za účelem zalesnění
8. ukládá starostovi města dále jednat ohledně výběrového řízení lékaře
9. schvaluje předložený územní plán Města Nalžovské Hory
10. schvaluje komisi na výběrové řízení – opravy místních komunikací a opěrných zdí ve slože-

            ní p. Kodýtek, p. Sládek, p. Racek, p. Löbl, p. Pavelec
            ve věci veřejné kanalizace nahradí p. Löbla Ing. Tůma

11. schvaluje záměr směny městských pozemků st. p.č. 186/2 o výměře 250 m2 a část pozemku
p.č. 4188/1o výměře 6 300 m2 a část  pozemku p.č. 250/2 cca 800 m2 v k.ú. Velenovy za 
stejnou výměru části pozemku p.č. 4381 v k.ú. Velenovy ve vlastnictví p. …............              

12. neschvaluje pacht pozemku p.č. 618/1 v k. ú. Velenovy p............
13. schvaluje propachtování pozemků p.č. 1722 a 1791 v k.ú. Žďár o celkové svýměře 43 571 

m2 p........... za částku Kč 1 500/ha/rok a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.      
14. schvaluje prodej části městského pozemku p.č. 712/2 a p.č. 712/7 o výměře 10 m2 v k.ú. 

Neprochovy p........... a část parcely p.č. 712/8 o výměře 7 m2 p. ... dle GP č. 55-55/2013 za 
částku Kč 50,00/m2. Náklady s převodem hradí nabyvatelé. Pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy. 

15. schvaluje prodej části městského pozemku p.č. 4496/6 o výměře 334 m2 a směnu části 
téhož pozemku o výměře 13 m2 za pozemek p.č. 113/5 v k. ú. Velenovy p. .., .. dle GP č. 
297-104/2012. Náklady s převodem hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.

16. schvaluje prodej městského domu Nalžovy 82 p. …....... za cenu 560 000,00 Kč. Náklady s 
převodem hradí nabyvatel. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

17. schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 k 
této smlouvě mezi EKO-KOMEM a Městem Nalžovské Hory a pověřuje starostu jejím 
podpisem

18. schvaluje Dohodu o ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám s MUDr. 
Matasovou ke dni 30.4.2014 a pověřuje starostu jejím podpisem

19. schvaluje Dohodu o ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám s MUDr. 
Löffelmannem ke dni 5.5.2014 a pověřuje starostu jejím podpisem.

20. schvaluje přednesené usnesení.

…...............................................                                                   …..............................................
Richard Lőbl                                                                                            Pavel Racek
starosta města                                                                                            místostarosta města


