Město Nalžovské Hory
USNESENÍ
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 26.6.2014
od 19.00 hodin v obecním domku v Neprochovech
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 zákjonů, 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, Mgr.Kliment
3. schvaluje ověřovatele zápisu:p. Sládek, p. Kodýtek
4. určuje zapisovatelku: p. Vrágová
5. bere na vědomí jednání s projektanty VPÚ – průtah Nalžovské Hory I/22 – představení studie návrhu řešení
6. schvaluje – Závěrečný účet za rok 2013 – zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření s výhradou
nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2013 a ukládá starostovi přijmout
opatření k odstranění nedostatků nejpozději do 31.10.2014.
7. bere na vědomí – Zprávu ředitelky ZŠ Nalžovské Hory o výsledku kontroly Hygienické stanice pracovistě
Klatovy o tom, že v ZŠ, MŠ a školní jídelně nebyly prokázány mikroby rodu Salmonella.
8. ukládá na doporučení hygieny zpracovat možnost oddělení bytu a prostoru Mateřské školy v Nalžovských
Horách.
9. schvaluje žádost o dotaci z ROP JZ na vybavení základní školy
10. schvaluje realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Pošumaví
z.s.p.o. na období 2014-2020 na svém správním území.
11. schvaluje pronájem pozemku pod telefonním vysílačem k.ú. Letovy – návrh nové smlouvy a pověřuje starostu
k podepsání smlouvy
12. schvaluje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Velenovy a Těchonice pro pana …....... celkem 1,7608m2 za
1.500,-/ha/rok – parc. č. 924/1, 923, 922, 892/2, 893/1, 774/1, 1657, 1769/4.
13. schvaluje záměr pronájmu části pozemku 1655/22 v k.ú. Těchonice pro pana …......... cca 4.500 m2 za
1.500,-/ha/rok
14. schvaluje pacht pozemku parc. č. 414 v k.ú. Neprochovy o výměře 1.007 m2 za 1.500,-/ha/rok pro Agro Wolf
Kvášňovice na dobu 5 let a pověřuje starostu k podepsání smlouvy
15. schvaluje pacht pozemku parc. č. 1447/5 o výměře 1483 m2 manželům …...... k.ú. Miřenice za Kč
1.500,-/ha/rok a pověřuje starostu k podepsání smlouvy
16. neschvaluje nabídku odkupu pozemku v k.ú. Těchonice od pana ….... parc. č. 49/3 o výměře 2.292 m2
17. schvaluje směnu pozemků mezi ….. a Městem Nalžovské Hory v k.ú. Velenovy městský pozemek parc. č.
2324/30 o výměře 8817 m2 a st. č. 187 o výměře 56 m2 za pozemky ve vlastnictví …... parc. č. 3919, 4571,
2585/12, 2129/46, 2196, 2195/2, 2129/17 vše v k.ú. Velenovy a parc. č. 1123, 1124/2 v k.ú. Nalžovské Hory o
celkové výměře 12723 m2, náklady na směnu bude hradit p. …..pověřuje starostu k podepsání smlouvy
18. schvaluje úhrady faktur pro Urbioprojekt Plzeň – Ing. Valtr II. Etapa územního plánu pro veřejné projednání
193.600,- Kč a III. Etapa územního plánu pro vydání 242.000,- Kč
19. schvaluje záměr žádosti o pronájem části pozemku v k.ú. Velenovy parc. č. 4058/1 pro pana......bytem
Velenovy cca 1.084 m2 za účelem zemědělské činnosti
20. schvaluje opravu MK od Zahrádky (křižovatka ke krči směr k hájovně) a pověřuje radu města výběrem
dodavatele
21. bere na vědomí opravu MK v obci Neprochovy
22. schvaluje navýšení rozpočtu o 1.700.000,- Kč na víceúčelový objekt ve Velenovech a komisi na výběrové
řízení na stavbu ve složení: Ing. Zahrádka, p. Kodýtek, p. Pavelec, p. Sládek a p. Racek
23. schvaluje opravu topení a komínu ve škole ve Velenovech v částce 175.893,- Kč bez DPH
24. schvaluje zatrubnění kanalizace Neprochovy, Miřenice , Velenovy pro požadavky pasportu
25. ukládá postupovat dále v jednání s firmou AQUAŠUMAVA v řešení kanalizačních řádů ve všech obcích
26. bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného firma AQUAŠUMAVA Nýrsko
27. schvaluje stanovení počtu členů pro komunální volby 2014 stanoveno 15 členů
28. schvaluje rozpočtové změny 2014: nákup traktoru
500.000,- Kč
volby do EP, komunální volby 240.000,- Kč
VÚB Velenovy
1.700.000,- Kč
územní plán
435.600,- Kč
29. schvaluje přednesené usnesení
…...............................................
…..............................................
Richard Lőbl
Pavel Racek
starosta města
místostarosta města

