
Město Nalžovské Hory
Usnesení

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 22.března 2012
od 18.00 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. schvaluje program jednání
2. schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Sládek, p.Němeček
3. schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Racek, p. Mgr. Kliment, p. Pavelec 
4. určuje zapisovatelku: p. Vrágová J.
5. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných 

podobných her
6. schvaluje smlouvu o pronájmu hřiště ve Velenovech se Sborem dobrovolných hasičů Velenovy  a pověřuje 

starostu jejím podpisem
7. schvaluje výši úhrady za dlouhodobý pronájem 1 m2 městského pozemku pro užívání občany v částce 

              Kč 5,--/m2/rok
8. schvaluje kupní smlouvu na prodej městského pozemku pro p. V. H..., bytem P.. – k.ú. Ústaleč , parcela 

č.1579/13 o výměře 64 m2 za 1 m2 Kč 50,-- a pověřuje starostu  jejím podpisem
9. schvaluje smlouvu o prodeji městského pozemku pro pí M.... A. V..........k.ú. V......  p.č. 4188/12 o výměře 393 

m2, 1 m2 za Kč 50,-- a pověřuje starostu jejím podpisem
10. schvaluje smlouvu o pronájmu části parcely č. 576/1 o výměře 2 230 m2 v k.ú. M..... p. N....V. st. v částce Kč 

1 000,--/ha a pověřuje starostu jejím podpisem
11. schvaluje záměr pronájmu části parcel p. č. 478/4 v k. ú. L...... cca 300 m2 pro p. N....., úhrada Kč 5,--za 1 m2 

a  rok
12. schvaluje záměr pronájmu městských pozemků p. S.... A., T...... o celkové výměře 4,7092 ha v k.ú. T..... a v 

k.ú. Ž..... Nájem za 1 ha  je Kč 1 000,--
13. schvaluje záměr prodeje části pozemku p. Š...., T......,parcela č. 1658/1 v k.ú. T....... o výměře cca 25 m2.
14. schvaluje záměr prodeje městských pozemků p. F......., Ú......, katastrální území Ú....., parcela PK č. 138 o 

výměře 100 m2, parcela č. 138/3 o výměře 81 m2, parcela č. 140/5 o výměře 11 m2
15. schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1043/3 v k.ú. Nalžovské Hory o výměře 2829 m2 od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových za cenu Kč 72 000,-- a pověřuje starostu jejím podpisem
16. schvaluje bezúplatný převod pozemků pod  místními komunikacemi p.p. č. KN 181, 182, 184,185/1, 185/2, 

185/3 a 185/4 v k.ú. Otěšín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

17. schvaluje odkoupení pozemku parcela č. 4463/1 v k.ú. Velenovy o celkové výměře 1385 m2 za celkovou cenu 
Kč 20 000,-- / vrt ve Velenovech/ od p. H......, V........

18. schvaluje záměr prodeje městského pozemku části parcely p.č. 478/1, 478/3 o celkové výměře 390 m2 p. K...., 
L....za cenu Kč 50,-/ 1 m2.

19. bere na vědomí dopisy p. S....., K.... 10, týkající se řešení problému veřejné komunikace na p.č. 249 v k.ú. 
Krutěnice

20. schvaluje předložený pasport místních a účelových komunikací všech katastrálních území Města Nalžovské 
Hory

21. schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši Kč 300 000,-- na opravu místních komunikací v Nalž. 
Horách a v Ústalči a schvaluje výběrovou komisí na dodavatele stavby ve složení : Mgr. Kliment K., Bc. 
Lupoměský P., p. Racek P.

22. schvaluje záměr vypracování studie na výstavbu hasičského domu v Nalžovských Horách
23. schvaluje dodatek „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti“ ve výši 

Kč 72 120,-- a pověřuje starostu jejím podpisem
24. schvaluje umístění stavby rodinného domku na pozemku p.č.902/11   v k.ú. Nalžovské Hory
25. schvaluje pozastavení rozhodnutí rady ohledně úhrady škod na přípojném vozidle, způsobenou p. J.......
26. ukládá městské radě jednat dále s firmami na optimální realizaci veřejného rozhlasu ve všech částech města
27. neschvaluje odprodat část městského pozemku p.č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč o výměře 300 m2
28. neschvaluje nabídnutý dar od manželů N....., bytem Ž....... – jedná se o pozemek p.č. 8/12 o výměře cca 13,32 

m2 v k. ú. Otěšín
       29.  bere na vědomí konání jednání  o návrhu územního plánu dne 16.4.2012 od 9.00 hodin 
              s dotčenými orgány státní správy
       30. schvaluje usnesení městského zastupitelstva

                   Richard Löbl                                                                                        Pavel Racek
                  starosta                                                                                                 místostarosta


