
Město Nalžovské Hory
USNESENÍ

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 25.9.2014
od 18.30 hodin v Hasičském domě 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:
l. schvaluje program schůze
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kliment K., Ing. Zahrádka V., Pavelec K.
3. schvaluje ověřovatele zápisu: Sládek L., Kodýtek M.
4. určuje zapisovatelku: Vrágová J.
5. schvaluje revokaci usnesení č. 15 ze dne 24.4.2014 a schvaluje směnu pozemků p.č. 113/5 o výměře 13 m2 ve
    vlastnictví Mgr. K...... za pozemky p.č. 4496/28 a p. č.4496/29  ve vlastnictví Města Nalžovské Hory   o celkové vý
    měře 347 m2 s tím, že rozdíl ve výměře doplatí Mgr. K...... Městu Nalžovské Hory v ceně 50,00  Kč za 1 m2.
     Náklady s převodem hradí Mgr. K....... Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 6. schvaluje záměr směny pozemků části pozemku p.č. 51/1 ve vlastnictví Z. ..., P....,  o výměře cca 6,5 m2 za 
    městský pozemek p.č. 1408 o výměře cca 6,5 m2, vše v k.ú. Letovy. Náklady s převodem hradí Z. Č.....
7. schvaluje směnu pozemků mezi p. Š....., T..... a Městem Nalžovské Hory v k.ú. T....
    část městského pozemku p.č. 1693/6 o výměře 359 m2 dle GP č. 117-116/2014 za pozemky p. Š.....– p.č. 
    1681/50, 1225/5, 1225/6, 1681/49 o celkové výměře 359 m2. Náklady na převod budou hrazeny napůl. Zastupitelstvo 
    pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 8. schvaluje směnu pozemků mezi p. N..... a Městem Nalžovské Hory v k. ú. T.....: městský pozemek p.č.                1693/7 

o výměře 202 m2 dle GP č. 117-116/2014 za pozemky p. N..... p.č.1681/58 202 m2 v k.ú. T..... Náklady na převod 
budou hrazeny napůl. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

9. schvaluje pacht části městského pozemku p.č. 1655/22 v k.ú. Těchonice , 
     dále pacht městských pozemků v k.ú. Velenovy č.p. 766, 768,200,198,199 o celkové výměře 18  913  m2
     za Kč 1 500,00/ha/rok pro pana K....., V.....Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Neschvaluje pacht   
     pozemku 1513/51 v k.ú. Těchonice /cesta/.
10. schvaluje pacht části městského pozemku v k.ú. Velenovy, p.č. 4058/1 o výměře cca 1 184 m2 – pro pana L. S.....
       ml., V....... za 1 500,00 Kč/ha/rok za účelem zemědělské činnosti. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem 
       této smlouvy
11. schvaluje pacht městských pozemků v k.ú. Velenovy a Těchonice pro pana J. S.... V......– celkem 17 608 m2
      k.ú. Velenovy – p.č. 924/1, 923, 922, 892/2, 893/1, 774/1, 1769/4
      k.ú. Těchonice – p.č. 1657  - za Kč 1500,-/ha/rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
12. schvaluje prodej městského pozemku p.č. 4496/36 o výměře 117 m2 v k.ú. Velenovy dle GP č. 327-131/2014 p. M.
      F...... za Kč 50,-/m2. Náklady s převodem hradí nabyvatel, zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
13. schvaluje účelovou dotaci Tělovýchovné jednotě  Sokol Nalžovské Hory  na nákup travní sekačky na sečení      

fotbalového hřiště ve výši Kč 50 000,--.
14. schvaluje odměny zastupitelům
15. schvaluje výši nájemného za 1 m2 v autoparku v Nalžovských Horách / Kč 10,00 za 1 m2/ započatý měsíc/ a
       pověřuje radu projednáváním a schvalováním pronájmů v autoparku
16. schvaluje nákup mobilní buňky do autoparku a  příslušné stavební úpravy  /sociální zařízení pro pracovníky
       města/ a pověřuje radu zakoupením i nad limit 100 000,-- Kč
17. schvaluje vypracování záměru na zadání zhotovení studie na využití autoparku
18. schvaluje zhotovitele akce kanalizace stoka B 3 Nalžovské Hory – vybrána firma Aquašumava Nýrsko a pověřuje radu
       města výběrem stavebního dozoru na tuto stavbu
19. schvaluje přijetí  dotace ve výši Kč 250 000,-- z „Havarijní a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje“, která
        byla udělena na žádost města - havarijní stav školy - zatékání
20. schvaluje rozpočtové změny – viz příloha
21. bere na vědomí odborný posudek p. Spěváčka ohledně 4 ks lip v obci Těchonice
22. bere na vědomí termín nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 18.10.2014
23. schvaluje přednesené  usnesení

      Löbl Richard                                                                                                                          Racek Pavel
       starosta                                                                                                                                 místostarosta


