
Město Nalžovské Hory
USNESENÍ

ze zasedání městského zastupitelstva, konaného ve středu 17.12.2014 
od 18.00 hodin v bývalé škole ve Velenovech

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 schůze
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Zahrádka V., Mgr. Kliment K., Racek P.
3. schvaluje ověřovatele zápisu: Voltr I., Sládek Lad., určuje zapisovatelku: Vrágová J.
4. schvaluje příjem dotace z ROP JZ na program :“ Modernizace výuky v Šafránkově základní škole v 

Nalžovských Horách“ a pověřuje radu města v dalších jednáních (výběrové řízení a výběr dodavatele v této 
záležitosti). Současně souhlasí se zapracováním prostředků do rozpočtu roku 2015 v příjmech a výdajích po 
podepsání smlouvy o dotaci.

5. schvaluje svolání mimořádné schůze městského zastupitelstva do konce roku 2014 ve věci pronájmu ordinace 
praktického lékaře v Nalžovských Horách

6. schvaluje rozpočtové změny roku 2014 – viz příloha
7. schvaluje poskytnutí daru  ve výši 100 000,00 Kč pro obecní úřad Hradešice na opravu cesty Miřenice – 

Hradešice
8. schvaluje poskytnutí příspěvku  ve výši 90 000,00 Kč pro TJ Sokol Nalžovské Hory na provoz a práci s 

mládeží
9. schvaluje rozpočet pro rok 2015, který činí 20 300 000,-- na straně příjmů a výdajů
10. schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2017, příjmy a výdaje pro oba roky 18 000 000,-- Kč
11. schvaluje inventarizační komisi ve složení členů kontrolního výboru / Mgr. Kliment, Sládek Lad., Voltr I./ a 

místostarosta
12. schvaluje záměr prodeje městského pozemku p.č. 262 v k.ú. Krutěnice o výměře cca 70 m2 pro F. S....a, S... a 

pronájem části městského pozemku p.č. 249 a p.č. 251/1 v k. ú. Krutěnice o výměře cca 26 m2
13. schvaluje záměr odkupu pozemků v k. ú. Neprochovy p.č. 716, 717, 718, 719, 721/7, 723, 725 od Státního 

statku Jeneč
14. schvaluje záměr prodeje torza nakladače za cenu Kč 5,-- / kg 
15. schvaluje realizaci studie na využití autoparku. Dalším postupem pověřuje radu. Schvaluje termín 31.1.2015 

pro návrh dalších možností využití jednotlivýni zastupiteli.
16. schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost pro Plzeňský kraj ve výši 70 800,-- Kč
17. schvaluje provedení projektové dokumentace na úpravu sýpky v Nalž. Horách za cenu 22 990,-- s DPH 

statikem Ing. Pikhartem
18. schvaluje Systém náležité péče města Nalžovské Hory jako majitele lesních a nelesních pozemků a 

uvádějícího poprvé na vnitřní trh vytěžené dřevo
19. neschvaluje pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku pro MUDr. Lőffelmanna  / dřívejší 

ordinace dětské lékařky v 1. patře/ pro provozování lékařské praxe
20. neschvaluje odkup pozemků od Státního statku Jeneč v k.ú. Neprochovy p.č.663/9 a 670/20, v k.ú. Velenovy 

p.č. 4519/2 a v k.ú. Nalžovské Hory p.č. 1876/2 a 1050/14 z důvodu roztříštěnosti vlastnických vztahů
21. neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1851/6 v k.ú. Nalžovské Hory z důvodu rekonstrukce průtahu silnice 

I/22 obcí Nalžovské Hory
22. bere na vědomí přednesený zápis z 21. zasedání městské rady
23. bere na vědomí informaci o svozu bioodpadu
24. bere na vědomí informaci o nákupu traktoru
25. schvaluje usnesení

…...............................................                                                    ….............................................
       Lőbl Richard                                                                                      Ing. Zahrádka Václav
         starosta                                                                                                  místostarosta                    


