
Usnesení 

z 9. zasedání městské rady, konané dne 11.5.2015 

od 17.00 hodin v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola usnesení – všechny body splněny. 

1. Rada schválila předložené znění dodatku ke Knihovnímu řádu Obecní knihovny Nalžovské Hory. 

2. Rada souhlasí s pronájmem inventáře nakoupeného v rámci dotace ROP JZ Šafránkově základní  škole a mateřské škole 

v Nalžovských Horách a pověřuje starostu k dalším úkonům,  vypracováním a  podpisem nájemní smlouvy.  

3. Rada souhlasí s dodatkem č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720138960 od Kooperativy ohledně pojištění inventáře 

nakoupeného v rámci ROP JZ Šafránkově základní škole a mateřské škole. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

4. Žádosti o dotace TJ Sokol Nalžovské Hory. Rada požaduje přítomnost zástupce Sokola na příští radě, dále požaduje dodat 

vyúčtování elektřiny za loňský rok a za rok 2013, předložit vyúčtování dotace za rok 2014. 

5. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro TJ Sokol Nalžovské Hory 

/ing. Toman/ v částce 5 000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

6. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro římskokatolickou farnost Těchonice, na opravu 

kostela Velenovy. Rada ukládá starostovi a místostarostovi zjistit do příští rady možnosti rozpočtové změny. 

7. Rada bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Nalžovské Hory o uspořádání akcí dle Obecně závazné vyhlášky 

č. 2/2013 a souhlasí s udělením vyjímky na akce: 

13.6.2015  Pohádkový les a zakončení sezóny 

4.7.2015    Rožnění selete 

11.7.2015  HLEDÁ SE! 2015 

19.9.2015  Pouťový víkend 

8. Rada bere na vědomí vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 od AQUAŠUMAVY a souhlasí s navýšením nájmu na 

30 000,00 Kč. 

9. Rada bere na vědomí vyrozumění a výzvu Krajského soudu v Plzni a pověřuje starostu odepsáním na tuto výzvu s tím, že 

Město Nalžovské Hory bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. 

10. Rada bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení MěÚ Horažďovice ve věci domovní vrtané studny v k.ú. 

Neprochovy na pozemku p.č. 5. 

11. Rada bere na vědomí oznámení MS Velenovy ohledně konání střeleb ve Velenovech dne 6.6.2015. 

12. Rada souhlasí s vícepracemi ve výši 168 800,00 Kč bez DPH u faktury AQUAŠUMAVY – stoka B3. Souhlasí s proplacením 

fa č.20150833 ve výši 307 735,00 Kč a fa.č.20150834 ve výši 168 800,00 Kč bez DPH. 

13. Rada bere na vědomí usnesení Okresního soudu Plzeň – jih ve věci B….Š…. 

14. Rada bere na vědomí dopis ohledně kampaně PEFC na „zdravé české dřevo“. 

15. Rada souhlasí s dopisem pro p…………. ve věci nájmu vodní plochy na p.č. 1587/2 v k.ú. Těchonice. 

16. Rada bere na vědomí návrh dopravního řešení oblasti Nepomucko – celku Plánicko. 

17. Rada bere na vědomí požadavky obce Žďár – zakoupení barvy na kolotoč, posouzení izolace obecního domku a zábradlí 

při potoce. 

Richard Lőbl                                                                                                                                                   Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                                                                                      místostarosta 


