
Usnesení č. 22/2015 

ze zasedání městské rady, konané dne 21.12.2015 

 od 17.00 hodin v budově Městského úřadu v Nalžovských Horách 

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 schvaluje jednorázové navýšení odměny pro paní kronikářku o 5 000,00 Kč.  

2. Rada schvaluje proplacení prací za dotační akci „Žďárská dráha“ pro SDH Žďár ve výši 

27 000,00 Kč.  

3. Vyúčtování dotace TJ Sokol bude řízeno dodatkem č. 1 k původní smlouvě s tím, že doba 

splnění účelu a provedení vyúčtování se prodlouží do 15.12.2016 

4. Vyúčtování dotace  pro římskokatolickou farnost bude řízeno dodatkem č. 1 k původní 

smlouvě s tím, že doba splnění účelu a provedení vyúčtování se prodlouží do 15.12.2016  

5. Vyúčtování dotace pro Český svaz včelařů Nalžovské Hory bude řízeno dodatkem č. 1 

k původní smlouvě s tím, že doba splnění účelu a provedení vyúčtování se prodlouží do 

15.12.2016. 

6. Rada bere na vědomí žádost o vyjádření k lince KT – HD (autobus) 

7. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20160403 pro AQUAŠUMAVA Chudenín ve výši 337 791,41 

Kč bez DPH za akci Nalžovské Hory – výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu 

8. .Rada bere na vědomí žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les od SÚS PK. 

9. Rada souhlasí s SOD na akci „Kanalizace a ČOV Velenovy“ a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.  

10. Rada pověřuje starostu v jednání s ÚZSVM ohledně pozemku p.č. 1681/92 v k.ú. Těchonice. 

11. Rada souhlasí s prezentací dotačního projektu v regionálním tisku za cenu 9 293,00 Kč včetně 

DPH.  

12. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro 

Svaz zdravotně postižených Horažďovice ve výši 2 000,00 Kč na rok 2016. Vyúčtování do 

15.12.2016  

13. Žádost o dotaci na opravu kostela ve Velenovech, rada bere na vědomí, bude projednáno na 

zastupitelstvu. Bude podáno na správném tiskopisu. 

14. Rada souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1764/5 v k. ú. Miřenice a doporučuje zastupitelstvu 

odsouhlasit.  

15. Projednání žádosti o změnu nájemní smlouvy s TJ Sokol Nalžovské Hory. 

Rada schvaluje vypracování dodatku s tím, že bude doba neurčitá s výpovědní lhůtou 10 let 

od 1.1.2016. Pověřuje starostu podpisem dodatku.  

Starosta seznámí zástupce TJ s nutností projednat předschválení přijetí dotace s orgány 

města,  z důvodu financování rozdílu.  

16. Rada bere na vědomí žádost p. … o odkoupení části pozemku p.č. 1761 v k.ú. Ústaleč. Ve věci 

bude dále jednáno s ohledem na sousední pozemek LČR. 

17. Rada bere na vědomí žádost Vaváky, o.s. ohledně propachtování pozemků v k.ú. Těchonice 

p.č. 1458/3, 1502/1,1513/47, 1513/48, 1573, 1587/1,1587/13, 1588, 1591. Rada doporučuje 

zastupitelstvu propachtování pozemků. 

18. Rada souhlasí s proplacením fa pro SDH Nalžovské Hory ve výši 5 720,00 Kč za provedené 

práce.  



19. Úprava vodojemu v Ústalči. Rada požaduje doplnit nacenění o práce stavební ve vlastním 

objektu. 

20. Rada bere na vědomí cenovou nabídku na montáž strojních částí ČOV Nalžovské Hory, ve věci 

bude dále jednáno. 

21. Rada požaduje opravit návrh oddělení pozemků u ….. ……. 

22. Rekonstrukce místní komunikace od Klimentů na hlavní silnici. Starosta poptá cenovou 

nabídku na provedení PD. 

23. Rada bere na vědomí dražební vyhlášku č. 087EX828/12-74. 

24. Rada bere na vědomí rozhodnutí KÚ pro PK Kat. pracoviště Klatovy ohledně pozemků v k.ú. 

Krutěnice. Rada souhlasí s podáním odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

25. Návrh rozpočtu 2016 DSO Horažďovicko. Rada bere na vědomí. 

26. Rada bere na vědomí dotace HZS PK, budou upřesněny podrobnosti. 

27. Rada bare na vědomí rozbory vypouštěných vod VKV.. 

28. Rada souhlasí se souhlasem užití znaku města pro vědecké účely.  

29. Rada bere na vědomí seznam chybějících knih místních knihoven Hradešice a Zavlekov.  

30. Rada bere na vědomí dopis JUDr. Mlčáka ohledně právního předpisu při uzavírání smluv na 

nájem bytu. Starosta zajistí seznámení s tímto předpisem pracovnice MěÚ Nalžovské Hory. 

31. Rada bere na vědomí dopis paní ……… 

32. Rada bere na vědomí dopis Kooperativy ohledně vyřízení škodní události, starosta zašle 

požadované dokumenty. 

33. Rada bere na vědomí dopis HZS PK ohledně způsobilosti pro výkon funkce velitele jednotky 

SDHO Letovy. 

34. Rada bere na vědomí cenovou nabídku od fi Linako. 

35. Rada bere na vědomí dopis MV. 

36. Rada bere na vědomí dopis od fi CETIN ohledně vyjádření k existenci sítí. 

 

 

 

 

Richard Lőbl,                                                                                                  Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                                  místostarosta 


