
Usnesení 

z  11. zasedání městské rady, konané dne 8.6.2015 

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 z 10 rady 

Všechny body splněny 

 

1. Rada schvaluje odpisový plán na rok 2015 Šafránkovy základní školy a mateřské školy v Nalž. 

Horách 

2. Rada schvaluje zapůjčení stanu od z.s.p.o. Slavník pro SDH Ústaleč 

3. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro SDH Nalžovské Hory na zakoupení 

pohárů na okrskovou soutěž ve výši 3 127,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

4. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro SDH Ústaleč na akci „Dětský den“ 

v částce Kč 5000,-- a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Dále souhlasí se zapůjčením 10 ti 

setů stolů a lavic. 

5. Rada bere na vědomí žádost o prodej pozemku č. 4496/1 v k.ú. Velenovy. Bude jednáno až po 

nabytí přilehlých pozemků do vlastnictví žadatelů. 

6. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro TJ Sokol Nalžovské Hory na akci 

Pohádkový les ve výši 10 000,00 Kč, dále na podporu činnosti mládeže v oblasti sportu ve výši 

40 000,00 Kč a na úhradu plateb za elektrickou energii v budově kabin ve výši 30 000,00 Kč a 

pověřuje starostu podpisem těchto smluv. 

7. Rada bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku č. 1854/3 v Nalžovských Horách a 

požaduje upřesnit řešení provozu stánku. Město nebude moci v daném místě zajistit připojení 

na jednotlivé sítě. 

8. Rada požaduje prověřit u žádosti o odkup části pozemku p.č. 4496/6 v k. ú. Velenovy celý 

prodej s ohledem na výstavbu budoucí kanalizační stoky. 

9. Rada schvaluje zaplacení fa č. 20150180 ve výši 64 382,00 včetně DPH pro Hanu Formanovou 

za práce spojené s projektem modernizace výuky v Šafránkově základní škole a mateřské škole 

v Nalžovských Horách. 

10. Rada bere na vědomí potvrzení o přijatém oznámení od Policie OO Horažďovice. 

11. Rada bere na vědomí nabídku na opravu pomníku rozcestí Miřenice – Otěšín od fi Jihokámen 

Písek ve výši 20 400,00 Kč. 

12. Rada bere na vědomí žádost … …………. o koupi pozemku č. 2517/1 v k.ú. Velenovy, rada 

doporučuje projednat s žadatelem směnu za jiný pozemek. 

13. Rada bere na vědomí oznámení o zahájení územního řízení na akci TM_BTA_Klatovy 

KTNAH_OK v k.ú. Letovy. 

14. Rada bere na vědomí oznámení oprav vodovodu v Krutěnicích p. ……… 

15. Rada bere na vědomí dopis z DSO Ing. Václava Vachušky. 

16. Rada bere na vědomí usnesení MěÚ Horažďovice ve věci ubourání sýpky. Starosta seznámí ŘSD 

s touto záležitostí. 

17. Rada bere na vědomí dílčí kolaudační souhlas od MěÚ HD na akci Nalžovské Hory- dostavba 

vodovodu – vodovodní řad C, C2, C3. 



18. Rada bere na vědomí oznámení o rozdělení společnosti O2 Republic a.s. o  změně nájemce 

nemovitosti a o převodu smluvního vztahu. 

19. Rada bere na vědomí dopis od Seniorského domu Písek. 

20. Rada bere na vědomí dopis rodiny ………., bude postoupen zastupitelstvu. 

21. Rada bere na vědomí návrh petice na zavádění povinných kvót pro uprchlíky. 

22. Rada bere na vědomí jednání s firmou KONCEDO s.r.o. ve věci dotačních titulů. Po upřesnění 

jednotlivých akcí může případná spolupráce proběhnout. 

23. Čas konání jednání městského zastupitelstva v Neprochovech bude od 18.00 hodin. 

24. Rada bere na vědomí dopis od ministerstva zdravotnictví ohledně lékařů v Nalžovských Horách.  

25. Rada ukládá starostovi doplnit kanalizační řad pro část Žďár. 

26. Rada ukládá starostovi projednat s p. Vrágou požární nádrž ve Žďáře. 

27. Rada ukládá starostovi a místostarostovi prověřit realizaci mříží ve škole a školce v Nalžovských 

Horách.  

 

 

 

 

………………………………………                                                                      ……………………………………………………….. 

Richard Lőbl                                                                                                             Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                                               místostarosta 

         

 

 


