
Usnesení 

z 12. zasedání městské rady, konané dne 24.6.2015 

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 – všechny body splněny 

1. Rada bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu Klatovy o opravě chyby v k.ú. Ústaleč 

2. Rada bere na vědomí oznámení o termínu konání letního skautského tábora Junák v lokalitě Plichtice – Velenovy 

3. Rada bere na vědomí oznámení o termínu prohlídky MO ČR. 

4. Rada bere na vědomí vyúčtování finančních prostředků ZŠ a MŠ Nalžovské Hory. 

5. Rada bere na vědomí rozhodnutí KÚ PK o dodatečném povolení stavby hasičské zbrojnice Velenovy. 

6. Rada bere na vědomí návrh smlouvy s ŘSD I/22 Nalžovské Hory – průtah ohledně využití pozemků stavbou. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o trvalý zábor s výkupem, bude věc předložena k projednání zastupitelstvu. 

7. Rada schvaluje dodatek č. 1 k dohodě na umístění zařízení srážkoměru a průtokoměru z KÚ PK č. 5924/2009. 

8. Rada bere na vědomí připojení garáže Ing. ..…. na místní komunikaci. 

9. Rada bere na vědomí návrh na uzavření nové smlouvy o přezkoumání hospodaření na rok 2015. 

10. Rada bere na vědomí žádost odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR a pověřuje starostu a místostarostu 

odpovědí na tento dopis. 

11. Rada bere na vědomí usnesení MěÚ HD, odboru VÚP ve věci odstranění zem. stavby v k.ú. Těchonice. 

12. Rada bere na vědomí dopis Sdružení měst a obcí PK – pozemky st. Statku Jeneč. 

13. Rada pověruje starostu a místostarostu jednat ve věci povolení stavby na p.č. 1577/10 v k.ú. Nalžovské Hory. 

14. Rada bere na vědomí výpověď z pachtu městských pozemků p. …………… 

15. Rada bere na vědomí žádost  o pacht městských pozemků ………………….., dále bude jednáno. 

16. Rada bere na vědomí dopis právního zástupce p………, starosta osloví našeho právníka v jednání této věci. 

17. Rada souhlasí s prodejem dle žádosti manželů …………, Neprochovy a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej 

městského pozemku p.č. 1712/3 v k.ú. Neprochovy o výměře 72 m2. 

18. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit pacht pozemku p.č. 2517/1 v k.ú. Velenovy o výměře 3 478 m2 pro ……  

a bere na vědomí dopis ohledně případného jednání o směně. 

19. Rada ukládá starostovi oslovit fi AQUAŠUMAVA ohledně přípravy podkladů pro výběrové řízení na vypracování 

příslušných dokumentací na ČOV a kanalizační řady v části Velenovy. 

20. Rada bere na vědomí nabídku kalendářů na rok 2016. 

21. Rada souhlasí s proplacením fa č. 04/6 pro J. Machuldu ve výši 16 400,00 Kč za výrobu a montáž kuchyňské linky na 

MěÚ v Nalžovských Horách. 

22. Rada bere na vědomí nabídku varhanního koncertu a pověřuje paní Lőblovou s organizací dvou koncertů v Těchonicích 

a v Nalž. Horách v době adventu. Podklady budou předány k projednání na další radě. 

23. Rada souhlasí s pronájmem veřejného prostranství pro p. Šandovou, Animalc Care s.r.o. dle OZV č. 2/2011. 

24. Rada bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení. 

25. Rada bere na vědomí informaci o přerušení dodávky elektřiny v Miřenicích dne 7. a 8.7.2015 a dále dne 16.7.2015 – 

Miřenice, Letovy, Otěšín a část obce Nalžovské Hory. 

26. Rada bere na vědomí nabídku fi DAS. 

27. Rada souhlasí s náklady na deratizaci 500,00 Kč / 1 místo. 

28. Rada bere na vědomí informaci ohledně dotace na autobusové čekárny. 

29. Rada bere na vědomí dopis Povodí Labe a Vltavy. 

30. Rada souhlasí s nákupem 2 ks houpadel pro ZŠ a MŚ Nalžovské Hory dle výběru vedení školy. 

Závěr provedl pan starosta. 

 

 

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

Richard Lőbl                                                                                                                        Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                                                         místostarosta 


