
Usnesení č. 15/2015 

ze zasedání městské rady, konané dne 10.8.2015 

od 17.00 hodin v budově Městského úřadu v Nalžovských Horách 

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejńovaných 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 byly splněny 

Byla přerušena schůze rady v 17.05 hodin a zahájeno jednání komise pro výběr zhotovitele na  

akci „Dodání a montáž video- audio zařízení s elektrickým zámkem pro zabezpečení 

severního vstupu Šafránkovy základní školy v Nalžovských Horách. 

Pokračuje zasedání rady v 18.15 hodin. 

1. Rada bere na vědomí dopis odboru veřejné správy MV ČR. 

2. Rada schvaluje Smlouvu o provozu dynamické internetové aplikace č. 028/15/DYN mezi fi 

ŠumavaNet. CZ a Městem Nalžovské Hory.  

3. Rada schvaluje dodatek ke Smlouvě o provozu dynamické internetové aplikace č. 

030/15/DYN mezi fi ŠumavaNet.CZ a Městem Nalžovské Hory.  

4. Rada schvaluje Smlouvu o propagaci na serveru ŠumavaNet.cz č. 029/15/DYN.  

5. Rada bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP ČR – Žďárská dráha. 

6. Rada schvaluje proplacení fa č. 49/2015 od fi Přemysl Paroubek ve výši 65 000,00 Kč + DPH 

21 % za provedené práce na rekonstrukci části veřejného osvětlení v obci Miřenice.  

7. Rada schvaluje proplacení fa č. 40/2015 od fi Jaroslav Kratejl ve výši 5 213,00 Kč včetně DPH 

za opravy veřejného osvětlení Otěšín, Nalžovské Hory, Žďár, Velenovy.  

8. Rada bere na vědomí dopis hejtmana Plzeňského kraje. 

9. Rada bere na vědomí výzvu Městského úřadu Sušice OVÚP ohledně návrhu územního plánu 

Budětice. 

10. Rada bere na vědomí dopis OS ČČK Klatovy. 

11. Rada doporučuje zabývat se problematikou výstavby energobloku 1 MW. 

12. Rada bere na vědomí informaci starosty ohledně projektu hromosvodu na škole ve 

Velenovech. 

13. Na základě doporučení komise pro výběr zabezpečení severního vchodu základní školy 

v Nalžovských Horách rada schvaluje jako zhotovitele Ladislava Sládka, Velenovy 114 za cenu 

112 682,46 Kč s DPH. Rada pověřuje starostu vyhlášením výsledků výběrového řízení a 

podepsáním smlouvy o dílo s firmou Ladislav Sládek. 

 

 

 

 

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

Richard Lőbl                                                                                                             Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                                          místostarosta 


