
Usnesení č. 18/2015 

ze zasedání městské rady, konané dne 5.10.2015 

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: 

trvá bod č. 10 z 16. rady – starosta připraví podklady pro změny v zařízení v oddací  síni na  městském úřadě 

                          

trvá bod č. 15 z 17. rady – rada ukládá starostovi a místostarostovi zjistit podklady pro výrobu zábradlí ve 

Žďáru 

                                                           
1. Vyhlášení výběrového řízení na akci: projektová příprava kanalizace Velenovy (územní řízení). Rada pověřuje starostu a 

místostarostu oslovením min. 5 firem. Termín pro podání nabídek bude do 31.10.2015 a termín pro vypracování a 

dodání dokumentace bude do 31.3.2016 

2. Rada bere na vědomí termíny konání adventních koncertů: 

Neděle 13.12.2015 Těchonice od 14.30 hodin – Varhanní koncert 

Sobota 19.12.2015 – Nalžovské Hory od 15.00 hodin – varhany + trumpeta 

3. Rada schvaluje zápis kroniky za rok 2014. 

4. Rada bere na vědomí provedení průzkumného vrtu na p.č. 1132/11 v k.ú. Těchonice. 

5. Rada bere na vědomí provedení průzkumného vrtu na st. p. č. 12 v k.ú. Neprochovy. 

6. Rada nemá námitek k předložené PD na stavební úpravy a vestavbu podkroví RD Ústaleč 33 na p.č. 13 v k.ú. Ústaleč. 

Pověřuje starostu sepsáním stanoviska.  

7. Rada souhlasí s účastí v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje. 

8. Rada na základě vyhlášky nedoporučuje osvobození od placení pro ……… za dům č. 91 ve Velenovech.  

9. Žádost fi Airweb na umístění vysílače na internet na budovu hasičárny v Ústalči. Rada požaduje doplnit údaje pro 

případné provozování a návrh smlouvy. Poté bude ve věci dále jednáno. 

10. Rada souhlasí s podepsáním žádosti o dotaci z rozpočtu Města Nalžovské Hory za účelem separace bioodpadů v DSO 

Horažďovicko.  

11. Rada souhlasí s proplacením fa č. 23/2015 ve výši 112 682,00 Kč včetně DPH pro Ladislava Sládka za provedené práce – 

Zabezpečení severního vchodu ZŠ Nalž. Hory.  

12. Rada bere na vědomí dopis ZŠ – vyúčtování dotace od města ve výši 50 000,00 Kč 

13. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1150722 pro fi ŠumavaNet. Cz ve výši 14 641,00 Kč za vytvoření stránek MěÚ.  

14. Rada bere na vědomí exekuční příkaz na ………. ve věci dražby nemovitosti ve Velenovech. 

15. Rada bere na vědomí nabídku archeologického výzkumu na akci výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu fi 

ZIP o.p.s. Požaduje zaslat cenovou nabídku. 

16. Rada bere na vědomí dopis ohledně problematiky pozemků SS Jeneč. 

17. Rada souhlasí s pokácením suché lípy v k.ú. Neprochovy. Poražení zajistí město, úklid p. ………... 

18.  Rada bere na vědomí rozbory odpadních vod. 

19. Rada bere na vědomí plnění rozpočtu k 30.9.2015. 

20. Rada bere na vědomí dopis pojišťovny Kooperativa ohledně plnění pojistné události. 

21. Rada souhlasí se změnou výpůjční doby od 1.11.2015 do 31.3.2016 pro obecní knihovnu v Nalž. Horách: 

Pondělí  12.00 – 16.00 

Středa   12.00 – 16.00 

Pátek     12.00 – 15.30 

22. Rada bere na vědomí informaci ohledně vody ve Žďáře. 

 

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

         Richard Lőbl                                                                                                Ing. Václav Zahrádka 

           Starosta                                                                                                      Místostarosta 


