
Usnesení č. 19/2015 

ze zasedání městské rady, konané dne 21.10.2015 

od 18.00 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 souhlasí s pronájem v autoparku pro firmu Animals Care s.r.o. o ploše 8 m2 za 10,00/Kč/m2 a 

měsíc. 

2. Rada schvaluje příjem účelové dotace na podporu jednotek SDH ve výši 7 535,00 Kč od KÚ PK. 

3. Rada souhlasí s předloženým řešením odkupu a pronájmu obecních pozemků v k.ú. Velenovy pro 

paní ……, Plzeň a doporučuje zastupitelstvu schválit jejich záměr. 

4. Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 2/Z/2015 mezi Městem Nalžovské Hory a fi Agropa s.r.o. Pačejov 

ohledně zimní údržby – pluhování a posyp v délce 4,6 km v úseku Břežany – Neprochovy, 

Neprochovy – Těchonice, Těchonice – Žďár v celkové ceně 114 540,00 Kč + DPH a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

5. Rada schvaluje proplacení fa č. 331110.15 od p. Bartoše za revize expanzomatů ve zdrav. střediska 

ve výši 5 900,00 Kč. 

6. Rada bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4496/6 v k.ú. Velenovy pro p. ……... 

Ve věci bude dále jednáno. 

7. Rada bere na vědomí ohlášení realizace průzkumných vrtů v k.ú. Těchonice a Velenovy. 

8. Rada schvaluje podíl města na zhotovení čekáren ve Žďáru a v Neprochovech z dotace ZSPO 

Slavník. Celková výše za 2 ks je 81 550,50 Kč, dotace činí 30 769,20 Kč. 

9. Jednání o pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Těchonice a v k.ú. Žďár za přítomnosti 

             p. ………………… budou podány žádosti na pronájem. 

10. Rada bere na vědomí nabídku na zhotovení propagačních map. 

11. Žádost o finanční příspěvek Obce Hradešice na opravu místní komunikace bude postoupena 

zastupitelstvu k projednání. 

12.  Byly schváleny rozpočtové změny říjen 2015. 

Výdaje: Kč § položka  

Příspěvek pro DSO Horažďovicko (kompostéry) 95 000,00 6171 5229 

Lesy - snížení plánovaných výdajů-úprava rozpočtu -95 000,00 1032 5169 

    

 

13. Rada souhlasí s odpisem chybějících knih z místní knihovny Hradešice . 

14. Rada bere na vědomí projednání podkladů katastrálního úřadu ohledně parcely p.č. 249 

             v k. ú. Krutěnice a pověřuje starostu jednáním s právníkem v této záležitosti. 

15. Projednání 1. změny územního plánu Nalžovské Hory dle předložené dokumentace, rada doporučuje 

zastupitelstvu započít s 1. změnou ÚP. Rada pověřuje starostu projednat s panem Valtrem 

prodloužení cesty k oběma zájmovým celkům, označených N36, N3C. 

16. Rada bere na vědomí projednání ÚP Hrádek. 

17. Rada bere na vědomí informaci p. starosty ohledně jednání s firmou na umístění jednotky ORC. 

18. Rada pověřuje starostu písemným upozorněním p……. ohledně nepořádku na městském pozemku. 

19. Rada určuje jednání zastupitelstva na 10.12.2015 od 18.00 hodin v Nalžovských Horách v 

Šafránkově základní škole a mateřské škole. 

20. Rada bere na vědomí informaci p. starosty ohledně pořízení záložního HDD. 

21. Rada bere na vědomí dopis Plzeňského kraje ohledně „kotlíkové výzvy“. 

22. Rada bere na vědomí dopis od SMO PK ohledně výzvy MŠMT. 

 

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

Richard Lőbl                                                                                     Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                 místostarosta 

 

 

 


