
Usnesení č. 21/2015 

ze zasedání městské rady, konané dne 30.11.2015 

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: 

Trvají body č. 17, 20, 25 a 27 z 20. rady 

1. Návrh na odpracování 100 hodin prospěšných prací p. …….. Rada doporučuje najít práci na 

odstranění náletů a křovin při obecních cestách v k.ú. Žďár. Pověřuje starostu v dalším 

jednání. 

2. Sdělení – změna územního plánu. Rada doporučuje zastupitelstvu zabývat se změnou č. 1 

územního plánu Nalž. Hory 

3. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

myslivecký spolek Velenovy na nákup krmiva pro zvěř. Rada neschvaluje tento příspěvek.  

4. Rada bere na vědomí žádost p. ………,  o vyjímečné kácení dřevin v k.ú. Nalžovské Hory 

5. Rada bere na vědomí informaci ZŠ a MŠ Nalžovské Hory ohledně vyúčtování dotace pro 

školní jídelnu. 

6. Rada bere na vědomí zprávu o využití účelově vymezené dotace z rozpočtu Města 

Nalžovské Hory pro Diakonii ČCE Plzeň. 

7. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení 2 ks počítačů a 1 ks laserové tiskárny 

pro knihovnu. Pověřuje paní Lőblovou podáním žádosti a její administrací.  

8. Rada souhlasí s odepsáním knih dle seznamu, které byly umístěny v knihovně Zavlekov v 

důsledku ztráty. Rada pověřuje paní Lőblovou vyčíslením hodnoty těchto knih i knih z 

knihovny Hradešice a předáním těchto podkladů Obecním úřadům Zavlekov a Hradešice.  

9. Rada projednala žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byty: 

            Nalžovské Hory …………………………….. -         doba určitá do 31.12.2016 

            Nalžovské Hory …………………………….. -        doba určitá do 31.12.2016 

            Nalžovské Hory …………………………….  -         doba určitá do 31.12.2016 

10. Rada bere na vědomí informaci ohledně příspěvku na dopravní obslužnost r. 2016, které je 

ve výši 69 540,00 Kč. 

11. Rada bere na vědomí nabídku fi InternetStream s.r.o. 

12. Rada bere na vědomí sdělení MěÚ Horažďovice, odboru VÚP ohledně nabytí právní moci 

rozhodnutí ve věci „Vodovod Nalžovské Hory – řad A2“. 

13. Opěrná zeď za zdravotním střediskem – rada doporučuje zabývat se tímto problémem. 

14. Rada bere na vědomí informace ohledně pozemků ve Žďáře. 

 

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

      Lőbl Richard                                                                                 Ing. Václav Zahrádka 

         starosta                                                                                          místostarosta 

 


