
Usnesení č. 6/2016 

ze zasedání městské rady, konané dne 18.dubna 2016 

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 rozhodnutí o poskytnutí dotací 

- Místní komunikace – ne 

- Zapojení dětí – ne 

- Oprava fasád obecních budov – dotace 200 000,00 Kč – dále o přijetí bude rozhodovat 

zastupitelstvo 

- Rozšíření technologického vybavení knihovny – dotace 27 000,00 Kč, vlastní prostředky 

12 600,00 Kč, rada souhlasí s přijetím  

- Žďárská dráha – bude požádáno o dotaci 25 920,00 Kč  

- Velenovy, Šáro – možnost dotace ve výši 9 590,00 Kč – bude projednáno se zástupci MS 

Velenovy a pak dále ve věci jednáno. 

2. Mimořádné zastupitelstvo ohledně dotace na opravu fasád se bude konat 27.4.2016 od 

19.00 hodin v oddací síni. 

3. Nabídka dodávky elektřiny od fi ČEZ. Rada souhlasí s předloženým návrhem smlouvy a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

4. Rada souhlasí s dodatkem ke smlouvě o poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací s fi UNITEDNETWORKS a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

5. Rada bere na vědomí informaci ohledně vzorků odpadních vod v jednotlivých částech města 

a souhlasí s proplacením fa ve výši 7 035,00 Kč s DPH.  

6. Rada bere na vědomí rozbory pitné vody. 

7. Stížnost na pobíhání psa... Rada pověřuje starostu vyřízením celé záležitosti“ 

- Bude poslán dopis ….ohledně vyjádření ke stížnosti 

- Bude vyzván …….., aby se řídil vyhláškou č. 1/2013 ze dne 19.6.2013 o pohybu psů a jiného 

zvířectva na veřejných prostranstvích v obcích, které patří pod Město Nalžovské Hory, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

8. Nové připojení na kanalizaci – budou poptány další firmy ohledně zpracování PD.  

9. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit zřízení služebnosti pro ČEZ distribuce v k.ú. 

Nalžovské Hory.  

10. Rada souhlasí s částkou 10 000,00Kč/rok jako členský příspěvek DSO Horažďovicko. Dále 

projednala závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2015.  

11. Rada souhlasí s inventarizačním zápisem ze dne 29.2.2016 

12. Rada bere na vědomí usnesení a nařízení dražebního řízení proti fi S KINOT s.r.o. 

13. Žádost o pronájem pozemků paní ……... Starosta a místostarosta prověří jednotlivé pozemky 

a poté bude ve věci dále jednáno. 

14. Žádost o závazné stanovisko k PD na akci Velenovy – zimoviště pro krávy – …... Rada 

nesouhlasí s předloženou PD vzhledem k tomu, že daný pozemek je dle ÚP určen k jinému 

druhu zastavění.  

15. Protinávrh k záměru propachtování pozemku p.č. 2342 v k.ú. Žďár. Bude s tímto seznámeno 

zastupitelstvo. 

16. Žádost o směnu pozemků mezi panem ……. a městem N. Hory – bude provedeno místní 

šetření a pak ve věci bude dále jednáno. 



17. Rada bere na vědomí informaci k pořízení dopravního automobilu pro JSDH V Letovy. 

18. Rada bere na vědomí ohlášení o provedení průzkumného vrtu na pozemku č. 96/2 v k.ú. 

Těchonice pro pana …. 

19. Rada bere na vědomí vyrozumění Policie ČR ohledně poškození schodiště v obci Nalžovské 

Hory. 

20. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1 ve výši 7 535,00 Kč pro MS Miřenice – Letovy.. 

21. Žádost o souhlas provedením zámkové dlažby před p.č. 62,63 v k.ú. Neprochovy. Bude 

provedeno místní šetření a pak ve věci dále jednáno. 

22. Žádost o vyjádření stavby pro zemědělství v k.ú. Žďár, stavebník p. ……... Rada souhlasí 

s předloženou PD.  

23. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Nalž. Hory /ing. 

Toman/. Rada souhlasí s částkou 5 000,00 Kč.  

24.  Rada souhlasí s pokácením 3 smrků na „Haldách“ v Nalžovských Horách – napadené 

kůrovcem.  

25. Rada bere na vědomí oznámení komunikačních závad na svislém dopravním značení v části 

Velenovy. Pověřuje starostu sjednáním nápravy.. 

26. Rada bere na vědomí ohlášení psí akce Dvůr Krutěnice. 

27. Rada bere na vědomí stavební úpravy paní ……… na nemovitosti na pozemcích p.st.č. 47/1, 

47/2 v k.ú. Těchonice. 

28. Rada bere na vědomí informace ohledně hřiště v Nalž. Horách a  Ústalči. 

29. Rada bere na vědomí informaci ohledně pořádání letního dětského tábora ve Velenovech. 

30. Rada bere na vědomí informaci ohledně konání varhanního koncertu v Těchonicích dne 

1.5.2016. 

31. Rada bere na vědomí informaci ohledně ÚP. 

32. Rada bere na vědomí rozsudek Krajského soudu Plzeň ve věci kanalizace Těchonice. 

33. Rada souhlasí s proplacením fa pro SDH Letovy ve výši 2 400,00 Kč.  

34. Rada bere na vědomí PD na úpravu místní komunikace na p.č. 1871 v Nalž. Horách. Ve věci 

bude dále jednáno. 

35. Bude provedena oprava odpadlé omítky na západním štítu tělocvičny ZŠ.  

Závěr provedl pan starosta. 

 

Richard Lőbl                                                                                                        Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                                  místostarosta 

 


