
Usnesení č. 5/2016 

ze zasedání městské rady, konané dne 21.3.2016 

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: 

Trvají  bod č. 1, 4, 9, 26, 29, 30  ze 4. rady  

1. Výběr dodavatele dveří pro mateřskou školku: 

3 nabídky : - Okna EU –      nabídnutá cena 53 340,00 Kč 

                      DECRO –         nabídnutá cena  46 609,00 Kč 

                      PREISWERT – nabídnutá cena 40 631,00 Kč 

Rada vybrala jako dodavatele fi PREISWERT. Pověřuje starostu sepsáním smlouvy a realizací 

akce.  

2. Podání žádosti o dotaci pro JPO III. Rada souhlasí s podáním žádosti ve výši cca 40 052,00 Kč 

dle přiložené specifikace. Pověřuje starostu podáním žádosti.  

3. Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Šafránkovy základní školy a 

mateřské školy v Nalžovských Horách za rok 2015 s výsledkem hospodaření ve výši v hlavní 

činnosti – 67 688,33 Kč a v hospodářské činnosti + 88,53 Kč. 

4. Žádost o vyjádření ke stavbě přístřešku v k. ú. Těchonice p.č. 96/13. Rada nesouhlasí 

s předloženým návrhem. Na předmětném pozemku se nachází objekt pro rekreaci, který 

není dosud legalizovaný a požadujeme v první fázi vyřešit objekt pro rekreaci. 

5. Žádost o prošetření úmyslného poškození cizí věci v k.ú. Velenovy na pozemku p.č. 4057/1. 

Rada pověřuje starostu oslovením právníka města a odepsáním na výše uvedený podnět 

6. Rada bere na vědomí dopis JUDr. Mlčáka ohledně reklamace fi PP – servis a pověřuje 

starostu podepsáním plné moci pro JUDr. Mlčáka v zastupování v dalším soudním řízení.  

7. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory ve 

výši 5 000,00 Kč pro SDH Miřenice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování 

provést do 30.6.2016 

8.  Rada souhlasí s povolením výjimečného kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Ústaleč na 

parcelách č. 59/2, 1825/81, 140/1- jedná se o pozemky města, v k.ú. Letovy na parcele č. 

1377/1 – jedná se o pozemek města. 

9. Rada bere na vědomí žádost o výjimečné kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Letovy st. 

p. č. 4. Jedná se o pozemek p. ………….. 

10. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20/2016 ve výši 4 368,00 Kč pro fi Paroubek za opravu 

veřejného osvětlení v Neprochovech, Žďáru a v Nalž. Horách.  

11. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2351600306 ve výši 19 328,00 Kč pro fi PRO-DOMA na 

zateplení bytu v domě čp. 85/II v Nalž. Horách.  

12. Rada souhlasí s povolením svodu koní v Krutěnicích dne 2.4.2016.  

13. Rada bere na vědomí rozhodnutí ČIŽP. 

14. Rada bere na vědomí rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Plzni. 

15. Rada bere na vědomí rozhodnutí o odstranění stavby stodoly a dřevěného přístřešku na 

p.p.č. 9 v k.ú. Těchonice. 



16. Rada bere na vědomí oznámení MěÚ Horažďovice o zahájení územního řízení ve věci vrtané 

studny, septiku SK 1-EK + Zemní filtr ZF8-EK v k. ú. Miřenice na pozemku st.p. 45 a parc. č. 

1339/1.  

17. Rada bere na vědomí oznámení MěÚ Horažďovice o zahájení územního řízení ve věci změny 

druhu pozemků v k.ú. Velenovy na p.p.č. 1342, 1355, 1420/3, 1497/1. 

18.  Rada bere na vědomí informace a nabídku MPSV. Nabídka bude předána ředitelce ZŠ a MŠ. 

19. Rada bere na vědomí ohlášení o provedení průzkumných vrtů v k.ú. Nalžovské Hory p.p.č. 

1599/1 a v k.ú. Těchonice p.p.č. 47/1. 

20. Rada souhlasí s konáním varhanních koncertů a to: 

Těchonice – o pouti 1.5.2016 v ceně 10 000,00 Kč 

Nalžovské Hory – 3.12.2016 v ceně 13 000,00 Kč. Časy koncertů budou upřesněny p. 

Lőblovou a oznámeny občanům.  

21. Rada souhlasí s nákupem motorové pily v ceně cca 14 000,00 Kč. Zajistí pan starosta.  

22. Rada souhlasí s nákupem kontejneru na převoz a uložení stanu. Cena s DPH 57.000,- Kč. 

Starosta objedná výrobu. 

 

 

 

 

Richard Lőbl                                                                                       Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                   místostarosta 

 

 

      

 


