
Usnesení   č. 7/2016 

ze zasedání městské rady, konané dne 9.5.2016 

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: 
 

trvá bod č. 16 ze 6. rady: žádost o směnu pozemků mezi ……… a městem N. Hory – bude provedeno místní šetření a 

pak ve věci bude dále jednáno. 

 

1.  Registrace akce „Pořízení dopravního automobilu pro SDH Letovy. Bude požádáno o registraci akce na DA + přívěs.  

2. Oprava MK – bude provedeno výběrové řízení na dokončení komunikace, směr hájovna v Nalžovských Horách.    .                    

Bude připraven podklad pro další komunikace. Předpoklad oprava patcherem cca 200 000,00 Kč.  

3. Vyúčtování vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné rok 2015. Rada bere na vědomí. 

4 .Rada schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města-SDH Ústaleč  - setkání rodáků v Ústalči  dne 

4.6.2016 ve výši 5 000,00 Kč. Vyúčtování do 31.8.2016.  

5.  Rada schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města – SDH Nalžovské Hory – akce 9.7.2016  ve 

výši 10 000,00 Kč. Vyúčtování do 31.8.2016.  

6.  Rada schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města – ZŠ Nalžovské Hory – akce fotbalový turnaj 

50. ročník „Poháru osvobození“  ve výši 1 500,00 Kč. Vyúčtování do 30.6.2016.  

7. Rada schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města – TJ Sokol Nalžovské Hory (p. Jedlička) – 

akce „Pohádkový les“ ve výši 10 000,00 Kč. Vyúčtování do 31.8.2016.  

8. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Nalž. Hory  – bude 

upřesněno a projednáno na příští  radě.  

9. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města - fi REVUETA s.r.o. na zajištění  stánkového prodeje  

    Žďár. Rada souhlasí s částkou 7 000,00 Kč. Vyúčtování do 15.12.2016.                             

10. Fa AQUAŠUMAVA – rada souhlasí  proplacením fa č. 20160720 ve výši 10 000,00 Kč, fa č. 20160729 ve výši     

181 500,00 Kč. . 

11. Rada souhlasí s proplacením fa ve výši 11 400,00 Kč pro SDH Nalž. Hory za výřez křoví cesty N. Hory – 

      Tužice.  

12. Rada souhlasí s proplacením fa VF 1 – 0113/2016 za hasicí přístroje a revize pro Jana Vaska ve výši 

      4 114,00 Kč.  

13. Rada souhlasí s proplacením fa č. FU – 2016-01-000829 ve výši 6 999,00 Kč pro fi PKV BUILD s.r.o.  

14. Rada bere na vědomí zaplacení fa č. 201600040 ve výši 2 029 132,00 Kč za víceúčelový dům ve Velenovech            

pro fi STAFIS KT s.r.o. 

15. Žádost o kácení dřevin p. …, Velenovy. Bude provedeno místní šetření. 

16. Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les p. ……... Rada souhlasí, kácení dle zákona.  

17. Rada bere na vědomí dopis JUDr. Mlčáka ohledně fi PP- servis. 

18. Rada bere na vědomí dopis JUDr. Mlčáka ve věci rozsudku ……... 

19. Rada bere na vědomí dopis Policie ČR Horažďovice. 

20. Žádost o stanovisko k výstavbě zahradního domku Neprochovy p…….. Před vyjádřením bude provedena   

       konzultace se stavebním úřadem v HD. 

 21. Žádost o pronájem obecního bytu p…………. Rada pověřuje starostu jednáním v této  záležitosti.  

 22. Žádost o povolení navržené objížďky pro AMK Pačejov. Rada souhlasí.  

 23. Žádost o odkoupení pozemku č. 4496/6, část cca 146 m2. Přednostně bude jednáno s majitelem pozemku 

      p. č. 112/4 a st. p. č.  92/1 a dle výsledku bude pokračováno v jednání s majitelem pozemku st. p. č. 91. Vše v k.ú.    

Velenovy.   

  24. Žádost o odkoupení pozemku č. 236 v k.ú. Nalžovské Hory o výměře 72 m2. Rada navrhuje směnu pozemků 

       Starosta vyzve p……., aby podal nabídku pozemků na směnu.  

25. Rada povoluje pořádání akce dle OZV č. 2/2013 pro SDH Nalž. Hory. Datum konání 9.7.2016, čas 

       10.00 – 4.00 hod.  

26. Rada nemá námitek k převodu pozemků od St. Statku Jeneč pro pana Jelínka v k.ú. Těchonice vyjma 

       pozemku č. 1681/5 o výměře 52 m2, vedený v k.ú. jako komunikace. 

 27. Rada bere na vědomí průkazy energetické náročnosti budov v majetku města. 

 28. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace TJ Sokol Nalž. Hory (p. Jedlička). 

 29. Rada nedoporučuje nákup sekačky na trávu pro SDH Ústaleč. 

30. Rada bere na vědomí smlouvy na věcná břemena ve Velenovech. Ve věci bude dále jednáno. 

 31. Rada bere na vědomí termín konání střeleb ve Velenovech, konané dne 11.6.2016 od 8.30 – 19.00 hodin a uzavírku 

       místní komunikace pod střelnicí. 



32. Odsouhlaseny vícepráce na akci Nalžovské Hory – výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu dle SOD   

278/2015 ve výši 42 456,51 Kč bez DPH.  

 

 Závěr provedl pan starosta. 

 

Richard Lőbl                                                                               Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                              místostarosta  

 


