
Usnesení č. 10. rady 

ze zasedání městské rady, konané dne 18.7.2016 

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 – trvá bod č. 6 z 8. rady – žádost UNITEC NETWORKS SE o umístění zařízení na 

budově č.p. 85/II v Nalžovských Horách.  Budou doplněny další podklady pro rozhodnutí příští rady, 

včetně souběžného uzavření smlouvy na zařízení na čp. 83 ve Velenovech. 

1. Na základě pověření zastupitelstva města ze dne 27.dubna 2016 rada schvaluje přijetí 

finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 300 000,00 Kč na nákup 

dopravního automobilu pro SDH Letovy.   

2. Rada jmenuje komisi pro výběr zaměstnance ve složení: p. Lőbl, Ing. Zahrádka, p. Melcová.  

3. Rada bere na vědomí veřejnou vyhlášku č.j. MH/10286/2016 ve věci přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích ze dne 12.7.2016, vydanou MěÚ Horažďovice, odbor 

dopravy. 

4. Rada schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Nalžovské Hory na rok 2016 dle přílohy.  

5. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit pacht pozemku p.č. 1470 v k.ú. Velenovy pro Jakuba 

Saláka, Velenovy 46.  

6. Rada schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města  pro SDH Žďár ve výši 

5 000,00 Kč na zajištění turnaje ve stolním tenise. Vyúčtování bude do 31.8.2016. Pověřuje 

starostu podpisem smlouvy.  

7. Rada schvaluje proplacení faktury č. 1162100570 fi BECKER BOHEMIA ve výši 60 331,07 Kč 

s DPH. 

8. Rada schvaluje proplacení fa č. 2016/011 ve výši 52 575,00 Kč s DPH pro Zámečnictví 

Metlička a Zajíc s.r.o. za výrobu zábradlí v Miřenicích.  

9. Rada schvaluje proplacení fa č. 16010124 fi Linhart ve výši 19 931,00 Kč s DPH za strojní 

čištění umělého trávníku v Nalž. Horách.  

10. Rada schvaluje proplacení fa č. 5 fi Tomáš Kvíčala, Hradešice 91 ve výši 13 000,00 Kč bez DPH 

za opravu obecní stodoly v Nalž. Horách.. 

11. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace SDH Velenovy. 

12. Rada bere na vědomí žádost o opravu MK v Ústalči, bude provedeno místní šetření. 

13.  Rada souhlasí s napojením domovní ČOV na veřejnou kanalizaci nemovitosti čp. 33 v Ústalči 

paní….. za podmínek splnění všech náležitostí požadovaných  správcem sítě a dotčených 

orgánů státní správy.  

14. Rada souhlasí s uspořádáním podniku dle OZV č. 2/2013 – letní kino. Pořadatel SK Nalž. Hory. 

Termíny a doba konání dle přílohy.  

15. Rada bere na vědomí objednávku a realizaci akce zateplení stropu MěÚ Nalž. Hory. 

16. Rada bere na vědomí oznámení o zahájení díla a vstupy na pozemky v k.ú. Žďár p.č. 2291 – 

vedení NN. 

17. Rada bere na vědomí dopis projekční kanceláře Ing. Strakové Plzeň ohledně vypracování PD 

rodinného domu manželům .., Nalž. Hory. 

18. Rada bere na vědomí způsob řešení obchvatu Sedlečka. 

19. Rada bere na vědomí dopis od kanceláře 1. náměstka ministra vnitra ohledně rušení poboček 

České pošty, s,p.  

20. Rada bere na vědomí návrh na zábor pozemku pro realizaci ČOV ve Velenovech. 



21. Rada bere na vědomí nabídku fi Neogenia na mobilní rozhlas. 

22. Rada souhlasí s přijetím dotace ve výši 25 920,00 Kč na akci kosení podmáčených lučních 

porostů na Žďárských drahách od Ministerstva ŽP.  

23. Rada souhlasí s doporučením komise o výběru zhotovitele na akci oprava fasád obecních 

domů v Nalž. Horách. Rada rozhodla, že zhotovitelem akce bude fi STAFIS – KT, s.r.o. Pačejov 

v celkové ceně 771 489,00 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu seznámit zúčastněné fi 

s výsledkem a podpisem smlouvy.  

24. Rada pověřuje starostu oslovením fi AQUAŠUMAVA s.r.o. ohledně vyvážení fekálních vozů do 

ČOV v Nalž. Horách. 

 

 

 

Richard Lőbl                                                                                                           Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                                      místostarosta 


