
                                                                                 Usnesení 

z 15. zasedání městské rady, konané dne 17.10.2016 

od 17.00 hodin v budově Městského úřadu v Nalžovských Horách 

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ Nalžovské Hory. 

 

Kontrola: 

-  trvá bod č. 33 z 13.rady, bod č. 3 ze 14. rady  

1.Byla vybrána barva fasády zdravotního střediska 

   odstín 8187 – hlavní plocha, odstín 8183 – pilíře 

 2. Rada  odsouhlasila výroční zprávu činnosti mateřské školy v Nalžovských Horách za školní rok 2015/2016.  

3. Rada odsouhlasila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.  

4. Rada souhlasí se směnou pozemků mezi městem Nalžovské Hory a ……. Pozemky města dle GP 

    264-21/2015 – 477 m2, pozemky …….. p.č. 437 o výměře 3 597 m2 a p.č. 444 o výměře  

     4041 m2 v k.ú. Ústaleč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výše uvedenou směnu.  

5. Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v Nalž. Horách 85/II pro paní …….. na  

    dobu od 1.1.2017 do 31.12.2017.  

6. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 1 v Nalž. Horách 20/I pro paní ……… na  

    dobu od 1.1.2017 do 31.12.2017.  

7. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2 v Nalž. Horách 20/I pro paní ………. na   

    dobu od  1.1.2017 do 31.12.2017.  

8. Rada souhlasí s provedením aktualizace pasportu MK v ceně 7 200,00 Kč. Rada souhlasí s provedením pasportu 

     dopravního značení včetně projednání s Policií ČR a Městským úřadem Horažďovice v ceně 38 100,00 Kč  

     Pavel Mareš, Strakonice.  

9. Rada navrhuje zastupitelstvu ukončení nájmu pozemku č. 1840 v k.ú. Nalžovské Hory o výměře 1 737 m2 ke  

    dni 31.12.2016.  

10. Směna pozemků v k.ú. Těchonice mezi Městem Nalžovské Hory část pozemek p.č. 90/1 a ……… Praha 

     část pozemku p.č. 1681/87. Rada doporučuje jednat v dané věci ohledně získání celého pozemku p.č. 1681/87  

     / komunikace směr Žďár/. 

11. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1605 pro SDH Ústaleč ve výši 3 260,00 Kč za celoroční úklid obce.  

12. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1162100902 pro fi BECKER Bohemia za svoz odpadů ve výši 164 108,00 Kč  

      včetně DPH..    

13. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2016042 ve výši 7 750,00 Kč pro J. Roubala, Třebomyslice za frézování komí- 

      na a kontroly a čištění spalinových cest u městských bytů..  

14. Rada bere na vědomí vyúčtování TJ Sokol Nalž. Hory ohledně provozu letního kina. Rada požaduje doložit výši 

       vybraného vstupného na jednotlivá představení. 

15. Rada bere na vědomí návrh na pořízení změny územního plánu v k.ú. Velenovy. Věc bude projednána zastupitel- 

      stvem města. 

16. Rada schvaluje rozpočtovou změnu v  § 2341 – navýšení o 95 000,00 Kč.. 

17. Rada souhlasí s úpravou výpůjční doby v obecní knihovně v Nalž. Horách od 1.11.2016 do 31.3.2017.  

      Pondělí, středa    12.00 – 16.00 hodin, pátek 11.30 – 15.00 hodin 

18. Rada bere na vědomí informaci ohledně plánované rekonstrukce sítě NN v místní části Zahrádka. 

19. Rada bere na vědomí informace o vzniku národní databáze nálezů. 

20. Rada nedoporučuje vést evidenci žádostí o prohlídku kotlů.  

21. Rada bere na vědomí dopis Pošumavské odpadové s.r.o. Rada požaduje doplnit informace ohledně dalších 

     podrobností. 

22. Rada bere na vědomí dopis Krajského úřadu Plzeňského kraje ohledně výběrového řízení pro obor zubní     

      lékařství. V navrhovaném termínu přihlášek se nikdo nepřihlásil. Bude zveřejněno na úřední desce. 

23. Rada bere na vědomí rozbory vody. Požaduje doplnit rozbory pro část Letovy. 

24. Provést opravu nefunkčního rozhlasu ve Velenovech a prověření stávajícího. 

25. Připravit smlouvy na zimní údržbu. 

26. Rada pověřuje starostu oslovením firem ohledně instalace nových el. přímotopů na městském úřadě. 

 

 

Richard Lőbl                                                                                   Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                  místostarosta 


