
Usnesení č. 4/2016 

ze zasedání městské rady, konané dne 7.3.2016 

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 body č. 8 a 28 z usnesení č. 3/2016 

1. Smlouva s fi AirWeb – budou doplněny další podklady a po té bude ve věci dále jednáno. 

2. Nabídka vypracování posudků energetické náročnosti budov – rada souhlasi s provedením od 

fi PKV v ceně 66 589,00 Kč včetně DPH u 9 nemovitostí ve vlastnictví města. 

3. Rada doporučuje zastupitelstvu  schválení nájemní smlouvy mezi …………………………… a 

městem ohledně pronájmu cesty k ČOV Nalž. Hory . Cena za pronájem je ve výši 1 320,00 

Kč/rok.  

4. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy mezi fi AQUAŠUMAVA a městem ohledně fakturace 

vodného a stočného v čp. 85 v Nalž. Horách. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

5. Rada souhlasí s provedením zábradlí ve Žďáře za cenu 39 451,00 Kč bez DPH od fi SY-KOVEX 

Klatovy.  

6. Rada bere na vědomí žádost o finanční podporu akce „Lesy českého státu“. 

7. Rada souhlasi s hostováním paní Jitky Flachsové na pouti ve Velenovech.  

8. Rada souhlasí s vykonáním kancelářské praxe na Městském úřadě v Nalžovských Horách pro 

…………………. v termínu 16. – 27.5.2016.   

9. Rada bere na vědomí výzvu k podání žádosti MěÚ Horažďovice, odboru památkové péče 

ohledně dotačních programů. Bude požádáno o dotaci na kapličku v Letovech a opravu křížku 

v Miřenicích.  

10. Rada bere na vědomí podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu  pro SDH 

Letovy a hřiště Nalžovské Hory. 

11. Rada bere na vědomí nabídku HZS PK ohledně získání řidičského průkazu skupiny C u 

strojníků ve výjezdových jednotkách SDH. 

12. Rada bere na vědomí žádost o výjimečné kácení dřevin p. …………….. v k.ú. Velenovy. 

13. Rada bere na vědomí žádost o výjimečné kácení dřevin Město Nalžovské Hory v k.ú. Žďár, 

Těchonice a Nalžovské Hory  

14. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1621040 pro fi DOMOZA ve výši 12 100,00 Kč včetně DPH 

za zpracování dotace VO Ústaleč – Krutěnice.  

15. Rada souhlasí s proplacením fa č. 201600136 pro fi T. Tomanec ve výši 6 413,00 Kč včetně 

DPH za opravu tatry SDH Nalžovské Hory.  

16. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2160130 pro Agropu Olšany ve výši 36 300,00 Kč včetně 

DPH za zimní údržbu.  

17. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1603 pro SDH Ústaleč za brigádnické hodiny v cen 5 040,00 

Kč.  

18. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20160511 pro AQUAŠUMAVA ve výši 90 434,00 Kč za SOD 

č. 278/2015.  

19. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2016009 pro Kominictví Roubal ve výši 4 750,00 Kč 

za provedené kontroly komínů v obecním domku Neprochovy, Žďár, ve víceúčelové budově 

Ústaleč a v kulturním domě v Miřenicích.  



20. Rada doporučuje zastupitelstvu  schválit směnu pozemků mezi p. ……. a městem v k.ú. 

Ústaleč. Jedná se o pozemky č. 1761/2 o výměře 634 m2 ve vlastnictví města  a pozemek č. 

1809/2 – 59 m2 a pozemek č. 1763 – 958 m2 ve vlastnictví pana ……….  

21. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků v k.ú. Žďár mezi Městem Nalžovské 

Hory a manželi ………….. Jedná se o pozemky p.č. 2282 – 359 m2 a p.č. 2283 – 3355 m2 ve 

vlastnictví ………………, oproti pozemkům p.č. 1657/6 o výměře 18 m2, p.č. 2378 m2 o výměře 

1111 m2 a p.č. 2209 o výměře 2261 m2 ve vlastnictví města.  

22. Rada bere na vědomí vyúčtování finančních prostředků Šafránkovy základní školy a mateřské 

školy Nalžovské Hory. 

23. Rada schvaluje uzavření knihovny v termínu od 10.7. do 30.7. z důvodu revize knihovního 

fondu.  

24. Rada bere na vědomí nákup plošiny za traktor a bude doplněna další alternativa. 

25. Rada bere na vědomí žádost o povolení připojení domu čp 16/II Nalžovské Hory na obecní 

vodovod. Žádost bude předána správci sítě. 

26. Rada bere na vědomí sdělení Okresního soudu KT ve věci pozemku p.č. 682/1 v k.ú. 

Nalžovské Hory. Rada požaduje zahájit jednání s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových ohledně bezúplatného převodu části tohoto pozemku na město. 

27. Rada bere na vědomí žádost fi HQH Systém spol. s.r.o. ohledně připojení pozemku na ČOV. 

Bude předáno správci sítě. 

28. Rada bere na vědomí žádost p. ……………. na rozšíření veřejného osvětlení ve Velenovech. 

Bude osloven p. Havlík – projektant elektro ohledně potřeby vypracování příslušných 

projektů. 

29. Rada bere na vědomí projednání žádosti změny územního plánu č. 1 / ……………………… 

30. Rada bere na vědomí nabídku fi Vacke Martin ohledně propojení ÚP s katastrem nemovitostí. 

Ve věci budou doplněny další informace. 

31. Rada bere na vědomí nabídku fi AMIDO ohledně leteckých snímků. 

32. Rada bere na vědomí nabídku fi Neolokator ohledně projektu „Podpora lokální ekonomiky 

v praxi.“ 

33. Rada bere na vědomí dopis hejtmana Plzeňského kraje. 

34. Rada bere na vědomí dopis od Seniorského domu Písek. 

35. Rada bere na vědomí vyjádření kominictví Šimek ohledně stavu kotle u p….., …. Bude 

provedena kontrola a navrženo řešení pro výměnu kotle v letním období. 

36. Budou osloveny fi ohledně nabídky ceny na vstupní dveře u MŠ a na další radě bude vybrána 

fi na výměnu vstupních dveří u MŠ.  

37. Rada bere na vědomí Inspekční zprávu  a Protokol o kontrole Šafránkovy základní školy a 

mateřské školy v Nalžovských Horách.   

38. Schůze městského zastupitelstva se bude konat 31.3.2016 od 19.00 hodin v Ústalči. 

 

 

Richard Lőbl                                                                                                                   Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                                                  místostarosta 


