
 

Usnesení 

z jednání 7. rady Města Nalžovské Hory,  

konané dne 15.5.2017 od 17.00 hodin v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 
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 usnesení: 

 trvá bod č. 1 ze 3. rady: 

1. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí MŠ. Rada souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí z 

24 na 28 dětí pro školní rok 2017/2018.  

2. Rada souhlasí se zřízením 2 tříd v mateřské škole od školního roku 2017 vzhledem k počtu 

podaných přihlášek. Předpokládané náklady na nutné úpravy pro provoz 2 tříd budou činit 

cca 100 000,00 Kč. Rada souhlasí s úhradou těchto nákladů městem Nalžovské Hory.  

3. Rada určuje komisi pro výběr dodavatele stavby „Víceúčelové hřiště v Ústalči“ ve složení 

Pavelec, Mgr. Kliment, Kodýtek.  

4. Rada vybrala na podkladě doporučení komise dodavatele stavby „Víceúčelové hřiště v 

Ústalči“ fi ZASTASPO s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu schválit vybraného dodavatele.              

5. Rada provedla výběr dodavatele technologie na úpravu manganu v Nalžovských Horách“ 

            fi AQUA Cleer s.r.o.                                           Cena 419 495,00 Kč 

            fi CULLIGAN, CZ spol. s.r.o.                            Cena 366 449,00 Kč + doprava a revize 

            fi Vodárenské technologie s.r.o.                          Cena 425 441,00  Kč. 

            Rada rozhodla o dodavateli technologie na úpravu manganu fi CULLIGAN.  

Kontejner na umístění technologie bude dodán fi CONTAINEX v ceně 81 100,00 Kč,                                              

stavební práce provede  fi AQUAŠUMAVA v ceně cca 52 550,00 bez DPH.   

6. Rada doporučuje poptat další nabídku na výměnu oken v MŠ. 

7. Cenová nabídka na provedení dlažby před severním vchodem ZŠ. Rada doporučuje 

zastupitelstvu provést realizaci této akce v ceně cca 260 000,00 Kč s DPH.  

8. Rada bere na vědomí žádost fi CONTACT elektro ohledně věcného břemene na sítě VN, TS, 

NN, doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu. 

9. Rada souhlasí s povolením objížďky pro AMK Pačejov dle zaslané žádosti.  

10. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20170796 ve výši 9 774,00 Kč bez DPH za stavební práce 

u vodojemu pro fi AQUAŠUMAVA s.r.o.  

11. Rada souhlasí s proplacením fa č. 17411097 ve výši 8 207,00 Kč s DPH za vzorky VKV pro 

fi LABTECH s.r.o.  

12. Rada souhlasí s proplacením fa č. 12700070 ve výši 11 181,00 Kč s DPH za deratizaci 

Nalžovské Hory a Velenovy pro fi Libor Čihák.  

13. Rada souhlasí s proplacením fa č. 24170165 ve výši 678,00 Kč za uložení odpadu na 

skládce pro fi Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.  

14. Rada souhlasí s provedením opravy havárie na vodovodním řadu v Nalžovských Horách.  

15. Rada bere na vědomí dotaci na veřejné osvětlení v Ústalči. V této věci bude dále jednáno na 

zastupitelstvu. 

16. Rada bere na vědomí informaci ohledně odpadových nádob zapůjčených fi EKO-KOM.  

17. Rada bere na vědomí vyúčtování vodného a stočného za rok 2016. Bude předloženo na 

nejbližším zastupitelstvu.  

18. Rada bere na vědomí návrh na spolupráci na revitalizaci MVN „ KUCHYŇKA“ od 

Rozvojové inženýrské Plzeň. 

19. Žádost o podporu na provoz linky bezpečí. Rada bere na vědomí. 

20. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace od SDH Ústaleč. 

21. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro fi REVUELTA 

s.r.o. na příspěvek stánkového prodeje ve Žďáře v roce 2017 ve výši 12 000,00 Kč. 

Vyúčtování do 15.12.2017. Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

22. Rada nesouhlasí s poskytnutím další dotace z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu Sokol 

Nalžovské Hory – divadlo. Na tuto akci byla již čerpána dotace ve výši 10 000,00 Kč.  



23. Rada bere na vědomí návrh zadání změny č. 1 územního plánu Nalžovských Hor. Pověřuje 

starostu zasláním podkladů pro všechny zastupitele. Bude projednáno na nejbližším 

zastupitelstvu. 

24. Rada bere na vědomí informaci starosty ohledně zpoplatnění silnice I/20. 

25. Rada bere na vědomí informaci Mysliveckého sdružení  Velenovy ohledně střeleb dne 

10.6.2017. 

26. Rozpočtová opatření – rada schvaluje.  
Rozpočtové opatření č. 3  RM 15.5.2017 

    

    

Příjmy:    

 § položka částka 

Nová položka rozpočtové skladby od 1.1.2017 (daň z 
hazardních her) 

- 1381 70 000,00 

    

    
    

Výdaje:    

 § položka částka 

Neinvestiční transfery spolkům 3419 5222 70 000,00 

    

    

 

      27. Rada určuje termín konání mimořádného zastupitelstva dne 31.5.2017 od 18.00 hodin na  

            Městském úřadě v Nalžovských Horách. 

 

V Nalžovských Horách dne 17.5.2017 

 

 

…..............................                                                                                     …................................... 

Richard Lőbl                                                                                                 Ing. Zahrádka Václav 

starosta                                                                                                          místostarosta 


