
Usnesení 

z jednání 9.rady Města Nalžovské Hory, 

konané dne 26.6.2017 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 usnesení: 

Trvá bod č. 22 z 8. rady Rada doporučuje dále jednat o pozemku ve vlastnictví p. …. v k.ú. 

Velenovy ohledně směny za městské pozemky. 

1. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

TJ Sokol Nalžovské Hory (Jedlička)ve výši 15 000,00 Kč na nákup branek pro mladší žáky. Rada 

pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování do 15.12.2017                                  

2. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

TJ Sokol Nalžovské Hory (ing. Toman) ve výši 10 000,00 Kč na zajištění akce „Stříbrnohorský 

kahan“. Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování do 31.10.2017.        

3. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

Diakonii ČCE ve výši  2 000 Kč jako příspěvek na provoz denního stacionáře Klatovy. Rada 

pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování bude do 15.12.2017.                                         

4. Rada doporučuje zastupitelstvu provést směnu pozemku mezi p. ….. a Městem Nalžovské 

Hory. Jedná se o pozemek  č.p. 1681/87 ve vlastnictví p……. o výměře 601 m2 a část pozemku 

č.p. 90/1 o výměře cca50 m2 ve vlastnictví Města Nalžovské Hory. Geometrický plán uhradí 

p. …., vklad bude dělen rovným dílem mezi město a ……... Město připraví směnnou smlouvu.   

5.  Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 0045-17 na dodávku a montáž zařízení na 

úpravu vody v Nalžovských Horách mezi Městem Nalžovské Hory a fi CULLIGAN s.r.o. a 

s uhrazením zálohové faktury č. 38170032 ve výši 110 984,70 Kč na dodávku technologie.             

6. Rada souhlasí s proplacením zálohové fa č. 20170895 ve výši 169 000,00 Kč pro fi 

AQUAŠUMAVA s.r.o. na opravu havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách.      

7. Rada bere na vědomí ohlášení skautského tábora ve Velenovech. 

8. Rada bere na vědomí souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků v k.ú. 

Miřenice. 

9. Rada bere na vědomí dopis MV ČR o uzavření kontroly. 

10. Rada bere na vědomí informaci ohledně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za 

období 1.1.2016 do 31.12.2016. 

11. Rada ukládá starostovi projednat s TJ Sokol Nalžovské Hory (Jedlička) úklid v okolí sportovišť 

po jednotlivých akcích, řádné uzavírání víceúčelového hřiště a řádné uzavření elektrických 

zařízeních. 

 

V Nalžovských Horách dne 27.6.2017. 

 

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

Lőbl Richard                                                                             Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                        místostarosta 


