
Usnesení 

z 19. zasedání městské rady, konané dne 28.12.2016 

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 usnesení– splněny všechny body. 

1. Rada schvaluje smlouvu mezi HZS Plzeňského kraje a Městem Nalžovské Hory ohledně provádění kontrol  

   dýchacích  přístrojů.  

2.  Rada bere na vědomí protokol o kontrole ZŠ odborem školství KÚPK. 

3.  Rada souhlasí se změnou využití území z orné půdy na trvalý travní porost v k.ú. Neprochovy dle požadavku 

pana ……..,  jedná se o pozemky p.č. 565/1, 670/51, 670/52, 683/2, 683/18, 683/19, 693/1. 

4.  Rada souhlasí s proplacením fa č. 400010157 fi AUTODOPLŇKY AZ, v.o.s. ve výši 25 405,00 Kč za hrací prvky             

do MŠ.  

5.  Rada souhlasí s proplacením fa č. 91/2016 fi Paroubek za opravu VO v Neprochovech ve výši 12 356,00 Kč.  

6.  Rada souhlasí s proplacením fa č. 161205 fi Český varhanní festival za koncert v Nalžovských Horách ve výši      

13 000,00 Kč.    

7.  Rada souhlasí s proplacením fa č. 6059000032 fi Kressl za opravu AVIE SDH Miřenice ve výši 56 819,00 Kč 

včetně DPH.  

8.  Rada souhlasí s proplacením fa pro SDH Neprochovy za práce pro město v roce 2015 a v roce 2016 ve výši   

      6 360,00 Kč. 

9. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro Svaz zdravotně 

postižených– Klub Horažďovice ve výši 2 000,00 Kč. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování bude   

provedeno do 15.12.2017.  

10. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro SDH Velenovy ve  

      výši  1 600,00 Kč. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování bude provedeno do 31.1.2017.       

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

jednotu   Sokol  Nalžovské Hory ve výši 5 000,00 Kč. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování bude 

provedeno do 30.6.2017.  

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

jednotu Sokol  Nalžovské Hory ve výši 1 500,00 Kč. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování bude 

provedeno do 31.1.2017.  

13. Rada bere na vědomí žádost ohledně prodeje pozemku p.č. 4188/4 v k.ú. Velenovy o výměře 1068 m2. Rada 

požaduje jednat  o směně za adekvátní pozemek, do doby vyřešení bude případně uzavřena smlouva o pronájmu 

výše uvedeného pozemku.  

14. Rada bere na vědomí oznámení o ukončení provozu pojízdné prodejny od 28.1.2017 od pana Jaroslava Houdka,       

Horažďovice. 

15. Rada bere na vědomí vyúčtování provozu pojízdné prodejny pro obce Těchonice a Neprochovy za rok 2016. 

16. Rada bere na vědomí bezúplatný převod stavby – polní cestu VPC 28 v k.ú. Žďár od Státního pozemkového  

úřadu. 

17. Rada souhlasí se záměrem změny nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 576/1 v k.ú. Miřenice o výměře 1 250          

m2 pro ……...  

18. Rada bere na vědomí provedení kontrol kotlů na tuhá paliva v obecních domech.  

19. Rada bere na vědomí dopis p. ………... 

20. Rada bere na vědomí dražební vyhlášku. 

 
                

 

               Richard Lőbl                                                                                               Ing. Václav Zahrádka 

                starosta                                                                                                          místostarosta 

 


