
Usnesení 

z jednání 3. rady, konané 26. února 2018 

od 17. hodin na Městském úřadě 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 – všechny body splněny. 

1. Proběhlo jednání se zástupci firmy Marius Pedersen a.s. ohledně úpravy ceny za svoz odpadů. 

Ze strany firmy Marius Pedersen a.s. byla navržena cena za svoz komunálního odpadu ve výši 

1 980,- Kč/t. Svoz ostatního tříděného odpadu bude upřesněn. Zástupce firmy Marius 

Pedersen a.s. bude přizván na jednání nejbližšího zastupitelstva ohledně projednání ceny. 

2. Rada souhlasí s vybavením bytu v přízemí čp. 20/I. kuchyňskou linkou a sporákem. Cena cca 

32 000,- Kč. Cena bude promítnuta do zvýšení nájmu za daný byt.  

3. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu hřiště v Nalžovských Horách „Nový trávník 

se zavlažováním pro fotbalové hřiště v Nalžovských Horách“.  

4. Rada souhlasí s poskytnutím účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti mezi Plzeňským 

krajem a městem Nalžovské Hory pro rok 2018 ve výši 77 286,- Kč. Rada pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy.  

5. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace za rok 2017 mezi Plzeňským krajem a městem 

Nalžovské Hory ohledně dopravy. 

6. Rada souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2018.  

Rozpočtové opatření č. 2    
   

Příjmy: § položka částka 

Změna § rezervní fond na opravy vodovodu a kanalizace 2310 2329 -100 000,00 

Změna § rezervní fond na opravy vodovodu a kanalizace 6330 4134 100 000,00 

Použitelný zůstatek z r.2017 - 8115 29 786,00 

    

    

Celkem úprava příjmů:   29 786,00 

    
    

Výdaje:    

 § položka částka 

Finanční dary členům VK za 2.kolo prezidentských voleb 6171 5409 30 000,00 

Změna § rezervní fond na opravy vodovodu a kanalizace 2310 5901 -100 000,00 

Změna § rezervní fond na opravy vodovodu a kanalizace 6330 5344 100 000,00 

Neinvestiční transfery krajům-dopravní obslužnost-úprava dle 
smlouvy 

2292 5323 -214,00 

    

    

Celkem úprava výdajů:   29 786,00 

 

 

7. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR - Obvodní oddělení Plánice za rok 2017. 

8. Rada souhlasí s provedením stavebních úprav pro kolaudaci prostor pro kadeřnictví.  



9. Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Nalžovské Hory za rok 2017 a schvaluje žádost o 

použití hospodářského výsledku za rok 2017 na úhradu ztráty z minulých let.  

10. Rada bere na vědomí inventarizační zápis Základní školy a mateřské školy Nalžovské Hory. 

11. Rada bere na vědomí žádost p. …….. Velenovy o směnu pozemků. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o lesní pozemky, bude provedeno místní šetření za účasti p. Voltra. 

12. Rada souhlasí s proplacením faktury pro SDH Neprochovy za údržbu veřejného prostranství 

v části Neprochovy. Částka 3 375,- Kč.  

13. Rada bere na vědomí představení projektu naučné stezky „Po stopách rodu Taaffe“. 

14. Rada bere na vědomí nabídku firmy SOVT-RADIO s.r.o. na údržbu veřejného rozhlasu. 

15. Rada bere na vědomí nabídku firmy National Pen. Rada souhlasí se zakoupením 50 ks 

propagačních propisovacích per.  

16. Rada bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Nalžovské Hory ve dnech 

7. - 9.3.2018. 

17.  Starosta informoval radu ohledně střelnice v Sedlečku. 

 

 

Nalžovské Hory 26. 2. 2018 

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

Richard Löbl, starosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 


