
Usnesení 

z 1. zasedání městské rady, konané dne 19.ledna 2015 

od 17.00 hodin v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 
 

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. 

 

Přítomni: Lobl R., Ing. Zahrádka V., Mgr. Kliment K., Kodýtek M. 

Kontrola usnesení: 

trvají bod: 3 z 22. rady ze dne 22.12.2014 

                  18 z 21. rady ze dne 15.12.2014 

Přijata následující usnesení: 

1. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti TJ Sokol Nalžovské Hory p. Jedličky a rada byla 

seznámena s plánem práce pro příští období. 

2. Rada z pověření zastupitelstva Města Nalžovské Hory projednala a schválila předložený  

návrh „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace ( projekt Modernizace výuky 

            v Šafránkově základní škole  v Nalžovských Horách, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03207) a          

           ukládá starostovi podepsat smlouvu a dále postupovat ve vyřízení celé záležitosti. 

3. Rada schvaluje umístění a provoz platebního terminálu KB v budově městského úřadu. 

4. Rada schvaluje dohodu o provedení práce pro rok 2015 s paní  ……………. 

            /kronikářka Města Nalžovské Hory/. 

5. Rada schvaluje dohodu o provedení práce pro rok 2015 s paní ………. Velenovy 

            /knihovnice místní knihovny/. 

6. Rada bere na vědomí stanovisko SÚ SPK Klatovy ohledně umístění zrcadla v Těchonicích. 

7. Rada souhlasí s vyjímkou z počtu žáků pro součást základní školy pro školní rok 2014-

2015./ výuka s osmi třídami/ 

8. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč Šafránkově základní škole a 

mateřské škole v Nalžovských Horách na akci „ Maškarní bál“. 

9. Rada schvaluje hostování p.Lagronové na pouti v Nalžovských Horách. 

10. Rada bere na vědomí odvolání paní S…… , Praha proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro 

Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. 

11. Rada souhlasí s nabídkou fi Šumavanet s tvorbou a vedením webových stránek Města 

Nalžovské Hory a pověřuje starostu s uzavřením smlouvy. 

12. Rada schvaluje kácení 10 ks dubů, 15 ks jasanů, 11 ks olší a 1 ks akátu na p.č. 2177 a 2176 v 

k.ú. Žďár /p. L../ za dodržení podmínek stanovených odborem životního prostředí MěÚ 

Horažďovice. 

13. Rada schvaluje kácení 1 ks habru v k.ú. Otěšín / manželé P……………….. /. 

14. Rada schvaluje kácení 1 ks smrku v k.ú. Nalžovské Hory / Česká pošta /. 

15. Rada schvaluje finanční příspěvek  ve výši 2 000,00 Tělocvičné jednotě  Sokol Nalžovské 

Hory na akci „ Vánoční turnaj ve stolním tenisu“. Vyúčtování  bude předloženo do konce 

února 2015. 

16. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nalžovské 

Hory na akci „Dětské šibřinky“. Vyúčtování bude předloženo do konce března 2015. 

17. Rada bere na vědomí žádost p. I. Ř… ohledně využívání studny na obecním pozemku v k.ú. 

Ústaleč. 

18. Rada bere na vědomí souhlas manželů H........................ ohledně směny pozemků a souhlasí 

s uveřejněním záměru této směny na úřední desce. 

19. Rada projednala žádost manželů ………. …………… o pronájem části městského pozemku 

p. č. 1067/9 v k.ú. Nalžovské Hory a doporučuje zastupitelstvu schválit záměr pronájmu. 

20. Rada bere na vědomí informace Agrospolu Malý Bor ohledně navýšení nájmu za pronajaté 

městské pozemky. 

 



21. Rada schvaluje proplacení faktur č. 1/2015 za provedené práce – úprava obecní cesty v k.ú. 

Velenovy /fi Sládek Velenovy/ 

22. Rada schvaluje proplacení faktur č. 2015004 a č. 2015007 – oprava bytu čp. Nalžovské 

Hory 20/I a oprava obecního domku v Ústalči / fi Tyšer J., Klatovy/ 

23. Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 2 255 819,00 Kč za provedené práce v I. Etapě 

výstavby víceúčelové budovy ve Velenovech 

24. Rada bere na vědomí žádost V. H………., H………… ohledně prac. uplatnění. 

25. Rada schvaluje uzavření licenční smlouvy s OSA pro rok 2015 a souhlasí s úhradou faktury 

ve výši 2 082,00 Kč včetně DPH. 

26. Rada bere na vědomí předložený návrh s umístěním stavby I/22 Nalžovské Hory – průtah a 

tento návrh bude projednán na nejbližším zasedání městského zastupitelstva. 

27. Rada bere na vědomí vyčíslení nákladů na opravu podhledů ve výši 120 428,00 Kč na 

budově základní školy Nalžovské Hory / tělocvična/ 

28. Rada pověřuje starostu Richarda Lőbla a místostarostu Ing. V. Zahrádku k přijímání 

prohlášení o uzavření manželství podle § 11 a) odst. 1 písm. a) zák. č. 301/2000 Sb. o 

matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a schvaluje úřední 

dny a hodiny pro oddávání / 1. a 3. sobota v měsíci od 10.00 do 13.00 hodin v obřadní síni 

v budově Městského úřadu v Nalžovských Horách / 

29. Rada souhlasí se záměrem a vyvěšením záměru pronájmu plochy v autoparku 

30. Rada bere na vědomí informaci o prováděcí vyhlášce a metodických pokynů k systému 

odvozu biologicky rozložitelného odpadu a rovněž kovů 

31. Rada bere na vědomí informaci ohledně opravy vchodových dveří v obecním domku v 

Neprochovech a ve Žďáře a budou osloveny firmy na podání cenové nabídky. 

32. Rada pověřuje starostu s oslovením firem na oplocení vodojemu na „Haldách „ v 

Nalžovských Horách. 

33. Rada schvaluje přidělení městského bytu  na základě žádosti p. V…………, bytem 

Z……… ……….... Smluvní nájemné bude ve výši 30,--Kč/m2 a nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Lőbl Richard                                                                           Ing. Zahrádka Václav 

      starosta                                                                                    místostarosta 


