
Usnesení 

z 2. zasedání městské rady, konané dne 2.2.2015 

od 17.30 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. 

Kontrola usnesení: 

bod 32 z 1. rady ze dne 19.1.2015 

Přijata následující usnesení: 

1.  Rada schvaluje  nájemné ve výši 2 000,00 Kč měsíčně MUDr. Jíchové od 1.března 2015. 

2.  Rada schvaluje nájemné ve výši 500,00 Kč měsíčně MUDr. Skočilovi od 1.března 2015 

3. Rada pověřuje p. Karla Jebáčka s přepracováním dokumentace ÚT ve VO Velenovy. 

4. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR OO Horažďovice. 

5. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR OO Kolinec. 

6. Rada doporučuje zastupitelstvu směnu pozemků p. K……., .. V……… dle varianty I výměnou za část pozemků p.č. 4583/5, 

4583/9, 4583/18 v k.ú. V…….. Veškeré náklady spojené se  směnou pozemků hradit rovným dílem. 

7. Rada doporučuje poptat stanovení ceny pasportu rybníka Velenováčku, po schválení nejlepší nabídky a vypracování a 

schválení pasportu dále jednat ve vyřízení žádosti o rekonstrukci tohoto rybníka. 

8. Rada schvaluje pokácení 1 ks lípy na parcele č. 58 v k.ú. Velenovy / …/ 

9. Rada schvaluje žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Žďár – cesta směr „Hulavky“ 

/Město Nalžovské Hory/ 

10. Rada doporučuje zvýšení ceny nájemného na 2 000,00 Kč  u dodatku k nájemní smlouvě firma Agromap a návrh bude 

postoupen k projednání zastupitelstvu města. 

11. Rada bere na vědomí žádost SPÚ Plzeň a pověřuje starostu odepsat na uvedenou žádost. 

12. Rada bere na vědomí návrh formuláře Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Nalžovské Hory na činnost 

kulturních, zájmových a volnočasových organizací. 

13. Rada projednala cenové nabídky na opravu obecních domků ve Žďáře a v Neprochovech a vybrala ze tří nabídek cenově 

nejvýhodnější fi PREISWERT s.r.o. Horažďovice /53 545,00  Kč/. Pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto firmou. 

14. Rada bere na vědomí požadavek na úpravu vodárny v Miřenicích, nutno zjistit podmínky instalace. 

15. Rada bere na vědomí žádost o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

16. Rada bere na vědomí dopis od Exekutorského úřadu Praha 1. 

17. Rada bere na vědomí dopis od fi. ELIKA a bude předán ředitelce ZŠ.  

18. Rada bere na vědomí nabídku implementace informačního boxu. 

19. Rada pověřuje starostu odpovědí na dopis p. ……, K…….. ohledně pronájmu části komunikace v k.ú. Krutěnice. O 

pronájmu pozemku bude rozhodovat zastupitelstvo města. 

20. Rada bere na vědomí proplacení fa za VO Velenovy ve výši 1 864 313,00 Kč pro fi STAFIS-KT s.r.o.  

21. Rada bere na vědomí informace ohledně provozu a financování ZŠ a pověřuje Mgr. Klimenta přípravou nabídek na sítě 

na branky.  

22. Rada bere na vědomí návrh vyhlášky o odpadech. Pověřuje starostu a místostarostu vypracováním této vyhlášky a 

zasláním všem zastupitelům k připomínkování. 



23. Rada doporučuje zapojit se do projektu DSO Horažďovicko- dotační program na pořízení domácích kompostérů. 

24. Rada jmenuje členy komise pro výběrové řízení projektu „Modernizace výuky v Šafránkově základní škole v Nalžovských 

Horách reg. Č. CZ.1.14/2.4.00/34.03207 / ve složení Mgr. Kliment K., Pavelec K., Kodýtek M., Ing. Zahrádka V., Mgr. 

Kodýtková B. / a náhradníky / Mgr. Dvořáková , Kutka J., Potužák M./ 

25. Rada schvaluje pozastavení vyplácení příspěvků schválených v radě č. 1 do schválení zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtu. Další poskytování finančních příspěvků organizacím bude postupování dle 

tohoto zákona.  

26. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit rozpočtovou změnu financování výstavby VO Velenovy a změny 

financování na výstavbu kanalizační stoky B3 a vodovodu v „Souhradí“ v Nalžovských Horách. 

27. Rada schvaluje vybavení kuchyňského koutku. 

 

 

 

 

 

 

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

Lőbl Richard                                                                                                    Ing. Zahrádka Václav 

Starosta                                                                                                                místostarosta 

 


