
Usnesení č. 1/2016 

ze zasedání městské rady, konané dne 11.1.2016 od 17.00 hodin 

v budově Městského úřadu v Nalžovských Horách 

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 : trvá bod č. 19 z 22.rady: Úprava vodojemu v Ústalči. Rada požaduje doplnit nacenění o 

práce stavební ve vlastním objektu. 

1. Rada schvaluje rozpočtové změny – leden 2016.                      

  Kč § 

Vý
daj
e: 

Vodní díla  3 000,00 2341 

 Pojištění 4 000,00 6320 

 Bankovní poplatky  1 000,00 6310 

 Činnost místní správy -8 000,00 6171 

 

2. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotace na akce: 

-  podpora obnovy místních komunikací 

-  podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci  

 ve spolupráci s fi DOMOZA Plzeň. 

Cena: Kč 10 000,00 a 10 000,00 Kč  a Kč 20 000,00 a 10 000,00 Kč. Dále bude vedeno jednání o podání 

žádosti o dotaci na podporu výměny veřejného osvětlení v části Ústaleč – Krutěnice. Starosta provede výběr 

auditora na energetický audit veřejného osvětlení. Cena Kč  10 000,00 a 10 000,00 Kč    

3.  Rada pověřuje starostu v jednání ohledně dotací na opravu a odbahnění rybníků. 

4.  Rada pověřuje starostu a místostarostu připravit podklady pro podání dotace KÚ PK ohledně stavebních 

úprav a oprav nemovitého majetku. ( budova bývalé radnice čp. 20/I, budova zdravotního střediska čp. 12).  

5. Rada pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci pro JSDHO Letovy ohledně nákupu nového dopravního 

automobilu 

6. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro TJ Sokol Nalžovské Hory 

/ p. Jedlička/: 

Rada souhlasí s částkou 50 000,00 Kč pro účely: 

- dětská a mládežnická činnost, pokrytí akcí pro děti a mládež. 

Vyúčtování provést do 15.12.2016.  

7. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro TJ Sokol Nalžovské Hory 

/ Ing. Toman/. Rada souhlasí s částkou 3 000,00 Kč na turnaj ve stolním tenisu pro děti a mládež. Vyúčtování 

do 29.2.2016.  

8. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro TJ Sokol Nalž. Hory / Ing. 

Toman/. Rada souhlasí s částkou 6 000,00 Kč na dětský maškarní bál. Vyúčtování do 30.6.2016 

9. Rada bere na vědomí dopis JUDr. Mlčáka ohledně průkazů energetické náročnosti budov při pronájmu 

městských bytů. 

10. Rada bere na vědomí vyúčtování SDH Velenovy za poskytnuté dotace. 

11. Rada bere na vědomí žádost p. ………. ohledně instalace veřejného osvětlení. Bude provedena prohlídka na 

místě samém a bude dále jednáno v této věci. 

12. Rada stanoví hodinovou sazbu na 60,00 Kč pro odměňování při práci pro obec 

13. Rada souhlasí s dohodou o provedení práce mezi Městem Nalžovské Hory a Dagmar Marešovou 

/kronikářka/. Pověřuje starostu podepsáním dohody.  

14. Rada souhlasí s dohodou o provedení práce mezi Městem Nalžovské Hory a Annou Soukupovou /knihovnice 

Velenovy/. Pověřuje starostu podepsáním dohody.  

15. Rada bere na vědomí fakturu VLTAVA-LABE-PRESS Klatovského deníku ohledně prezentace dotace ROP JZ 

v Klatovském deníku ve výši   9 293,-- Kč. 



16. Rada souhlasí s fa č. 2151099 od fi Agropa s.r.o. ohledně zimní údržby místních komunikací v prosinci ve výši 

36 300,00 Kč.  

17. Rada bere na vědomí fa č. 151202 ve výši 23 000,00 Kč ohledně varhanního koncertu v Nalžovských Horách a 

Těchonicích. 

18. Rada souhlasí s fa č. 12500333 od fi L. Čihák deratizace – dezinfekce ve výši 11 181,00 Kč za deratizaci v Nalž. 

Horách a Velenovech.  

19. Rada bere na vědomí dopis od ČŠI ohledně inspekční činnosti v základní škole. 

20. Rada bere na vědomí dopis katastrálního úřadu ohledně odvolání ve věci řízení v kat. území Krutěnice. 

21. Rada bere na vědomí dopis od Mgr. Jana Tejkala ohledně znaku a vlajky města. 

22. Rada bere na vědomí žádost o úpravy bytu č. 1 v čp. 20/I. Bude provedena výměna oken ve dvorní části a 

přidání radiátorů dle požadavku nájemníků a odsouhlasení prováděcí firmou. 

23. Rada bere na vědomí informaci starosty ohledně opravy Avie pro SDH Miřenice. 

24. Rada pověřuje starostu osazením značek ve Žďáru směr Loužná ohledně zimní údržby. 

25. Rada bere na vědomí informaci ohledně střechy na základní škole a zatékání do učebny. 

 

 

 

Richard Lőbl                                                                                                  Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                             místostarosta 


