
Usnesení č. 9/2016 

ze zasedání městské rady, konané dne 20.6.2016 

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: 

- Bod č. 16 ze 6. rady – Protinávrh k záměru propachtování pozemku p.č. 2342 v k.ú. Žďár. 

Bude s  tímto seznámeno zastupitelstvo. 

- Bod č. 6 z 8. rady – Žádost UNITED NETWORKS SE o umístění zařízení na budově č.p. 85/II v 

Nalž. Horách. Budou doplněny další podklady pro rozhodnutí příští rady, včetně souběžného 

uzavření smlouvy na zařízení na čp.83 ve Velenovech. 

 

1. Projednání záměrů ZŠ za účasti paní ředitelky ZŠ: 

- Odpisový plán na rok 2016 – rada bere na vědomí, odsouhlasení bude na příští radě 

- Žádost o udělení výjimky z počtu dětí MŠ – rada souhlasí – 

- Žádost o udělení výiímky z počtu žáků pro součást základní školy. Rada souhlasí 

s předloženou žádostí, předpoklad je navýšení rozpočtu ZŠ na rok 2017 o cca 180 000,00 Kč 

na mzdové náklady učitelů 

- Rada bere na vědomí prázdninový provoz MŠ. 

2. Rada jmenuje komisi pro výběr zhotovitele na akci „ Oprava místních komunikací 2016“ ve 

složení: Mgr.Kliment, Pavelec, Kodýtek .                                                  

3. Žádost ČEZ o vyjádření na akci „Ústaleč, KT p.č. 12/1 – Přípojka NN“. Rada souhlasí s touto 

akcí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o umístění energetického zařízení. 

4. Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi Městem Nalžovské Hory a fi Animals 

Care s.r.o.  

5. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Ústaleč na dětský 

den v částce 5 000,00 Kč. Rada souhlasí. Vyúčtování do 30.9.2016.  

6. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro Tělocvičnou jednotu 

Sokol Nalžovské Hory na slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 27.11.2016 v částce 

10 000,00 Kč. 

Rada souhlasí. Vyúčtování do 15.12.2016.  

7.  Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro katolickou farnost 

Těchonice. Změna v použití. Rada bere na vědomí, bude projednáno na nejbližším 

zastupitelstvu. Bude přizván Mgr. Jan Wirth. 

8. Žádost o napojení na stávající kanalizaci v k.ú. Ústaleč pro p…….. Rada souhlasí, pokud budou 

dodrženy podmínky správce sítě fi AQUAŠUMAVA, s.r.o.  

9. Rada souhlasí s provedením vrtané studny v k.ú. Těchonice p.č. 1633 pro pana ……………. 

10. Rada bere na vědomí dopis MPO ohledně dotace na VO v Ústalči. Jedná se o zamítnutí 

finančních prostředků z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

11. Rada bere na vědomí oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Velenovy od ČR SPÚ. 

12. Rada bere na vědomí pravomocný rozsudek ……….. a ukládá starostovi doplnit informaci 

ohledně výše úhrady paušálních výdajů dle tarifu pro exekutory. 

13. Rada souhlasí s pořádáním podniku dle OZV č. 2/2013. Pro SK Nalžovské Hory, pořadatel 

………. Konání akce 23.7.2016 – 24.7.2016 17.00 – 02.00 hodin.  

14. Rada souhlasí s pořádáním podniku dle OZV č. 2/2013 – pořadatel SK Nalžovské Hory 

/Antonín Jedlička/. Konání akce 16.7.2016 – 17.7.2016- doba konání od 9.00 do 02.00 hodin.  



15. Rada bere na vědomí usnesení Nejvyššího správního soudu ohledně žalobce p. ….., bytem ….. 

16. Rada bere na vědomí oznámení MS Chobot Žďár ohledně konání střeleckého závodu dne 

25.6.2016 a tréninku dne 24.6.2016. 

17. Rada bere na vědomí konání skautského tábora v lokalitě Plichtice – Velenovy dne 2. – 

16.7.2016.  

18. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1604 pro SDH Ústaleč za provedené práce pro Město 

Nalžovské Hory v částce 3 780,00 Kč.  

19. Nabídka tepelných izolací stropů městského úřadu. Rada souhlasí s provedením izolace 

stropu foukanou minerální izolací . Cena do 62785,00 Kč včetně DPH, vybrána firma 

„Ochrana-domova.cz“ . 

20. Rada bere na vědomí výklad nového zákona o přestupcích. 

21. Rada souhlasí s umístěním 2 ks odpočívadel: 

1 ks Nalžovské Hory- Halda 

1 ks Velenovy – Šáro. 

22. Rada bere na vědomí veřejnou vyhlášku KÚPK o výjimce ze zákazů u zvláště chráněného 

živočichu bobra evropského (Castor fiber). 

23. Rada nesouhlasí s umístěním odkazu www.babyburza.cz do stránek Města Nalžovské Hory. 

24.  Rada bere na vědomí usnesení exekutora ohledně dražební vyhlášky proti Petru Janouškovi, 

bytem Ústaleč 41. 

25. Rada bere na vědomí rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením na VO Velenovy. 

26. Rada schvaluje na základě výběrového řízení fi EUROVIA Silba a.s. jako zhotovitele akce 

oprava MK 2016.  

27. Rada jmenuje komisi pro výběr zhotovitele na akci „Oprava fasád obecních domů“ ve složení 

Ing.Zahrádka Václav, Mgr.Kliment Karel, Pavelec Karel, Kodýtek Miroslav, Potužák Martin a 

náhradník Holub Martin.        

 

 

Richard Lőbl                                                                                                    Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                            místostarosta 


