
Usnesení  

z 14. zasedání městské rady, konané dne 3.10.2016  

od 17.00 hodin v budově Městského úřadu 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: 

trvá bod č. 5 z 12. rady, bod č. 33 z 13. rady 

 

1. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4496/1 v k.ú. Velenovy pro …….. Rada doporučuje 

zastupitelstvu schválit odprodej.  

2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt 3 + 1 v obecním domě Nalžovské Hory čp. 85/II 

pro ……... Rada souhlasí s prodloužením nájmu do 31.12.2017. . 

3. Žádost o výměnu pozemků mezi městem část pozemku 90/1 v k.ú. Těchonice a…. – pozemky 

p.č. 1681/57 – 175 m2, 1662/25 – 54 m2, 1662/26 – 50 m2 (využívány jako cesty směr Žďár a 

Neprochovy). Rada doporučuje zastupitelstvu provést směnu pozemků. Zastupitelstvu bude 

upřesněno místním šetřením  umístění směnovaného obecního pozemku.  

4. Faktury PREISWERT na dodávku a montáž vchodových dveří v ZS Nalžovské Hory 

     - fa č. 165092016 – 26 695,00 Kč bez DPH 

     - fa č. 164092016 – 19 831,00 Kč bez DPH na dodávku fa montáž oken v čp. 20/I Nalžovské 

Hory. Daň odvede město. Rada souhlasí s proplacením. 

5. Fa SUS PK č. 3111600517 ve výši 193 697,00 včetně DPH za opravy MK. Rada souhlasí s 

proplacením.  

6. Fa ZASTASPO č. 2016062 ve výši 48 158,00 Kč včetně DPH za opravu štítu ZŠ Nalž. Hory. 

Rada souhlasí s proplacením.  

7. Fa Otavské strojírny HD č. 2116001968 ve výši 6 255,70 včetně DPH za výrobu hodin na kostel 

ve Velenovech. Rada souhlasí s proplacením.  

8.Rada souhlasí s pořízením SW bytová agenda za smluvní cenu 3 000,00 Kč bez DPH od Ing. 

Hrubého.  

9. Rada bere na vědomí stížnost …….. na hluk šířený při akci oslava narozenin …... Celá záležitost 

bude předána na přestupkovou komisi do Horažďovic. 

10. Rada souhlasí s povolením kácení dřevin pro ŘSD ČR dle žádosti.  

11. Rada souhlasí s povolením kácení dřevin pro …….  dle žádosti.  

12.Rada bere na vědomí vyúčtování dotace ZŠ Nalž. Hory. 

13. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace Seniorský dům Písek. 

14.Rada bere na vědomí oznámení o vypouštění rybníka U Mlýna ve Velenovech. 

15. Rada rozhodla o změně dodavatele stolů pro VO ve Velenovech.  

16. Rada bere na vědomí dopis ZKD Sušice ohledně provozu prodejny ve Velenovech. 

17. Rada bere na vědomí dopis MVČR ohledně rejstříku trestů a otázek nočního klidu. 

18. Rada bere na vědomí provádění opravy a údržby komína v čp. 20/I Nalžovské Hory. 

 

  

 

 

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

      Richard Lőbl                                                                                            Ing. Václav Zahrádka 

          starosta                                                                                                        místostarosta 

 
 

 


