
Usnesení č. 3/2016  

ze zasedání městské rady, konané dne 15.2.2016  

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 – všechny body splněny  

1. Projednání návrhu smlouvy s fi Airweb. Rada souhlasí s předloženou smlouvou. Starosta 

zajistí podepsání smluvních stran.   

2. Smlouva o věcném břemeni pro vysílač Levina. Rada souhlasí s podepsáním smlouvy o 

zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a Městem Nažovské 

Hory. Jednorázová náhrada činí 2 700,00 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

3. Rada bere na vědomí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – p….   

4. Rada bere na vědomí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les- SUS PK.  

5. Žádost o dotaci na provoz pojízdné prodejny Těchonice, Neprochovy -  p. Houdek, 

Horažďovice. Rada souhlasí s částkou 14 800,00 Kč. Bude podepsána smlouva účelově 

vymezené dotace. Vyúčtování bude provedeno do 31.12.2016. Rada pověřuje starostu 

podepsáním dotace.   

6. Odkup pozemku p. …….. Rada nedoporučuje prodej pozemku z důvodu obslužnosti 

daného území. Jedná se o pozemek č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč.   

7. Žádost o odkoupení pozemků p. ……… v k. ú. Ústaleč.  Vě věci bude dále jednáno, rada 

požaduje provést směnu pozemků.  

8. Rada doporučuje zastupitelstvu odprodat pozemek č. 851/24 v k.ú. Letovy o výměře 109 

m2 pro VOD Svatobor Hrádek za podmínky uzavření služebnosti přístupu k vodojemu 

Letovy. Bude osloven právník pro upřesnění služebnosti.   

9. Rada doporučuje vést další jednání ohledně prodeje pozemku v k.ú. Ústaleč  pro …. …….  

s tím, že rada požaduje provést směnu za jiný adekvátní pozemek.   

10. Rada pověřuje starostu určením adresy sídla spolků.   

11. Rada bere na vědomí žádost p. ….. ohledně uložení sítí v obecním pozemku. Ve věci bude 

dále jednáno.  

12. Rada pověřuje starostu přípravou smlouvy o pronájmu pozemků  přístupu k ČOV Nalž. 

Hory.   

13. Žádost o vyjádření k využívání obecních pozemků při rybníku Krč v k.ú. Velenovy. Ve věci 

bude dále jednáno a budou doplněny podklady.   

14. Žádost o kanalizační přípojku pro čp. 115/I v k.ú. Nalžovské Hory. Ve věci bude dále 

jednáno po vyjádření správce kanalizace  

15. Rada souhlasí s proplacením fa č. 16001 pro L. Sládka za provedení elektroinstalace – 

stodola Štětkovna.  Celková částka 21 002,00 Kč včetně navýšení o vícepráce oproti 

původní cenové nabídce.  

16. Rada souhlasí s proplacením fa č. 201600115 fi KINETIC KT spol. s.r.o. za provedení 

servisu výpočetní techniky fa SW OFFICE s2016 ve výši 21 415,50 Kč.    

17. Rada souhlasí s proplacením fa č. 10601 pro SDH Ústaleč za brigádnické hodiny ve výši 4 

950,00 Kč. Dále proplacení fa č. 1602 ve výši 4 680,00 Kč.   

18. Rada souhlasí s proplacením fa za brigádnické hodiny pro SDH Letovy ve výši 4 800,00 Kč.   



19. Žádost o pacht pozemků p……….. v k. ú. Nalžovské Hory č. 1878, část o výměře 14 450 m2 

a v k.ú. Žďár p. č. 2342 o výměře 4 800 m2. Rada doporučuje zastupitelstvu 

propachtování těchto pozemků za účelem zemědělské činnosti.   

20. Nabídka fi GEODATA ohledně implementace  ÚP do webových stránek obce. Rada 

souhlasí, předpokládaná cena cca 10 000,00 Kč.   

21. Nabídka fi Communal Reporter. Rada bere na vědomí.  

22. Rada bere na vědomí žádost o příspěvek na dopravní obslužnost PK ve  výši 69 540,00 Kč 

a doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu v této věci.   

23. Rada bere na vědomí sdělení MF ČR ve věci provozu loterií.  

24. Rada bere na vědomí požadavky Miřenic, Ústalče a Žďáru ohledně drobných oprav a 

nátěrů. Bude ve věci pokračováno v jarních a letních měsících.  

25. Rada bere na vědomí zprávy policie ČR Plánice, Horažďovice, Kolinec.  

26. Změna územního plánu. Starosta zjistí způsob financování vhledem k tomu, že přibude 

změna ÚP v k.ú. Neprochovy.  

27. Rada bere na vědomí dopis JUDr. Mlčáka ve věci Bůžek – Štorkánová. Byl vydán platební 

rozkaz.  

28. Rada požaduje dodání cenové nabídky na varhanní koncert 2016.  

29. Rada bere na vědomí oznámení odboru ŽP MěÚ Horažďovice ve věci zahájení 

vodoprávního řízení p………..  

30. Rada bere na vědomí informaci ohledně směny pozemků v k.ú. Velenovy.  

31. Dopravní značení Velenovy – rada bere na vědomí.  

32. Rada bere na vědomí poděkování ředitelky ZŠ ohledně dotace.  

33. Starosta a místostarosta prověří možnosti financování další opravy střechy ZŠ.  

  

  

  

  

               Richard Lőbl                                                                                    Ing. Václav Zahrádka                 

starosta                                                                                               místostarosta  


