
Usnesení 

z jednání 8. rady Města Nalžovské Hory, 

konané dne 12.6.2017 od 17.00 hodin v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 

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. 1 ze 3. rady: 

1.Rada bere na vědomí žádost o vyjádření k existenci sítí – oprava TS Ústaleč. Pověřuje starostu a 

místostarostu vypracováním odpovědi. 

2. Rada doporučuje zastupitelstvu prodej části pozemku  cca 150 m2 , pozemek p.č. 1793/1 v k.ú. 

Ústaleč, spolku majitelů vodovodu v Ústalči.                                                                                    

3. Rada doporučuje zastupitelstvu provést směnu pozemků v k.ú. Těchonice. Jedná se o pozemky p.č. 

1681/57 (175 m2), 1662/25 (54 m2), 1662/26 (50 m2) ve vlastnictví manželů …. (jedná se o pozemky 

pod komunikacemi) za pozemek p.č. 90/1, část o výměře 279 m2 ve vlastnictví města Nalž. Hory.                                                                                                                                                          

4. Rada bere na vědomí žádost TJ Sokol Nalžovské Hory (Ing. Toman) ohledně dotace na akci 

„Přehlídka divadelních souborů v rámci nalžovskohorské pouti“. Rada požaduje doplnit počet 

souborů (odkud přijedou) a na konkrétni účel mají být peníze použity. 

2. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro TJ 

Sokol Nalž. Hory (Ing. Toman) za účelem rozsvícení vánočního stromečku  dne 2.12. 2017 ve výši 

5 000,00 Kč. Rada pověřuje starostu sepsáním smlouvy, vyúčtování do 15.12.2017.               

6. Rada nesouhlasí se způsobem financování provozu letního kina dle žádosti o poskytnutí účelově 

vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro TJ Sokol Nalž. Hory  

(p. Jedlička). Rada doporučuje případný příspěvek provést jako v loňském roce, tj. na platícího diváka 

příspěvek 50,00 Kč.                                                                                                                                 

7. Rada nesouhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro TJ Sokol Nalžovské Hory (p. Jedlička) 

na nákup fotbalových branek pro mladší žáky. Branky budou zakoupeny Městem Nalžovské Hory po 

doporučení TJ a odsouhlasením radou města.                                                                                    

8. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro TJ Sokol Nalžovské Hory (p. Jedlička) na 

akci „Pohádkový les“ ve výši 15 000,00 Kč. Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování 

bude do 31.7.2017. 

9. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20170864 pro fi AQUAŠUMAVA za provedené práce na akci 

odstranění manganu v Nalžovských Horách ve výši 30 727,68 Kč bez DPH.                                  

10. Rada souhlasí s proplacením fa pro J. Tyšera za provedení elektro revizí a oprav spojených se 

závadami, nalezenými při provádění revizí v celkové výši 60 904,00 Kč s DPH.                               

11. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20170551 pro p. Motllíka za zajištění provozu pojízdné prodejny 

v části města Těchonice a Neprochovy ve výši 4 840,00 Kč s DPH.                                                    

12. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1702 pro SDH Ústaleč na opravu hráze na spodním rybníku ve 

výši 2 520,00 Kč.                                                                                                                                            



13. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2017007 pro fi Tomáš Hora s.r.o. za provedení leteckých snímků 

ve výši 12 342,00 Kč s DPH.                                                                                                                         

14. Rada souhlasí s proplacením fa č. 57/2017 pro fi Antonín Vrága ve výši 64 175,00 Kč bez DPH za 

provedené práce při opravách cest v části Nalžovské Hory.                                                                

15. Rada souhlasí s proplacením fa č. 5912359 pro SDH Nalžovské Hory za výřez křovin a proplach 

propustků ve výši 4 200,00 Kč.                                                                                                                    

16. Rada souhlasí s nabídkou na vypracování průkazu energetické náročnosti budov ve výši 13 998,00 

Kč od fi PKV BUILD s.r.o. na Velenovy čp. 165 a Miřenice, stavba na stavební parcele č. 68/1.      

17. Rada bere na vědomí žádost o přemístění místní knihovny ve Velenovech. Rada se bude 

záležitostí dále zabývat. 

18. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro 

okrsek č. 4 Nalžovské Hory ve výši  3 700,00 Kč na úhradu pohárů na okrskovou soutěž. Rada 

pověřuje starostu sepsáním smlouvy. Vyúčtování přiloženo.                                                                 

19. Rada bere na vědomí zápis z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace Šafránkovy ZŠ a MŠ 

Nalžovské Hory. 

20. Rada bere na vědomí záměr odkoupení části pozemku p.č. 1946 v k.ú. Nalžovské Hory pro Ing. 

Ladislava Hršela. Bude provedeno místní šetření. 

21. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na havarijní výměnu vodovodního a kanalizačního řadu 

v Nalžovských Horách na Plzeňský kraj odbor regionálního rozvoje.                                                                                                          

22. Rada doporučuje dále jednat o pozemku ve vlastnictví p. …… v k.ú. Velenovy ohledně směny za 

městské pozemky. 

23. Rada bere na vědomí sdělení UZSVM Klatovy k žádostem na převod pozemků. Rada souhlasí 

s převodem pozemků.                                                                                                                                 

24. Rada stanovuje termín konání zastupitelstva na den 28.6.2017 od 18.00 hodin v Ústalči. 

25. Rada porovnala nabídky na výměnu oken v MŠ Nalžovské Hory: 

Fi PREISWERT s.r.o. – přízemí           209 409,00 Kč 

1. Patro       160 467,00 Kč 

2. Budova    160 754,00 Kč 

Fi DECRO                      přízemí            221 397,0 Kč 

1. Patro       179 666,00 Kč 

2. Budova    174 481,00 Kč 

u fi PREISWERT je cena včetně montáže parapetů, u fi DECRO nikoli. 

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit fi PREISWERT na provedení výměny oken a dveří a to v části 

přízemí a I. patro, realizace v období 07-08/2017.     

 

                                                                        



26. Rada projednala výběrové řízení na pořízení fekálního přívěsu za traktor: Zaslány  tři nabídky : 

Firma Grobelny        259.500,- Kč bez DHP 

Firma Madejsky       234.600,- Kč bez DPH 

Firma Arbo KT          226.000,- Kč bez DPH 

Rada vybrala firmu Arbo a doporučuje zastupitelstvu schválit nákup fekálního přívěsu od firmy Arbo 

                                                                                                                                                                        

V Nalžovských Horách dne 13.6.2017 

 

 

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

Lőbl Richard                                                                                              Ing. Zahrádka Václav 

Starosta                                                                                                           místostarosta 

 

 

 

 


