
 

 

                                                                  Usnesení  

                                    z jednání 10. rady Města Nalžovské Hory,  

konané dne 17.07.2017 v 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. 22 z rady č. 8 – Rada doporučuje dále jednat o pozemku ve vlastnictví p. …… v k.ú. 

Velenovy ohledně směny za městské pozemky.  

1. Rada bere na vědomí práci paní …. na revitalizaci „Hald“ v Nalžovských Horách a bude se 

touto věcí dále zabývat. 

2. Rada schvaluje komisi pro výběr zhotovitele opravy místních komunikací 2017 ve složení: 

Karel Pavelec, Mgr. Karel Kliment, Miroslav Kodýtek. 

3. Rada schvaluje na základě jednání výběrové komise zhotovitele stavby oprava místních 

komunikací 2017 firmu EUROVIA SILBA s cenou 1.512.752,95 Kč včetně DPH.  

4. Rada schvaluje provedení hromosvodu na budově bývalé školy ve Velenovech firmou 

Paroubek v ceně 50.000,- Kč bez DPH. 

5. Rada bere na vědomí požadavek zateplení obecního domu čp. 76/II v Nalžovských Horách. 

6. Rada souhlasí s pronájmem kadeřnictví v přízemí budovy Městského úřadu v Nalžovských 

Horách – starosta projedná podmínky pronájmu.  

7. Rada bere na vědomí ukončení nájmu bytu v čp. 20/I v Nalžovských Horách. 

8. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro SDH Ústaleč ve výši 5.000,- Kč na 

dětský den. Pověřuje starostu k podepsání smlouvy. Vyúčtování bude předloženo do 

31.10.2017. 

9. Rada souhlasí s výměnou sporáku v bytě paní … čp. 85/II v Nalžovských Horách. 

10. Rada bere na vědomí žádost o souhlas se stavbou pro ČEZ distribuce a.s. pro parcelu parc. č. 

62 v k.ú. Nalžovské Hory. 

11. Rada souhlasí s proplacením zálohové faktury fa č. 20180030 pro firmu AQUAŠUMAVA ve 

výši 150.000,- Kč na stavbu vodovodu a kanalizace v Nalžovských Horách. 

12. Rada souhlasí s proplacením fa č. 30/2017 pro firmu Jaroslav Kratejl ve výši 17.469,- Kč 

včetně DPH za opravu veřejného osvětlení a porážení stromů v Nalžovskkých Horách  

13. Rada bere na vědomí vyjádření k záměru města na směnu pozemků v k.ú. Těchonice od pana 

Josefa Rady Zborovy 46 

14. Rada bere na vědomí žádosti občanů na připojení na městský vodovod v Nalžovských Horách. 

S provozovatelem bude jednáno o způsobu připojení. 

15. Rada souhlasí s výměnou obecních bytů v čp. 20/I v Nalžovských Horách pro paní ……. Bude 

provedeno místní šetření. 

16. Rada bere na vědomí žádost o pronájem  bytu v čp. 20/I p. …….. 

17. Rada bere na vědomí připomínku ke změně č.1 ÚP Nalžovské Hory od ………. Velenovy. Bude 

předáno při jednání na Městském úřadu v Horažďovicích. 

18. Rada bere na vědomí konání střeleb ve Velenovech dne 12.8.2017. 

19. Rada bere na vědomí dopis neznámého pisatele ohledně umístění klecí na PB. 



 

 

 

20. Rada schvaluje barevné provedení fasády čp.20/I v Nalžovských Horách  

- rámečky barva bílá 

- Plocha barva č. 3061 katalogu 

 

V Nalžovských Horách 18.07.2017 

 

 

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

Löbl Richard                                                                                        Ing. Zahrádka Václav  

Starosta                                                                                               místostarosta  


