
Usnesení 

z jednání 12. rady Města Nalžovské Hory, 

konané dne 7.8.2017 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. Volba komise pro výběr zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení Ústaleč – Krutěnice. Komise byla zvolena 

ve složení: Mgr. Kliment, Kodýtek, Ing. Zahrádka. Rada přerušila své jednání po dobu jednání komise. 

2. Po skončení jednání výběrové komise rada přistoupila k výběru zhotovitele  zakázky „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení Ústaleč -Krutěnice“. Na podkladě jednání komise rada vybrala jako zhotovitele fi Jiří 

Tyšer s cenou 333 190,00 Kč bez DPH  

3. Rada souhlasí s proplacením  fa č. 2017033 ve výši 197 276,-- Kč bez DPH pro fi ZASTASPO s.r.o. za provedené 

práce na akci dláždění plochy před vstupem do základní školy.  

4. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20180081 ve výši 21 822,04 Kč bez DPH pro fi AQUAŠUMAVA s.r.o. za práce 

na odstranění manganu.  

5. Rada souhlasí s proplacením fa č. 13001333 ve výši 94 380,00 Kč bez DPH pro fi CONTAINEX za dodávku 

kontejneru na mangan.  

6. Rada bere na vědomí oznámení Obecní knihovny v Nalžovských Horách ohledně ukončení činnosti 

knihovnice paní …… v knihovně ve Velenovech. 

7. Rada bere na vědomí nabídku fi FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. 

8. Rada souhlasí se zapůjčením výdejníku na vodu.  

9. Rada souhlasí se záměrem pronájmu pozemku č. 565/1 v k.ú. Miřenice o výměře 2 900 m2 k zemědělské 

činnosti pro ……...  

10. Rada bere na vědomí dopis od Václava Vachušky ohledně projektu potravinové obslužnosti. 

11. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SK Nalžovské Hory. 

12. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Ústaleč. 

13. Rada bere na vědomí dopis pana ……, …….hledně sousedských sporů. Dopis bude předán na ŽP 

v Horažďovicích a na přestupkovou komisi v Horažďovicích. 

14. Rada bere na vědomí žádost pana ……. ohledně připojení nemovitosti na městský vodovod. Záležitost bude 

projednána se správcem fi AQUAŠUMAVA s.r.o. Jedná se o vodovod v Nalžovských Horách. 

15. Rada bere na vědomí dopis ohledně jednání zpoplatnění komunikací I.třídy I/20 a I/22. 

16. Rada bere na vědomí protokoly o zkouškách odpadní vody v Nalžovských Horách před a za ČOV. 

17. Rada souhlasí se záměrem propachtování části městského pozemku p.č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč o výměře cca 

200m2 pro p……. 

 

V Nalžovských Horách dne 8.8.2017 

 

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

Richard Lőbl                                                                                                       Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                           místostarosta 

 

 

 

 


