
Usnesení   

z jednání 13. rady, konané dne 4.9.2017 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. 22 z 8. rady 

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

městské pozemky. 

1. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Těchonice mezi obcí a paní ……. Rada bere na vědomí, bude 

projednáno s právníkem a opětovně bude ve věci jednáno na dalších radách. Ve věci bude 

vyvoláno jednání s občany Těchonic. 

2. Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 1851/6 v k.ú. Nalžovské Hory. Rada bere 

na vědomí, vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který bude dotčen stavbou průtahu 

městem Nalžovské Hory, bude ve věci jednáno po ukončení akce průtah Nalž. Horami. 

3. Žádost o pronájem pozemků pro Agromap s.r.o. Rada požaduje doplnit žádost o zákres 

požadovaných pozemků do map. 

4. Napojení na vodovod v Nalž. Horách pro p………. Rada doporučuje seznámit zúčastněné 

s možností připojení a s tím, že se jedná o přípojku z hlavního řadu bude financování řešeno 

žadateli.                                                                                                  

5. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace od SDH Velenovy. 

6. Rada souhlasí s proplacením faktur: 

- Č. 48/2017 pro p. Paroubka ve výši 9 116,00 Kč včetně DPH za opravu veřejného 

osvětlení, opravu střešní krytiny v Ústalči, pořezání stromů. 

- Č. 44/2017 pro p. Paroubka ve výši 60 500,00 Kč včetně DPH za zhotovení hromosvodu 

na škole ve Velenovech  

- Č. 45/2017 pro p. Paroubka ve výši 6 846,00 Kč včetně DPH za zhotovení oddáleného 

jímače a revizní zprávy /vícepráce/ 

O části financí z této faktury bude jednáno s provozovatelem sítě internetu, vzhledem 

k tomu, že zařízení bylo nutné instalovat s ohledem na jejich antény.             

7. Rada souhlasí s proplacením zálohové faktury č. 20180198 pro AGUAŠUMAVU ve výši 

179 000,00 Kč za opravu havarijního stavu vodovodu v Nalžovských Horách.       

8. Rada souhlasí s proplacením fa č. 17021 p. Sládek Lad. v částce Kč 6 737,00 s DPH za 

provedené elektroinstalační práce a materiál na úpravně vody v Nalžovských Horách.  

9. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2017089 za revize všech městských budov ve výši 44 286,00 

Kč bez DPH.                                                                                                                              

- Fa č. 2017090 za revize el. spotřebičů ve výši 9 711,00 Kč bez DPH. 

- Fa č. 2017087 za el. práce v autoparku v Nalž. Horách ve výši 5 159,00 Kč bez DPH.  

- Fa č. 2017088 za práce na budově Stříbrné Hory čp. 20 ve výši 3 915,00 Kč.  

- Vše pro fi Jiří Tyšer. 

10. Rada bere na vědomí žádost o stanovisko k vodovodu Buková ve Velenovech. Rada požaduje 

předložit dokumentaci. 

11. Rada bere na vědomí předběžný rozpočet na revitalizaci území na Haldech. 

12. Rada bere na vědomí dopis od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně 

přímého prodeje podílu o velikosti ½ pozemku, p.p.č. 682/1 v k.ú. Nalž. Hory – ostatní plocha, 



ostatní komunikace. Vzhledem k výši ceny 27 000,00 Kč za prodej, rada doporučuje 

zastupitelstvu neuskutečnit tento nákup. S ÚZSVM bude dále jednáno.                     

13. Rada bere na vědomí dopis ÚZSVM ohledně převodu pozemku p.č. 1681/92 v k.ú. Těchonice. 

Ve věci bude dále jednáno.  

14. Rada bere na vědomí dopis MZ ohledně doporučení opatření v ochraně lesa. 

15. Rada bere na vědomí dopis p. …….. 

16. Rada bere na vědomí dopis p. …….. 

17. Rada bere vědomí usnesení PČR Horažďovice ohledně ČOV Nalž. Hory. 

18. Rada bere na vědomí slavnostní vyhlášení soutěže „My už umíme třídit“. 

19. Rada bere na vědomí termíny ředitelského volna v základní škole Nalžovské Hory. 

20. Rada bere na vědomí pořádání valné hromady Slavník v Nalžovských Horách 22.9.2017. 

21. Rada určuje termín jednání zastupitelstva na den 26.9.2017 od 18.00 hodin v Letovech 

v obecním domku. 

22. Rada souhlasí s provedením opravy místní komunikace v Nalž. Horách na části p.p.č. 1592/1 –

Rozsah cca 100 000,00 Kč bez DPH.                                                                                  

23. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace od SDH Letovy. 

24. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace od SDH Žďár.  

25. Rada bere na vědomí termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 

23.9.2017. 

26. Rada souhlasí s provedením žaluzií a sítí v mateřské škole dle dohody s dodavatelem oken. 

Cena cca 20 000,- Kč.                                                                 

27. Rada bere na vědomí jednání valné hromady Prácheňska. 

28. Rada pověřuje starostu zapracováním připomínek do stanov DSO Horažďovicko. Stanovy 

budou následně projednány na zastupitelstvu Města Nalžovské Hory. 

 

 

V Nalžovských Horách dne 6.9.2017 

 

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

Richard Lőbl                                                                                      Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                             místostarosta                                    


