
Usnesení 

z jednání 14. rady, konané dne 25.9.2017 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 …… v k.ú. Velenovy ohledně směny za městské 

pozemky. 

1. Rada souhlasí s povolením kácení ořechu vlašského v k.ú. Velenovy p.p.č. 4496/1 pro p. … 

2. Žádost o povolení kácení dřevin mimo les- Ředitelství silnic a dálnic. Rada požaduje upřesnit 

lokalitu, žádost podat na předepsaném formuláři městu Nalžovské Hory. 

3. Rada souhlasí s legalizací skupinového vodovodu Buková ve Velenovech.  

4. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2017046 pro fi ZASTASPO s.r.o. za stavební práce na akci 

Víceúčelové hřiště Ústaleč ve výši 91 428,00 Kč bez DPH. Daň odvede město Nalžovské Hory.  

5. Rada souhlasí s proplacením fa č. 133092017 pro fi PREISWERT s.r.o. za provedení oken a 

dveří v mateřské škole Nalžovské Hory ve výši 369 876,00 Kč bez DPH. Daň odvede město 

Nalžovské Hory.  

6. Rada souhlasí s proplacením fa č. 151600680003262017 pro fi EUROVIA SILBA a.s. za opravu 

místních komunikací Nalžovské Hory ve výši 1 250 209,05 Kč bez DPH. Daň odvede město 

Nalžovské Hory.  

7. Rada souhlasí s proplacením fa č. 151600680003272017 od fi EUROVIA SILBA a.s. za opravu 

místních komunikací v Nalžovských Horách (u bytovek) ve výši 100 401,64 Kč bez DPH. Daň 

odvede město Nalžovské Hory.  

8. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20170210 pro Martinu Formanovou za zpracování 

podkladů pro výběrové řízení na projekt veřejné osvětlení Ústaleč – Krutěnice a Modernizace 

výuky v Šafránkově základní škole Nalžovské Hory ve výši 11 250,00 Kč. 

9. Rada souhlasí s proplacením fa č. 18/2017 pro Josefa Synáče ve výši 14 109,00 Kč za akci 

hřiště Neprochovy.  

10. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2017092 pro Jiřího Tyšera za akci kabiny Nalžovské Hory ve 

výši 5 735,-- Kč bez DPH. Daň odvede město Nalžovské Hory.  

11. Rada souhlasí s proplacením fa č. 3111700418 pro SÚS Plzeňského kraje za výspravy místních 

komunikací tryskovou metodou ve výši 203 280,00 Kč bez DPH. Daň odvede město Nalžovské 

Hory.  

12. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2017043 pro fi ZASTASPO s.r.o. za provedení dlážděné 

plochy před základní školou Nalžovské Hory včetně víceprací ve výši 30 208,00 Kč bez DPH. 

Daň odvede město Nalžovské Hory.  

13. Rada souhlasí s uzavřením směnné smlouvy dle doporučení právníka. Zjistit možnost 

nenaplnění smlouvy v případě, že nebude bankou zrušeno zástavní právo.  

14. Rada doporučuje zastupitelstvu v případě rozvojových ploch v jednotlivých částech města 

postupovat při parcelaci v souladu s územním plánem města Nalžovské Hory.  

15. Rada bere na vědomí ohlášení průzkumného vrtu v k.ú. Neprochovy. 

16. Rada bere na vědomí jmenování zapisovatelů pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. 

17. Rada bere na vědomí možnosti poskytnutí darů. 

18. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu stavby Víceúčelového hřiště Ústaleč včetně 

navýšení ceny.  



19. Rada bere na vědomí žádost o opravu komunikací a chodníků u bývalých vojenských bytovek. 

20. Rada bere na vědomí dopis ……. 

21. Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasení bezdrátového rozhlasu pro část Velenovy za 

předpokládanou cenu cca 130 000,00 Kč bez DPH.  

 

 

 

 

V Nalžovských Horách dne 26.9.2017 

 

 

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

Richard Lőbl                                                                                                         Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                                  místostarosta 

 


