
Usnesení 

z rozšířené rady č. 2, konané dne 6.2.2017 od 17 hodin 

V budově Městského úřadu v Nalžovských Horách 

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodů 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. 13 z 19. rady, bod č. 4 z 1. rady 

1.Projednání propachtování lomu Velenovy 

 Rozšířená rada se zabývala propachtováním pozemků Města Nalžovské Hory fi Jihokámen Písek a rozhodla, že 

s firmou Jihokámen nebude uzavřena smlouva o propachtování obecních pozemků v dobývacím prostoru lomu v k.ú. 

Velenovy. Rada doporučuje zastupitelstvu města, aby revokovalo své rozhodnutí zastupitelstva ze dne 20.12.2016 o 

propachtování pozemků.  

2. Rada bere na vědomí žádosti k připravované OZV č. 1/2017 o rušení nočního klidu a navrhuje úpravu časů dle 

přílohy. Rada pověřuje starostu a místostarostu přípravou podkladů pro vyhlášku. 

3. Rada bere na vědomí proplacení faktury č. 2170052 fi  Agropa s.r.o na zakoupení posypové soli v ceně 19 159,00 

Kč včetně DPH. 

4. Rada souhlasí s proplacením fa pro SDH Těchonice ve výši 8 400,00 -Kč za údržbu obecních prostorů. 

5. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Nalžovské Hory / Jedlička/“ rada 

schvaluje 

18 900,00 Kč za elektrickou energii 

50 000,00 Kč na dětskou a mládežnickou činnost.  

6. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Nalžovské Hory / ing. Toman/ rada 

schvaluje 5 000,00 Kč na náklady spojené s činností divadelního souboru „SDS KOLOS“.  

7. Výběr zhotovitele pasportu VO. Byla vybrána fi  ELTODO – CITELUM s.r.o. Praha. Cena 112,00 Kč / světelný 

bod bez DPH + zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti v ceně 5 000,00 Kč bez DPH.  

8. Rada souhlasí s povolením kácení stromů rostoucích mimo les dle žádosti SÚS Klatovy.  

9. Rada bere na vědomí stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 1851/5, 1851/1 v k.ú. Nalžovské Hory. 

10. Rada nedoporučuje provést směnu pozemků p.č. 871/45 v k.ú. Ústaleč o výměře 1 556 m2 ve vlastnictví …… za 

p.č. 179/7 v k.ú. Krutěnice o výměře 1 380 m2 ve vlastnictví města Nalžovské Hory.  

11. Rada nesouhlasí s osvobozením od placení poplatku za komunální odpad pro ……. z důvodu platností místní 

vyhlášky.  

12. Rada bere na vědomí žádost p. Voltra ohledně zvýšení sazby za obstaravatelskou činnost. Budou dodány další 

podklady. 

13. Rada bere na vědomí dopis od ………. 

14. Rada bere na vědomí informace SÚSPK. 

15. Rada bere na vědomí informace ohledně provozu pojízdné prodejny v částech města Nalžovské Hory. 

16. Rada bere na vědomí oznámení o projednání Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Pačejov. 

17. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory od SDH Velenovy. 

18. Rada přijímá petici podanou zastupitelem Města Nalžovské Hory p. Ladislavem Sládkem, Velenovy 114. 

 Připomínkám v sepsané petici bylo již vyhověno rozhodnutím rady v bodě č. 1.  

19. Žádost o nájezd na pozemek p.č. 147/17 v k.ú. Nalžovské Hory. Bude postoupena projektantům průtahu 

Nalžovskými Horami. Rada dále doporučuje jednat o odkupu pozemku p.č. 1854/1, neboť se jedná o pozemek, po 

kterém vede chodník a je v soukromém vlastnictví.  

20. Rada pověřuje starostu oslovením AQUAŠUMAVA ohledně řešením další nádrže na ČOV v Nalžovských Horách.  

 

 

 

 

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

Richard Lőbl                                                                                                   Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                              místostarosta 

 

 

 

 

 


