
Usnesení 

z jednání 3. městské rady, konané dne 20.2.2017 

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, 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. 19 z 2. rady 

1. Rada bere na vědomí usnesení MěÚ Horažďovice, odboru výstavby a územního plánování ohledně dělení a scelování 

pozemků v k.ú. Velenovy. Ve věci bude dále jednáno. 

2. Rada souhlasí s úhradou 1 500,00 Kč na jednu zastávku pojízdné prodejny pro pana Motlíka v rámci DSO Horažďovicko 

na dobu 3 měsíců od zahájení provozu.  

3. Rada bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Horažďovice o rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu 

„Víceúčelové hřiště – Ústaleč – sportovní vyžití“, p.p.č. 59/1 a 59/3 v k.ú. Ústaleč. Rada souhlasí se zaplacením 

správního poplatku ve výši 30 000,00 Kč za toto řízení. 

4. Rada bere na vědomí smlouvu č. 00692017 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu B- Obnova lesního porostu ve 

výši 179 100,00 Kč od Plzeňského kraje. 

5. Rada souhlasí s nájemní smlouvou, uzavřenou mezi TJ Sokol Nalžovské Hory, o.s. a……, ohledně pronájmu bytu v budově 

čp. 134 v Nalžovských Horách.  

6. Rada bere na vědomí opatření obecné povahy – bobr evropský. 

7. Rada souhlasí se stavbou vzdušného vedení NN dle přiloženého plánu. Jedná se o stavbu: 

„Stížnost, DO, Hradešice 46 – vedení NN IE – 12 – 0006406“.  

8. Rada souhlasí s proplacením fa č. 3111700038 pro SÚS Plzeňského kraje za zimní údržbu za měsíc leden ve výši 

11 907,00 Kč včetně DPH.  

9. Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Policie  Horažďovice, Plánice, Kolinec. 

10. Rada bere na vědomí informaci ohledně projektu Azylový dům Kvítko. 

11. Rada doporučuje pronájem pozemků v k.ú. Miřenice p.p.č. 427, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 430 pro p. ……. Rada 

nedoporučuje pronájem pozemků v k.ú. Miřenice, p.p.č. 426 – část.  

Rada požaduje pozemky p.č. 1815 a část p.č. 1791 směnit za jiné pozemky, nikoliv prodej. Ve výše uvedené věci bude 

dále jednáno.  

12. Rada souhlasí s povolením k hostování na pouti v Nalžovských Horách pro Marcelu Lagronovou. Starosta  sdělí termín 

konání pouti.                           

13. Nabídka varhanních koncertů: 

Probíhá jednání s L. Naušem ohledně koncertu v době vánoc v kostele v Nalžovských Horách. Budou doplněny možnosti 

dalších účinkujících. 

14. Rada souhlasí s provedením opravy věžních hodin v Nalžovských Horách za cenu cca 40 000,00 Kč fi Restaurátorství MČ 

VĚŽNÍ HODINY, Zbenice čp. 1. Pro 5. 

15. Rada bere na vědomí dopis MVČR. 

16.  Rada bere na vědomí informace ohledně změny č. 1 územního plánu. 

17. Bude podána žádost na dotace veřejného osvětlení v Ústalči. 

 

 

Závěr provedl pan starosta. 

 

 

V Nalžovských Horách dne 22.2.2017 

 

 

…………………………….                                                                                            --------------------------------------- 

Richard Lőbl                                                                                                                      Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                                                     místostarosta 

 


