
Usnesení 

z jednání 4. rady Města Nalžovské Hory, 

konané dne 13.3.2017 od 17.00 hodin 

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. 1 ze 3. rady 

1. Byl dohodnut způsob opravy komunikací v Nalžovských Horách .  

2. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro nemocnici následné péče 

LDN Horažďovice s.r.o. ve výši 20 000,00 Kč. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování do 15.12.2017. 

3. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem víceúčelové budovy ve Velenovech mezi městem a SDH Velenovy. 

4. Rada souhlasí s přípravou smlouvy na pronájem části školy ve Velenovech pro MS ve Velenovech. 

5. Rada bere na vědomí informaci ohledně vloupání do ČOV v Nalžovských Horách. 

6. Rada souhlasí s proplacením fa č. VF 1 – 0070/2017 pro Jana Vaska za kontrolu hasicích přístrojů a hydrantů ve výši 

2 447,00 Kč včetně DPH.  

7. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2170142 pro Agropu s.r.o. Olšany ve výši 36 300,00 Kč včetně DPH za zimní údržbu 

silnic.  

8. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20170642 pro AQUAŠUMAVU s.r.o Chudenín ve výši 41 866,00 Kč včetně DPH za 

vypracování technologického návrhu přestavby nádrže ČOV. 

9. Rada souhlasí s proplacením fa č. 170010 ve výši 3 460,00 Kč, č. 170011 ve výši 2 710,00 Kč, č. 17009 ve výši 2 120,00 Kč 

za práce bytovka p.., obecní domek Žďár, byt p….. pro Jana Kovala. 

10. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2017009 ve výši 9 075,00 Kč za geodetické práce – GP ve Velenovech pro Ing. Jiřího 

Kmínka. 

11. Rada souhlasí s proplacením 10 000,00 Kč za připojení elektroměru bytu v kabinách v Nalž. Horách. 

12. Rada bere na vědomí dopis ………, Velenovy, ohledně nájmů pozemků, ve věci bude dále jednáno. 

13. Rada bere na vědomí dopis manželů …. ohledně směny pozemků v Těchonicích. Rada požaduje směnu pozemků o 

stejné výměře, tudíž bude ve věci dále jednáno. 

14. Rada bere na vědomí žádost o směnu pozemků v k.ú. Ústaleč. Jedná se o pozemky pod vodojemem. Ve věci bude dále 

jednáno. Vlastník pozemku ….. 

15. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na dopravní obslužnost s KÚ Plzeňského kraje a pověřuje starostu podepsáním 

příslušné smlouvy.  

16. Rada souhlasí s povolením konání svodu koní v Krutěnicích dne 19.3.2017. 

17. Rada bere na vědomí informaci ohledně provozu pojízdné prodejny p. Motlíka. 

18. Rada souhlasí s provedením bazaru knih, vyřazených z důvodu aktualizace knihovního fondu a poškození. Navrhovaná 

cena 2,00 Kč za svazek. 

19. Rada bere na vědomí oznámení zeměměřičského úřadu ohledně provádění prací v regionu města Nalžovské Hory. 

Nutno zkontrolovat vyvěšení na úřední desce. 

20. Rada bere na vědomí informaci o konání výběrového řízení  ÚZSVM. 

21. Rada stanovuje termín konání zastupitelstva na den 22.3.2017 od 19.00 hodin v základní škole v Nalžovských  Horách.  

22. Rada souhlasí s podáním žádosti na dotační titul Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017. Žádost 

bude podána do 24.00 hodin dne 13.3.2017.  

Závěr provedl pan starosta. 

 

Richard Lőbl                                                                                                                        Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                                                místostarosta 


