
Usnesení 

z jednání 5. rady, konané 9. dubna 2018 

od 17. hodin na Městském úřadě 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 - Bude provedena poptávka firem na zateplení školy. 

 

1. Rada bere na vědomí výpověď smlouvy na zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího 

nakládání s odpady č. 2014/01 doručenou dne 29.3.2018. Rada ukládá starostovi a 

místostarostovi zahájit přípravu na nové výběrové řízení na poskytovatele této služby. 

2. Rada souhlasí návrhem dodatku smlouvy s firmou TRIADA o poskytnutí uživatelských práv 

k modulárnímu počítačovému programu MUNIS. Rada pověřuje starostu podepsáním 

dodatku.  

3. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Neprochovy 

ve výši 1 302,- Kč na materiál na velikonoční dílnu pro děti a rodiče. Vyúčtování již bylo 

provedeno.  

4. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Miřenice ve 

výši 3 000,- Kč na oslavu MDŽ. Vyúčtování již bylo provedeno.  

5. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace pro TJ Sokol Nalžovské Hory. 

6. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace pro SDH Velenovy. 

7. Rada bere na vědomí opravu kanalizační přípojky p. ….. v Nalžovských Horách. 

8. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 20180851 firmě Aquašumava ve výši 81 586,- Kč za 

provedené práce na úpravy technologie na čistírně odpadních vod Nalžovské Hory.  

9. Rada souhlasí s proplacením faktury č.  5912364 pro SDH Nalžovské Hory ve výši 5 250,- Kč za 

odpracované brigádnické hodiny.  

10. Rada souhlasí s proplacením faktury pro J. Randovou, Kolmá 574, Blovice za vybavení 

kuchyňskou linkou do bytu Nalžovské Hory 20/I. (dolní byt) ve výši 23 353,- Kč. Cena bude 

rozpuštěna do výše nájmu dle platné legislativy.  

11. Projednání vyúčtování dotace za rok 2017 pro SK Nalžovské Hory. Byly zodpovězeny otázky 

ohledně některých bodů uvedených ve vyúčtování. Rada bere na vědomí. 

12. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro 

SK Nalžovské Hory ve výši 25 060,- na náklady elektrické energie v budově kabin.  

13. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro 

SK Nalžovské Hory ve výši 50 000,- Kč na činnost družstva mladších žáků. Vyúčtování bude 

provedeno do 15.12. 2018.  

14. Rada souhlasí se změnou užívání stavby rekreačního domu E.č. 23 na st. P. 127 v kú. Ústaleč 

na rodinný dům.  

15. Rada bere na vědomí žádost na opravu nápisu na pomníku padlých v Nalžovech. Rada požaduje 

předložit cenovou nabídku na uvedenou opravu. 

16. Rada bera na vědomí návrh ceny vývozu fekálem – Horažďovice / Sušice. Rada pověřuje 

starostu jednáním s Ing. Kasalickým (firma Aquašumava) ohledně vývozu na čistírnu odpadních 

vod v Nalžovských Horách v současné době. 

17. Rada bere na vědomí informace ohledně střelnice Sedlečko. 



18. Rada bere na vědomí postup ve věci směny pozemků p. ……., Velenovy a města Nalžovské Hory. 

Bude svoláno místní šetření na místě samém za účasti zastupitelů z Velenov. Termín dohodne 

místostarosta. 

19. Rada souhlasí s účastí starosty a zaměstnankyně na školení GDPR v Plzni na Krajském úřadě.  

20. Rada rozhodla, že dodavatelem nových osvětlovacích těles veřejného osvětlení ve Žďáře, 

Neprochovech a Těchonicích bude firma Jiří Tyšer.  

 

Nalžovské Hory 9.4.2018 

 

 

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

Richard Löbl, starosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 

 

 

 

 


