Usnesení
z jednání 6. rady, konané 9. května 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 ze 4. rady - Bude provedena poptávka firem na zateplení školy.
trvá bod č. 18 z 5. rady - 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.
1. Jednání s Ing Kasalickým.
- Průběh úpravy ČOV Nalžovské Hory: Bylo provedeno seznámení s jednotlivými postupy
prací. Termín dokončení všech prací do 15. 6. 2018
- Termín a cena vývozů jímek a septiků pro občany města: Svoz od 15. 6. 2018 pro občany.
Předpokládaná cena s DPH 50,- Kč/ 1 m3 pro naše občany, 200,-Kč/1 m3 Kč pro cizí občany.
- Úprava vody – vodojem Nalžovské Hory: Dle vyjádření pana Kasalického byla provedena
změna úpravy odstranění manganu.
- Likvidace roztoku manganistanu: bude odvezen firmou Culligan.
- Kalkulace vodného a stočného za rok 2017: Kalkulace bude pro rok 2018 ve stejné výši dle
sdělení pana Kasalického.
- Volná kanalizační výusť Žďár: Bude provedeno jednání se Správou a údržbou silnic Klatovy
a Povodím Vltavy, s.p. Klatovy.
- Nový vrt Velenovy: Bude osloven hydrogeolog a provedeno vytipování místa pro další vrt.
- Odvedení vody z příkopu u komunikace na Miřenice: bude posouzeno na místě samém.
- Vrt Letovy: Bude provedeno řešení pro využití vrtu a stávajícího napájení vodovodu.
- Kanalizace vojenské bytovky: Pan Kasalický zašle cenu na provedení.
2. Rada souhlasí se stavbou ČEZ distribuce pro p.č. 109 v kú. Ústaleč. Rada pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
3. Rada pověřuje starostu jednáním s ČEZ distribuce ohledně přípojky NN pana …… s ohledem na
vedení veřejného osvětlení a dalšího pokračování veřejného osvětlení.
4. Rada souhlasí s povolením objížďky pro Automoto klub Pačejov z důvodů závodů dne 28. 7.
2018.
5. Rada souhlasí s odpisovým plánem Šafránkovy základní školy Nalžovské Hory na rok 2018.
6. Rada bere na vědomí konání střeleb MS Velenovy ve Velenovech dne 2.6. 2018 od 8.30 do
19.00 hodin. Bude zveřejněno na stránkách úřadu.
7. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 1800004 pro Ing. Valtra za změnu č. 1 územního plánu
města Nalžovské Hory. Bude provedeno rozúčtování pro další subjekty.

8. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 1 pro MS Miřenice-Letovy za úklid veřejného
prostranství ve výši 9 730,- Kč.
9. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 2018017 pro firmu ZASTASPO s.r.o. ve výši 494.515,- Kč
za práce na víceúčelovém hřišti v Ústalči.
10. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 20180916 pro firmu Aquašumava s.r.o. za práce na ČOV
v Nalžovských Horách ve výši 110 580,- Kč.
11. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 20180921 pro firmu Aquašumava s.r.o. ve výši 29 040,Kč s DPH za projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení na akci dostavba
kanalizace – stoka B7-1.
12. Rada projednala stavební a instalatérské práce v mateřské škole v 1. patře. Předpokládaná
cena do 100 000,- Kč. Rada souhlasí s provedením v prázdninovém termínu.
13. Rada bere na vědomí cenovou nabídku na provedení rozborů sedimentů v rybnících. Bude
osloven Odbor životního prostředí v Horažďovicích s ohledem na vypovídající hodnoty pro
případné další řízení.
14. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro SDH Nalžovské Hory ve výši 5 000,Kč na spoluúčast financování oslav 130. výročí založení SDH Nalžovské Hory. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Vyúčtování do 31. 8. 2018.
15. Rada souhlasí s poskytnutím účelové vymezené dotace pro firmu Revuelta ve výši 10 000,- Kč
na podporu provozu prodejny ve Žďáře. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Vyúčtování do
15.12.2018.
16. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro TJ Sokol Nalžovské Hory:
5 000,- Kč na činnost spolku Kolos – úhrada nákladů (kostýmů, dekorace, osvětlení atd.)
v souvislosti s připravovanou pohádkou „O chaloupce z perníku aneb bylo to kdovíjak“; termín
vyúčtování do 15. 12. 2018.
a 10 000,- na úhradu nákladů spojených s pořádáním 2. ročníku divadelní přehlídky
„Stříbrnohorský kahan“; termín vyúčtování do 31. 10. 2018.
17. Rada souhlasí s pronájmem místa v autoparku pro …….. Uložení písku na 10 m2 a dřeva na 12
m2. Cena 10,- Kč/m2 a započatý měsíc. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18. Rada bere na vědomí žádost o podporu „Linky bezpečí“ – bude projednáno na zastupitelstvu
města.
19. Rada souhlasí s provedením opravy střešního pláště technické budovy u čp. 20 Stříbrné Hory.
Cena 115 284,- Kč bez DPH včetně materiálu. Rada požaduje provedení prací do 30.9.2018.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20. Rada souhlasí s provozem knihovny ve Velenovech dle předloženého návrhu. Bazar vyřazených
knih bude za cenu 2,- Kč za knihu.
21. Rada bere na vědomí upozornění na šíření kůrovce, hajný zajistí nápravu. Rovněž obdobný
problém je ve Žďáře – nutno dořešit.
22. Rada souhlasí s umožněním kancelářské praxe studentky v termínu 14. – 25.5. 2018.
23. Rada bere na vědomí potvrzení Policie ČR o účasti na dopravní nehodě - studna Miřenice. Ve
věci bude dále jednáno.
24. Rada souhlasí s uložením potrubí do městského pozemku v kú. Neprochovy. Terén bude
upraven do původního stavu.
25. Rada souhlasí s opravou přístupové komunikace k hájovně ve Velenovech.
26. Rada souhlasí s renovací pomníku padlých v Nalžovech.
27. Rada bere na vědomí postup ve věci „Střelnice Sedlečko“. Rada souhlasí s pověřením právníka
s podáním nadřízenému orgánu Policie ČR.
28. Rada bere na vědomí informace ve věci GDPR za město Nalžovské Hory. Zpracovatelem bude
firma Floramed s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. Milanem Krabcem, který bude pověřencem.

Cena za zpracování vstupní dokumentace 3 600,- Kč + fixní smluvní odměna ve výši 600,- Kč
měsíčně s DPH.
29. Rada bere na vědomí závěrečný účet DSO Horažďovicko a doporučuje zastupitelstvu města vzít
na vědomí tento závěrečný účet.
30. Rada bere na vědomí cenové nabídky na provedení opravy balkonu kabin u hřiště
v Nalžovských Horách. Vzhledem k rozsahu bude ve věci rozhodovat zastupitelstvo města.
31. Budou osloveny firmy na zateplení další části školy v Nalžovských Horách. Provedení prací je
nutné v době prázdnin. Termín podání nabídky do 21.5.2018 do 13.00 hodin.

Nalžovské Hory 9.5.2018

…………………………………………………………….

…………………………………………………………

Richard Löbl, starosta

Ing. Václav Zahrádka, místostarosta

