
Usnesení 

z jednání 10. rady, konané 13. srpna 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: všechny body splněny 

1. Rada bere na vědomí výběrové řízení na nového zaměstnance a pověřuje starostu a místostarostu výběrem 

zaměstnance.   

2. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 11/2018 pro Václava Kováříka ve výši 75 672,- Kč včetně DPH za 

práce na mateřské škole v Nalžovských Horách.   

3. Rada souhlasí s finančním příspěvkem pro základní školu v Nalžovských Horách ve výši 92 000,- Kč na 

pořízení šatních skříněk s kódovaným zámkem a centrálním klíčem.   

4. Rada bere na vědomí zápis z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace – Šafránkovy základní školy a 

mateřské školy v Nalžovských Horách. 

5. Rada bere na vědomí oznámení Policie ČR o závadě ve sjízdnosti komunikace v obci Miřenice. Dle sdělení 

p. starosty byla závada již odstraněna. 

6. Rada bere na vědomí žádost firmy Aquašumava s.r.o. ohledně rozpouštěcí nádrže flokulantu. Bude řešeno 

na příští radě za účasti zástupce firmy Aquašumava. Řešeno bude rovněž vystrojení nádrže na čistírnu 

odpadních vod a pořízení vyvážecí jímky. 

7. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 2018036 od firmy Zastaspo s.r.o. ve výši 510 050,- Kč bez DPH za 

provedené práce na víceúčelovém hřišti v Ústalči. Jedná se o konečnou fakturu. 

8. Rada bere na vědomí usnesení o zastavení řízení Obvodním báňským úřadem ve věci lomu Velenovy. 

9. Rada bere na vědomí smlouvu o dílo mezi městem Nalžovské Hory a SÚS Plzeňského kraje ohledně oprav 

místních komunikací tryskovou metodou. 

10. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 2018073 ve výši 7 582,- Kč bez DPH za opravu světel v obci 

Těchonice, faktury č. 2018075 ve výši 4 176,- Kč bez DPH za elektropráce na akci „kadeřnictví a knihovna 

v Nalžovských Horách“ a faktury č. 2018074 ve výši 2 594,- Kč bez DPH za ohřívač vody do mateřské školy 

pro firmu Jiří Tyšer.   

11. Rada souhlasí s návrhem strategických investic do roku 2030 pro plánování Plzeňského kraje.  

12. Rada bere na vědomí nabídku cen vrtů od Zdeňka Štěpána, rada požaduje doplnit o další nabídky. 

13. Rada bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu. Vzhledem k tomu, že v současné době není volný 

žádný byt, bude žádost zařazena do pořadníku na byty. 

14. Rada bere na vědomí žádost o pacht pozemku parc. č. 1067/6 pro p. ……. Bude provedeno místní šetření. 

15. Rada bere na vědomí oznámení katastrálního úřadu o podaném odvolání ohledně katastru v části 

Krutěnice. 

16. Rada souhlasí s opravou havarijního stavu krovu na hospodářském objektu u čp. 20/I. v Nalžovských 

Horách.   

17. Rada schvaluje obsah kroniky města Nalžovské Hory za rok 2017.   

 

Nalžovské Hory 13. 8. 2018 

 

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

Richard Löbl, starosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 


