
Usnesení 

z jednání 12. rady, konané 10. září 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. 1  

- upřesnění nabídek vrtů 

- nákup vyvážecí jímky 

 

1. Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výstavbu havarijního stavu vodovodu v části od čp. 

136/I. k čp. 108/I. v Nalžovských Horách.   

2. Rada doporučuje zastupitelstvu neschválit pronájem pozemku 4/1. Jedná se o pozemek před čp. 

114, bývalá základní škola.   

3. Rada schvaluje záměr pachtu pozemků 1014/2 a 871/53 v kú. Ústaleč pro zemědělskou činnost 

pro p……...   

4. Rada doporučuje záměr prodeje nemovitosti čp. 76 na st. p. č. 259 v kú. Nalžovské Hory.  

5. Rada schvaluje opravu rozvaděče veřejného osvětlení v Nalžovech na základě požadavku ČEZ 

Distribuce a.s.   

6. Rada schvaluje proplacení faktury č. 2018083 ve výši 17 009,- Kč bez DPH za výměnu světel 

v mateřské školce a fakturu č. 2018090 ve výši 5 718,- Kč včetně DPH za revize na městském úřadě 

pro Jiřího Tyšera, Klatovy.   

7. Rada schvaluje proplacení faktury č. 18100119 ve výši 49 610,- Kč za R-matriál 0/32 frézovaná pro 

firmu Silnice Klatovy a.s.  

8. Rada schvaluje proplacení faktury č. 5802364841 ve výši 2 715 580,10 Kč bez DPH za „Opravu 

místních komunikací Letovy – Miřenice“ a fakturu č. 5802364845 ve výši 70 567,67 Kč bez DPH za 

opravu propustku a vjezdu na místní komunikaci Letovy – Miřenice pro firmu Eurovia Silba a.s.   

9. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace pro SK Nalžovské Hory na akci 

Pohádkový les. 

10. Rada schvaluje žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory 

ve výši 24 369,- Kč na el. energii v kabinách pro SK Nalžovské Hory. Rada pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy.    

11. Rada bere na vědomí souhlas Policie ČR s povolením vjezdu na pozemek p.č. 1067/14 a p.č. 

1067/15 k místní komunikaci p. č. 1067/6 v kú. Nalžovské Hory. 

12. Rada stanovuje výši nájmu na prostor kadeřnictví částkou 1 200,- Kč/měsíc.   

13. Rada bere na vědomí zápis z valné hromady Prácheňsko. 

14. Rada určuje termín jednání zastupitelstva na 19.9.2018 od 18.00 hod v jídelně základní školy 

v Nalžovských Horách.   

 

Nalžovské Hory 10. 9. 2018 

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

Richard Löbl, starosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 


