
Usnesení 

z jednání 14. rady, konané 8. října 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 souhlasí s provedením oprav bezdrátového místního rozhlasu v částech Ústaleč, Krutěnice, 

Miřenice, Otěšín, Letovy, Těchonice, Žďár.   

2. Rada souhlasí s výměnou nouzových světel v ZŠ v Nalžovských Horách. Jedná se o vadná světla. 

Předpokládaná cena bude cca 60 000,- bez DPH.   

3. Rada souhlasí s požádáním převodu pozemků vybraných v rámci celého obvodu města Nalžovské 

Hory. O tyto pozemky bude požádán Státní statek Jeneč.   

4. Rada bere na vědomí dopis p………. Celá věc je řešena Policií ČR. 

5. Rada bere na vědomí dopisy – připomínky k záměru prodeje nemovitosti čp. 76/II. v Nalžovských 

Horách. K celé záležitosti budou doplněny předchozí jednání zastupitelstev a věc bude řešena na 

řádném zasedání zastupitelstva. V současné době se jedná o záměr prodeje a možnost odkoupení 

mají i současní nájemníci. 

6. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 4/2018 ve výši 5 183,- Kč včetně DPH pro Pavla Jedličku za 

vícepráce na akci rekonstrukce terasy kabin v Nalžovských Horách.   

7. Rada bere na vědomí žádost o odkup obecních pozemků ve Velenovech a Neprochovech. Ve věci 

bude dále jednáno a budou upřesněny jednotlivé záměry ……. 

8. Rada bere na vědomí návrh smlouvy mezi městem Nalžovské Hory a p……. 

9. Rada pověřuje pana starostu oslovením pana Pavla Sládka, Plánice ohledně závodního lomu ve 

Velenovech. 

10. Rada pověřuje starostu oslovit firmu Aquašumava s.r.o. ohledně nabídky na nádrž na svoz žump, 

umístěné na ČOV v Nalžovských Horách. 

 

 

 

Nalžovské Hory 9. 10. 2018 

 

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

Richard Löbl, starosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 


