
Usnesení 

z jednání 15. rady, konané 19. listopadu 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 schvaluje smlouvy s VOD Svatobor Hrádek a firmou AGROPA ohledně zimní údržby. Rada 

pověřuje starostu podpisem smluv.   

2. Rada bere na vědomí jednání ohledně lomu – dobývacího prostoru ve Velenovech, které 

proběhne 21. 11. 2018. 

3. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019. Paní ředitelka předložila návrh rozpočtu v celkové výši 

2 900 000,- Kč za zřizovatele (výdaje na provoz školy). 

4. Rada schvaluje opravu desky – řídící karty výtahu v ZŠ v ceně 87 186,- Kč bez DPH. Rada 

pověřuje starostu zasláním objednávky na výše uvedenou opravu.   

5. Rada doporučuje zastupitelstvu nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, v likvidaci. Jedná se 

o bezúplatný převod pozemků pod cestami v Nalžovských Horách a úplatný převod pozemků 

v Těchonicích a Neprochovech.   

6. Rada schvaluje smlouvu na kadeřnictví mezi městem a paní Šmrhovou a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.   

7. Rada bere na vědomí revize veřejného osvětlení v Nalžovech a Stříbrných Horách. 

8. Rada schvaluje proplacení faktur pro Jiřího Tyšera - ve výši 36 661,- Kč bez DPH za 

elektroinstalační práce veřejného osvětlení v Nalžovech, ve výši 3 906,- Kč bez DPH za 

elektroinstalační práce v knihovně v Nalžovských Horách a za revize veřejného osvětlení ve 

Stříbrných Horách a Nalžovech ve výši 2 420,- Kč s DPH.   

9. Rada pověřuje starostu zadáním opravy odstranění závad na rozvaděči veřejného osvětlení 

ve Stříbrných Horách firmu Jiřího Tyšera. Termín dokončení 03/2019.   

10. Rada schvaluje podepsání smlouvy mezi městem Nalžovské Hory a DSO Horažďovicko ohledně 

pořízení pojízdné prodejny pro dvě zastávky (Těchonice, Neprochovy) ve výši 39 182,- Kč. 

Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.   

11. Rada neschvaluje připojení se k programu DSO Horažďovicko „Atraktivní region“.   

12. Rada schvaluje proplacení faktury č. 1803 pro SDH Ústaleč za údržbu travnatých ploch ve výši 

4 493,- Kč.   

13. Rada bere na vědomí žádost TJ Sokol o dotaci na divadelní představení. Ve věci bude jednáno 

se ZŠ Nalžovské Hory. 

14. Rada bere na vědomí žádost o opravu zřejmých nesprávností v územním plánu – části 

Sedlečko. V současné době věc řeší Krajský úřad Plzeň. 

15. Rada bere na vědomí dopis týkající se odstoupení pana ….., ……. od směny pozemků v části 

Miřenice. 

16. Rada bere na vědomí petici v Nalžovských Horách – část „Vejrov“ ohledně opravy komunikace. 

Budou osloveny firmy ohledně sítí v této části. Starosta v této záležitosti odpoví petentům. 

17. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 66/2018 pro Přemysla Paroubka ve výši 17 489,- Kč 

včetně DPH za opravy veřejného osvětlení v jednotlivých částech města.   



18. Rada bere na vědomí žádost o kanalizační přípojku čp. 115 Stříbrné Hory. Vzhledem k tomu, že 

bude v této části prováděna oprava vodovodu a kanalizace bude provedena i část stoky 

označení B7-1, na kterou je vydáno stavební povolení. 

19. Rada pověřuje starostu podáním žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků 

v kú. Ústaleč p.č. 1793/1.   

20. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 2018/0062 pro Dušana Trnku ve výši 2 000,- Kč za 

ověření vlastnických hranic p.p.č. 1884/1 v kú. Nalžovské Hory.   

21. Rada nedoporučuje prodej pozemku – část p.č. 712/2 v kú. Neprochovy.   

22. Rada bere na vědomí žádosti ohledně odkoupení nemovitosti čp. 76 v Nalžovských Horách. Ve 

věci bude jednáno na zastupitelstvu. 

23. Rada bere na vědomí dopis ČEZ DISTRIBUCE ohledně koordinace činností v části Ústaleč. 

24. Rada bere na vědomí žádost firmy SENERGOS ohledně zvláštního užívání komunikace p.č. 

1891/2. Nutno klást důraz na ochranu nového živičného povrchu v této části při provádění 

stavebních činností. 

25. Rada bere na vědomí odolání ……….. na Odbor výstavby a územního plánování Horažďovice. 

26. Rada bere na vědomí dopis paní ……………………. Ve věci bude provedeno místní šetření. 

27. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit věcné břemeno na pokládku NN u přípojky p. 

………………., Nalžovské Hory (novostavba).   

28. Rada souhlasí s plánem oprav silnic III. třídy dle požadavku z roku 2018.   

29. Rada doporučuje prodej pozemku st. p. 55 kú. Těchonice pro ČEZ.   

30. Rada souhlasí s příspěvkem na dopravní obslužnost v roce 2019 ve výši 63 965,- Kč. 

31. Rada bere na vědomí rozhodnutí Zeměřičského a katastrálního inspektorátu Plzeň ohledně 

odvolání paní ……….. a paní …………. 

32. Rada bere na vědomí žádost KÚ Plzeň – odstranění chyb v RÚIAN. Ve věci bude dále jednáno. 

33. Rada stanovuje termín konání zastupitelstva na 12.12.2018 od 18. hodin v obecním domě 

v Letovech. 

34. Rada bere na vědomí přípravu rozpočtu pro rok 2019 a střednědobého výhledu na období 

2020-2021. 

35. Rada schvaluje jako oddávající starostu Ing. Zdeňka Hlaváče a místostarosty p. Richarda Löbla 

a Ing. Václava Zahrádku. 

36. Rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti Šafránkovy základní školy a mateřské školy Nalžovské 

Hory za školní rok 2017/2018 projednanou na Školské radě konané dne 7. 11. 2018.  

 

 

Nalžovské Hory 20. 11. 2018 

 

 

………………………………………………………  

Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta 

 

 

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

Richard Löbl, místostarosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 

 


