
Usnesení 

z jednání 16. rady, konané 3. prosince 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 – chybí bod č. 19 z 15. rady  

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

v kú. Ústaleč p.č. 1793/1. 
 

1. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy pro 

a/ ………, Nalžovské Hory 20/I., na dobu určitou do 31.12.2019 

b/ ………, Nalžovské Hory 20/I., na dobu určitou do 31.12.2019 

c/ ………., Nalžovské Hory 85/II., na dobu určitou do 31.12.2019 

d/ ………, Nalžovské Hory 85/II., na dobu určitou do 31.12.2019 

e/ ………, Nalžovské Hory 85/II., na dobu určitou do 31.12.2019 

Rada pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.   

2. Rada souhlasí s instalací světla veřejného osvětlení před domem čp. 25/I. v Nalžovských 

Horách. Pro 5 

3. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace pro LDN Horažďovice za rok 2018.   

4. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace pro okrsek č. 4 Nalžovské Hory na okrskovou soutěž 

2018.   

5. Rada souhlasí s proplacením faktury 2018117 pro Jiřího Tyšera za provedené elektroinstalační 

práce na domu čp. 85/II. byt č. 3 v částce 598,- Kč bez DPH.   

6. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace pro TJ Sokol Nalžovské Hory na akci Stříbrnohorský 

kahan.  

7. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 5912366 pro SDH Letovy za provedené práce – úklid 

obce ve výši 5 250,- Kč.   

8. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat prodej domu čp. 76 v Nalžovských Horách dle 

právního podkladu JUDr. Mlčáka.   

9. Rada schvaluje proplacení zálohové faktury č. 07Z/2018 pro Josefa Synáče ve výši 5 000,- Kč za 

provedené práce na akci „Změna ve využití části mateřské školy na školní družinu Nalžovské 

Hory“.   

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

pro Svaz zdravotně postižených, z.s. Šumava – Klub Horažďovice ve výši 2 000,- Kč. Vyúčtování 

bude provedeno do 15.12. 2019. Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy.   

11. Rada bere na vědomí rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a 

Jihočeského - oprávnění k hornické činnosti. 

12. Rada bere na vědomí vyjádření ke změně využití stavby na místo pro provádění drobných 

veterinárních zákroků. Jedná se o rodinný dům čp. 7 v kú. Velenovy. 

13. Rada pověřuje starostu oslovením operátorů ohledně pokrytí lokalit v kú. Otěšín a Miřenice. 

14. Rada pověřuje starostu oslovením Ing. Kasalického ohledně dotačního titulu – Čistírna 

odpadních vod Nalžovské Hory. 

15. Rada pověřuje starostu oslovit pana Kvíčalu ohledně akce zateplení školy. 



Nalžovské Hory 5. 12. 2018 

 

………………………………………………………  

Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta 

 

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

Richard Löbl, místostarosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 


