
Usnesení 
z jednání 18. rady, konané dne 11.12.2017 

od 17.00 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. 22 z 8. rady 

Rada doporučuje dále jednat o pozemku ve vlastnictví p. …………….. v k.ú. Velenovy ohledně směny za 

městské pozemky. 

1. Rada bere na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě č.2014/01 o zajištění služeb v oblasti sběru, 

svozu a dalšího nakládání s odpady od firmy Odpady Bohemia s.r.o. Dodatek bude postoupen 

zastupitelstvu města. 

2. Rada bere na vědomí faktury od firmy Odpady Bohemia, vzhledem k nejasnostem ve 

fakturaci bude požádáno o upřesnění. 

3. Rada souhlasí se zaplacením faktury 20171692 od p. Motlíka za služby pojízdné prodejny ve 

výši 3 225,86 Kč s DPH.  

4. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 66/2017 od p. Paroubka za opravu veřejného 

osvětlení Nalžovské Hory, Letovy, Těchonice ve výši 9 563,- Kč s DPH. 

5. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 67/2017 od p. Paroubka za zdobení vánočního 

stromečku v Nalžovských Horách a Letovech ve výši 6 183,- Kč s DPH.  

6. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 2017060946 od firmy BÖGL a KRÝSL, k.s. za štěrk ve 

výši 14 487,- Kč s DPH. 

7. Rada souhlasí s proplacením faktury ze dne 11.12.2017 od SDH Žďár ve výši 1 120,- Kč za 

údržbu veřejného prostranství.  

8. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

SZP – Klub Horažďovice ve výši 2 000,- Kč. Vyúčtování bude do 30.11.2018. Příspěvek bude 

vyplacen v roce 2018.  

9. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

LDN Horažďovice ve výši 20 000,- Kč. Vyúčtování bude do 30.11.2018, příspěvek bude 

vyplacen v roce 2018.  

10. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace od LDN Horažďovice za rok 2017. 

11. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

SDH Ústaleč ve výši 3 000,- Kč na vánoční rozsvícení stromečku. Vyúčtování do 31.3.2018.  

12. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

SDH Žďár ve výši 2 000,- Kč na rozsvícení vánočního stromečku. Vyúčtování bude do 

31.3.2018.  

13. Rada bere na vědomí návrh směny pozemků mezi městem a p. …………………., Žďár. Bude 

provedeno místní šetření.  

14. Rada bere na vědomí směnu pozemků mezi městem a p………………….. v k.ú. Velenovy. 

Vzhledem ke kvalitě nabízeného pozemku rada pověřuje starostu jednáním o jiných 

pozemcích. 

15. Rada bere na vědomí žádost odprodeje části pozemku p.č. 4496/1 v k.ú. Velenovy pro p.  

…………, ………………., …………….. a ……………... Vě věci bude dále jednáno o směně pozemků.  



16. Žádost o odprodej části pozemků č. 4496/1 v k.ú. Velenovy (u staré hasičárny)  pro 

………………, Velenovy  bude projednáno zastupitelstvem města. Rada nedoporučuje prodej 

17. Rada souhlasí s odepsáním 172 ks knih z obecní knihovny v Nalž. Horách na podkladě žádosti 

ze dne 11.12.2017.  

18. Rada bere na vědomí výši dotace pro SDH od GŘ HZS ČR. 

19. Rada bere na vědomí Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. 

20. Rada bere na vědomí připomínku k návrhu rozpočtu od TJ Sokol Nalžovské Hory. Věc bude 

postoupena zastupitelstvu města Nalžovské Hory. 

21. Rada bere na vědomí dopis žádosti o finanční podporu sociálních služeb Oblastní charity 

Horažďovice. 

Závěr provedl pan starosta. 

 

 

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

Richard Lőbl                                                                                                  Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                              místostarosta 

 

 

Nalžovské Hory dne 12.12.2017 

 


