
Usnesení 
z jednání 1. rady, konané 8. ledna 2018 

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 roku 2017;  

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

směny za městské pozemky. 

1. Rada projednala způsob rozdělní úhrad za změnu č. 1 územního plánu města.  Úhrada: 

soukromé subjekty 70 000,- Kč včetně DPH; Město Nalžovské Hory 111 500,- Kč včetně DPH. 

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit způsob tohoto financování.  

2. Rada stanovuje termín konání zastupitelstva na den 17. ledna 2018 od 18.00 hod v zasedací 

místnosti na Městském úřadě v Nalžovských Horách. 

3. Rada stanovuje výši odměny pro knihovnici ve Velenovech. Rada stanovuje výši odměny pro 

kronikářku města Nalžovské Hory. 

4. Rada schvaluje stanovení výpůjční doby v Obecní knihovně Nalžovské Hory od února 2018. 

Pondělí 12.30 – 17.00; středa 12.30 – 17.00 a pátek 12.30 – 15.00 hod.  

5. Rada schvaluje přidělení bytu v čp. 20/I. v přízemí.  

6. Rada doporučuje jednání ohledně koupě pozemků pro cestu v Neprochovech. Jedná se o 

pozemky č.p. 56/2 a část 55/1.  

7. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro 

TJ Sokol Nalžovské Hory ve výši 7 000,- na pořádání dětských šibřinek. Vyúčtování bude 

provedeno do 31. března 2018. Rada pověřuje starostu podepsáním příslušné smlouvy.  

8. Rada bere na vědomí dopis p. Tomana z TJ Sokol Nalžovské Hory a pověřuje starostu 

odepsáním na tento dopis. 

9. Rada souhlasí s povolením kácení dřevin v k.ú. Letovy p.p.č. 620 a k.ú. Otěšín p.p.č. 1 pro 

Klatovské rybářství.  

10. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 18001 pro Ladislava Sládka, Velenovy 114 ve výši 6 041,- 

Kč za práce na vodojem v Nalžovských Horách.  

11. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 2017124 pro Jiřího Tyšera Klatovy ve výši 66 516,- Kč 

bez DPH za vícepráce v Ústalči a Krutěnicích. 

12. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 171/1313 pro firmu SOVT-RADIO Vodňany ve výši 

144 897,50 Kč s DPH za zhotovení bezdrátového veřejného rozhlasu ve Velenovech.  

13. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 20170563 pro firmu LINAKO Klatovy ve výši 8 530,- Kč 

včetně DPH za PVC v bytě v I. NP v čp. 20/I. v Nalžovských Horách.  

14. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 79/2017 pro Jaroslava Kratejla ve výši 6 922,- Kč s DPH 

za opravu veřejného osvětlení v obci. 

15. Rada bere na vědomí dopis Krajského úřadu Plzeň ohledně dotačních titulů. 

16. Rada bere na vědomí ohlášení průzkumného vrtu na p.p.č. 50/1 v k.ú. Miřenice. 

17. Rada nedoporučuje zastupitelstvu prodej pozemku p.p.č.4/1 v k.ú. Nalžovské Hory pro p…….. 

18. Rada bera na vědomí rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve 

výši 98 928,- Kč. 



19. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace na rozsvícení vánočního stromku v roce 2017 pro TJ 

Sokol Nalžovské Hory. 

20. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace na rozsvícení vánočního stromku ve Žďáře v roce 2017 

pro SDH Žďár. 

21. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace SK Nalžovské Hory na práci s mládeží a požaduje 

přítomnost předsedy SK Nalžovské Hory k vyjasnění dokladů vyúčtování. 

22. Rada pověřuje starostu dohodnutím se Správou a údržbou silnic PK  – zimní údržba silnice. 

 

Nalžovské Hory 8. 1. 2018 

 

 

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

Richard Löbl, starosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 

 


