
Usnesení

z jednání 2. rady, konané 5. února 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: trvá bod č. 22 z 8. rady z roku 2017;

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

1. Rada projednala provoz knihovny dle návrhu paní Marešové. Rada odsouhlasila výpomoc při
zapracování paní Marešové, kterou bude provádět paní Löblová. Bude uzavřena dohoda o
provedení  práce  s paní  Löblovou.  Rada  odsouhlasila  nákup  stolů  pro  knihovnu
v předpokládané ceně cca 40 000,- Kč. 

2. Rada  schvaluje  odměny  členům  volebních  komisí  ve  výši  1 000,-  Kč  na  jednoho  člena
z rozpočtu města. Odměna bude vyplacena formou daru. 

3. Rada bere na vědomí soupis výkonů na zimní údržbě komunikací od firmy Agropa Pačejov.

4. Rada nedoporučuje prodej hodin z kostela v Nalžovských Horách. Bude upřesněno vlastnictví
hodin s diecézí České Budějovice.

5. Rada projednala žádost o směnu pozemků mezi  p. …......  p.p.č.  379/1 o výměře 2 538 m2

v k.ú. Ústaleč a městem Nalžovské Hory p.p.č. 6/4 o výměře 385 m2 v k.ú. Krutěnice. Rada
doporučuje zastupitelstvu provést tuto směnu. 

6. Rada  souhlasí  s uzavřením  smlouvy  mezi  firmou  KINETIC  KT  s.r.o.  Klatovy  a  Městem
Nalžovské  Hory  ohledně správy  serveru  a  počítačové sítě.  Pověřuje  starostu podepsáním
smlouvy o poskytnutí servisní služby. 

7. Rada souhlasí s proplacením faktury pro SDH Velenovy na zajištění otopu pro víceúčelovou
budovu a na úpravu veřejného prostranství v roce 2017. 

8. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Velenovy
na  akci  rozsvícení  vánočního  stromečku  ve  výši  1 000,-  Kč.  Rada  pověřuje  starostu
podepsáním smlouvy. Vyúčtování do 28.2.2018. 

9. Rada  souhlasí  s poskytnutím  účelově  vymezené  dotace  z rozpočtu  město  pro  začínající
včelaře Českého svazu včelařů, Základní organizace Nalžovské Hory ve výši 5 000,- Kč. Rada
pověřuje starostu podepsat smlouvu. Vyúčtování do 15.12.2018. 

10. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Ústaleč ve
výši  2 000,-  Kč na turnaj  ve stolním tenise.  Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Vyúčtování do 28.2.2018. 

11. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace firmy REVUELTA – stánkový prodej Žďár. 

12. Rada souhlasí s hostováním p. Lagronové na pouti v Nalžovských Horách. 



13. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 8059900001 pro Pavla Kressla, Nalžovské Hory ve výši
40 191,- Kč včetně DPH za opravu traktoru 6340 ZETOR. 

14. Rada souhlasí s proplacením faktury 20180002 od firmy CHYTRÉ STŘECHY ve výši 173 060,- Kč
včetně DPH za práce na zateplení mateřské školy v Nalžovských Horách. 

15. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 8022018 od firmy PREISWERT s.r.o. ve výši 37 281,- Kč
bez DPH za dodávku a montáž dveří v obecním domě v Letovech. 

16. Rada bere na vědomí žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro firmy SENERGOS
a.s.

17. Rada bere na vědomí návrh na financování pojízdné prodejny DSO Horažďovicko.

18. Rada bere na vědomí dopis sektoru odpadového hospodářství ČR.

19. Rada  bere  na  vědomí  rozhodnutí  Krajského  ředitelství  policie  Plzeňského  kraje  ohledně
střelnice Sedlečko. Bude svoláno veřejné jednání v Miřenicích dne 9.2.2018.

20. Rada bere na vědomí rozhodnutí  Krajského úřadu Plzeňského kraje o stížnosti  Tělocvičné
jednoty Nalžovské Hory. Rada pověřuje starostu vyřízením předmětné záležitostí.

21. Starosta informoval ohledně výstavy čistírny odpadních vod v Nalžovských Horách.

Nalžovské Hory 5. 2. 2018

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

Richard Löbl, starosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta


