
Usnesení 

z jednání 4. rady, konané 19. března 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. Jednání s předsedou SK Nalžovské Hory bylo zrušeno z důvodu nepřítomnosti předsedy. 

2.  Rada bere na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Klatovy. 

Doporučuje zastupitelstvu požádat o bezúplatný převod pozemků pod komunikací směr 

Otěšín. 

3. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Kolinec. 

4. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR Horažďovice. 

5. Rada bere na vědomí žádost p……., Miřenice ohledně prodeje betonových skruží. Rada 

v současné době neuvažuje o jejich prodeji. 

6. Rada nesouhlasí s umístěním rodinného domu p. …..Nalžovské Hory na základě žádosti p. ….. 

zastoupeného plnou mocí. Umístění je nutné uvést do souladu s územním plánem Nalžovských 

Hor.  

7. Rada bere na vědomí dopis Policie ČR ohledně střelnice Sedlečko. 

8. Rada bere na vědomí provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 417/1 v kú. Těchonice. 

9. Rada schvaluje „Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění s užíváním bytových jednotek“.  

10. Rada bere na vědomí projednání jízdních řádů 2019. 

11. Rada bere na vědomí odpověď Krajské hygienické stanice ohledně střelnice firmy Ariamed 

s.r.o. 

12. Rada bere na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převodu 

pozemku p.č. 90/3 v kú. Těchonice. Rada ukládá starostovi oslovit ostatní vlastníky této 

nemovitosti ohledně odkupu. 

13. Rada bere na vědomí vyjádření Dopravního inspektorátu Klatovy ohledně úpravy provozu 

slepou komunikací v Nalžovských Horách. 

14. Rada schvaluje žádost základní školy o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole.  

15. Rada nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.p.č. 1788 jelikož se jedná dle výpisu z KN o 

komunikaci.  

16. Rada bere na vědomí převzetí dokumentace o umístění zrcadla v Těchonicích. Bude 

pokračováno v povolení příslušnými úřady. 

17. Rada bere na vědomí zápis z jednání z.s.p.o. Prácheňsko. 

18. Rada bere na vědomí úpravy místního kadeřnictví a předsíní WC v objektu Městského úřadu 

Nalžovské Hory. 

19. Rada schvaluje jednání zastupitelstva na den 28.3. 2018 od 19.00 hod. v základní škole 

v Nalžovských Horách. 

20. Rada doporučuje zastupitelstvu provedení výměny světel v částech města Žďár, Těchonice, 

Neprochovy. Rada doporučuje akci provést firmou Tyšer, která prováděla obdobnou akci 

v Ústalči.  



21. Rada bere na vědomí dopis p………., Horažďovice ohledně rozbahněné komunikace 

k rodinnému domu čp. 36 v Neprochovech. Rada pověřuje starostu zjednání nápravy po 

dohodě s p………. 

22. Bude provedena poptávka firem na zateplení školy. 

 

Nalžovské Hory 19.3.2018 

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

Richard Löbl, starosta Ing. Václav Zahrádka, místostarosta 

 

 

 


