
 

Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice 

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rok 2021 
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17.3. Žádost o zaslání investičních plánů města. 29.3. Zasláno oznámení o výši úhrady za 

zpracování. 

8.10. Žádost o poskytnutí informace, kdy proběhlo 

poslední konání městského zastupitelstva a 

kdy proběhne další. 

15.10.  Termín svolání zastupitelstva města je 

stanoven na 27.10. 2021. Informace z již 

proběhlých zasedání jsou řádně zveřejněny. 

8.11. Žádost o poskytnutí informace ohledně 

objektu Nalžovské Hory čp. 134: 

1. na základě jakého právního dokumentu 

disponuje TJ Sokol Nalžovské Hory 

s uvedenou nemovitostí a poskytnutí 

tohoto dokumentu, 

2. jak je prostor k pronájmu veliký a jakou 

má dispozici, 

3. v jaké výši je nájemné za pronajímaný 

prostor. 

18.11.  

1. Smlouva o nájmu nemovitosti ze dne 

24.6.2013. Kopie dokumentu doložena.  

2. Objekt kabin se zastavěnou plochou 401 m2, 

který obsahuje šatny se zázemím, 

společenské místnosti, byt 1+1 kk a 

příslušenství. 

3. Dle uvedené smlouvy ve výši 1 Kč/rok. 

24.11. Žádost o poskytnutí informace, zda obec 

disponuje výroční zprávou a zprávou o 

hospodaření sportovního klubu SK 

Nalžovské Hory. 

2.12.  

Obec nedisponuje výroční zprávou ani 

zprávou o hospodaření tohoto subjektu. 

24.11.  Město Nalžovské Hory je vlastníkem 

pozemku p.č. 1043/42 v k.ú. Nalžovské Hory 

kde je sportoviště s umělým povrchem. 

Žádost o poskytnutí informace 

1. kdo je nájemcem či uživatelem této 

plochy, 

2. na základě jakého právního dokumentu a 

poskytnutí tohoto dokumentu, 

3. v jaké výši je nájemné či poplatek za 

užívání. 

2.12.  

Plocha sportoviště s umělým povrchem není 

pronajata žádnému subjektu. 

29.11. 

 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. na základě jakého právního dokumentu je 

město Nalžovské Hory zastoupeno Mgr. 

Dohnalem a poskytnutí tohoto 

dokumentu, a to včetně ceny za právní 

služby, 

2. kolik stálo zpracování uvedeného 

odvolání a poskytnutí kopie daňového 

dokladu. 

9.12.  

Poskytnutí požadované informace. 

Kopie plné moci a faktury byly poskytnuty.  

 

17.12. Žádost o poskytnutí informace: 

1. zda má obec v majetku osobní či 

dodávkový automobil a kdo ho případně 

používá, 

2. zda je starostovi obce proplácena náhrada 

za užívání soukromého vozidla 

k pracovním účelům (takzvaný cesťák). 

Pokud ano, jaké částky byly vyplaceny 

v roce 2021 po měsících od ledna do 

listopadu včetně. 

4.1. 

2022 

 

Zasláno oznámení o výši úhrady za 

zpracování. 

 

 

27.1. 

2022 

1. Obec má v majetku osobní automobily               

pro potřeby údržby a úřadu. 

2. Prověřením dokladů nebyly zjištěny 

náhrady starostovi obce za užívání 

soukromého vozidla k pracovním účelům. 

 

 



 

4.4. 

2022 

Upřesnění 

Obec má v majetku osobní automobily: 

- Citroen Nemo r.v. 2010, užívá údržba a její 

zaměstnanci dle koordinace, 

- Mitsubishi Eclipse r.v. 2018, užívá pro výkon 

funkce uvolněný starosta. 

Pro upřesnění doplňujeme dva automobily v 

režimu provozování v JSDHO zřizovaných 

obcí – Škoda Octavia r.v. 2005 a Ford Transit 

r.v. 2016. 

20.12. Žádost o poskytnutí kopie souhlasu s nájmem 

bytu v pronajatém objektu na základě 

smlouvy o nájmu uzavřené 24.6.2013 mezi 

městem Nalžovské Hory a TJ Sokol 

Nalžovské Hory. 

4.1. 

2022 

Rada města Nalžovské Hory odsouhlasila 

pronájem bytu v kabinách SK Nalžovské Hory 

na jednání 9. rady konané 18.7.2018, bod 

usnesení č. 12.  

Kopie dokumentu zaslána. 

 


