
Usnesení 

z jednání 17. rady, konané dne 27.11.2017 

od 17.00 hodin v budově Městského úřadu 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. 

č. 11 z 16. rady: Rada bere na vědomí žádost o směnu pozemků v k.ú. Velenovy paní ……….., Plzeň. Starosta zajistí 

prohlídku porostu nabízeného lesa se správcem lesů. 

1. Bylo provedeno jednání se zástupci ZŠ o návrhu rozpočtu na rok 2018 za přítomnosti Mgr. Kodýtkové a p. 

Melcové. 

2. Rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017. 

3. Rada schvaluje výroční zprávu o činnosti mateřské školy za školní rok 2016/2017.  

4. Proběhlo jednání s Ing. Kasalickým ohledně bodů:  

• Rekonstrukce ČOV Nalž. Hory – termíny rekonstrukce dle SOD 

                                                   - požadavek na průběžné ukládání fekálií 

• Placení nájmu za pronajatý majetek 

• Vodné kabiny SK N.Hory  

• Kanalizace …………… Nalžovské Hory č.p. 77/II a 79/II – stav a trasa kvůli opravě komunikace 

• Stížnosti na kvalitu pitné vody 

• Cena za vyvážení na ČOV 

• Vypláchnutí vodojemů Velenovy, N.Hory 

5. Rada stanovuje hodinovou sazbu od 1.1.2018 ve výši 75,00 Kč/hod.  

6. Rada bere na vědomí dopis od fi ODPADY BOHEMIA. Rada pověřuje starostu jednáním o způsobu fakturace 

v následném období.  

7. Rada souhlasí s povolením kácení stromů rostoucích mimo les pro ŘSD v části k Antonínu.  

8. Rada bere na vědomí žádost o náhradu škody – poškození automobilu vlivem pádu stromu. Bude jednáno s 

pojišťovnou. 

9. Žádost o odprodej části cca 18 m2 městského pozemku p.č. 1764/3 v k.ú. Miřenice pro …………………………….. 341 01  

Horažďovice. Bude jednáno o směně. 

10. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Žďár mezi Městem a …………………………. Ve věci bude dále jednáno. 

11. Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 4496/1 o výměře cca 121 m2 v k.ú. Velenovy. Rada nedoporučuje 

zastupitelstvu prodej.  

12. Rada schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro SDH Neprochovy na 

rozsvícení vánočního stromečku ve výši 2 246,00 Kč. Vyúčtování přiloženo.  

13. Rada bere na vědomí dopis MŽP ohledně kosení Žďárských drah 2017. Rada schvaluje proplacení částky 

25 920,00 Kč pro SDH Žďár za provedené práce.  



14. Rada schvaluje proplacení fa č. 20180437 ve výši 12 142,00 Kč bez DPH pro fi AQUAŠUMAVA s.r.o. za opravu 

vodojemu v Ústalči.  

15. Rada schvaluje proplacení fa č. 2/17 pro SDH Těchonice ve výši 10 850,00 Kč za práce na údržbě veřejného 

prostranství  v Těchonicích.  

16. Rada schvaluje proplacení fa č. 1424202017 ve výši 15 750,00 Kč včetně DPH pro D.S.D. Metal plus spol. s.r.o. za 

vybavení pro SDH Nalžovské Hory. 

17. Rada schvaluje proplacení fa č. 365611.17 ve výši 2 000,00 Kč pro Vladimíra Bartoše za provedení revize 4 ks 

expanzomatů ve zdravotním středisku.  

18. Rada schvaluje proplacení fa č. 181112017 ve výši 29 710,00 Kč bez DPH pro fi PREISWERT s.r.o. za dodávku a 

montáž oken v čp. 20 v Nalžovských Horách.  

19. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace z rozpočtu města od Diakonie Klatovy. 

20. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace z rozpočtu města od SZP v Horažďovicích. 

21. Rada bere na vědomí sdělení fi EKOKOM. 

22. Rada bere na vědomí dopis MZE. 

23. Rada bere na vědomí dopis ZKD Sušice. 

24. Rada schvaluje kalkulaci ceny dopravy za vývoz fekálem a cenu obsluhy 

      - 25,00 Kč/km 

     - 240,00 Kč/hod účtováno v každou započatou ¼ hodinu.  

25. Rada doporučuje zastupitelstvu setrvat na stávající výši odměn pro neuvolněné zastupitele města. 

26. Rada jmenuje komisi pro výběr nového zaměstnance ve složení Lőbl, Ing. Zahrádka, Melcová.  

27. Rada bere na vědomí cenu opravy v bytě čp. 20 v Nalžovských Horách ve výši cca 43 000,00 Kč s DPH za opravu 

podlahy. 

28. Bude provedena poptávka na zateplení stropu v MŠ. 

Závěr provedl pan starosta. 

 

 

 

 

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

Richard Lőbl                                                                                                            Ing. Václav Zahrádka 

 

 

V Nalžovských Horách dne 28.11.2017 

 

 

 


