
Usnesení 

z 3. zasedání městské rady, konané dne 16.2.2015 

od 17.00 hodin v budově Městského úřadu Nalžovské Hory 

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Kontrola usnesení: 

2. rada – všechny body splněny 

Přijata následující usnesení: 

1. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR OO Plánice za rok 2014. 

2. Rada bere na vědomí zprávu pana starosty ohledně novely zákona č. 250/2000 Sb. Rada souhlasí s  

   návrhem smlouvy o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města a s konceptem žádosti  

   dle zákona. 

3. Rada schvaluje finanční příspěvek pro MS Miřenice – Letovy na pořádání okresního kola dětské  

   soutěže Zlatá srnčí trofej ve výši 4 000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

4. Rada pověřuje starostu k sepsání a podpisu všech smluv na dotační žádosti v termínu nejpozději do  

    19.2.2015. 

5. Rada nedoporučuje pronájem pozemku p.č. 1513/12 v k.ú. Těchonice z důvodu, že pozemek je v  

    současné době již pronajat. /žádost p. ……, ……./ 

6. Rada bere na vědomí žádost o směnu pozemků mezi městem a ……, ……… Celá záleži- 

   tost bude posouzena a bude o ní jednáno na dalších jednáních rady. 

7. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit propachtování části pozemku č. 1067/9 v k.ú. Nalžovské  

    Hory o výměře 350 m2 za cenu 2 000,00 Kč/ha/rok pro manžele ……. za účelem zemědělského 

    užívání. 

8. Rada schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění do- 

    pravní obslužnosti území PK ve výši 70 800,00 a pověřuje starostu k podepsání smlouvy. 

9.Rada souhlasí s vykonáváním kancelářské praxe pro ………………………………………………. v ter- 

   mínu 18. -29.5.2015. 

10. Rada bere na vědomí cenovou nabídku Státního statku Jeneč na nákup pozemků v k.ú.     Nepro- 

    Chovy. Ve věci bude dále jednáno. 

11. Rada bere na vědomí nabídku Přemysl Trny na opravu sakrálních památek. 



12. Rada schvaluje udělení vyjímky z počtu dětí MŠ pro školní rok 2015/2016 z 24 na 28 dětí. Rada  po    

       žaduje vyčíslit případné zvýšené nároky na výdaje. 

13.  Rada souhlasí s proplacením fa č. 20150612 pro AQUAŠUMAVA Chudenín ve výši 448 319,64 Kč  

       bez DPH za provedené  práce na vodovodu a kanalizaci stoce B3. 

14. Rada bere na vědomí odpověď na stížnost ohledně železničních spojů. 

15. Rada bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o odpadech. Návrh bude zaslán všem zastu-       

pitelům k vyjádření  v termínu do 28.2.2015. Poté bude návrh dopracován a předložen          

zastupitelstvu ke schválení. 

16. Rada bere na vědomí nabídku bezpečnostního informačního systému Asociace záchranný kruh.     

17. Rada požaduje předložit cenovou nabídku na komplet (čerpadlo + nádrž do 60 l), průtok 40 l/min.     

       + cenu za provedení na akci KD Miřenice. 

18. Rada bere na vědomí žádost o vyjádření s umístěním a provedením stavby a smlouvy o právu k  

      provedení stavby nebo opatření na pozemku I/22 Nalž. Hory – průtah. Pověřuje starostu a místo 

      starostu k vyřízení požadovaných podkladů.  

19. Rada doporučuje požádat o 350 ks kompostérů o objemu 1100  a 6 kompostérů o objemu 2000 l  

     pro účely města Nalžovské Hory. 

20. Rada bere na vědomí informaci k reklamaci díla PP servis. 

21. Rada bere na vědomí trestní oznámení podané p. ……… 

22. Rada souhlasí s připojením čp. Nalžovské Hory 13/II a čp. 56/II na vodu a kanalizaci v rámci akce 

      Stoky B3. Požaduje nacenění vícepráce od firmy AQUAŠUMAVA. 

23. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z PK na vodovod a kanalizaci v Nalž. Horách – rekon- 

      strukce řadu.    

24. Rada schvaluje příspěvek na provoz pojízdné prodejny pro obsluhu občanů Těchonic a Neprochov 

      pro J. Houdka, Komenského 748, Horažďovice ve výši 14 800,00 Kč a pověřuje starostu podpisem  

      smlouvy o dotaci. 

25. Rada přednesla návrh způsobu zabezpečení severního vstupu základní školy. Bude provedena 

       poptávka fi na provedení a pak bude vybrána konkrétní nabídka.  

26. Rada souhlasí s náhradou ztracené knihy nákupem podobného titulu.  

27. Rada bere na vědomí dopis ohledně dluhu pana …. a paní …….. 

 

       Lőbl Richard                                                                                     Ing. Zahrádka Václav 

          Starosta                                                                                              místostarosta 


