
Usnesení  č. 14/2015 

ze  zasedání městské rady, konané dne 29.7.2015 

od 17.00 hodin v budově Městského úřadu v Nalžovských Horách 

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: 

- Chybí splnit bod č. 16 z rady č. 13: Hromosvod škola Velenovy. Starosta a místostarosta 

připraví podklady. 

- Bylo přerušeno jednání rady v 17.05 hodin pro zasedání komise pro výběrové řízení na 

zhotovitele opravy místní komunikace Letovy – Miřenice. 

- Jednání rady pokračuje po vyhodnocení nabídek výběrovou komisí v 18.10 hodin. 

1. Rada schvaluje na základě doporučení komise fi EUROVIA Silba a.s. jako zhotovitele opravy 

místní komunikace Letovy – Miřenice za cenu 2 298 899,45 Kč včetně DPH. Pověřuje starostu 

vyhlášením výsledků a podepsáním smlouvy o dílo.  

2. Rada schvaluje udělení vyjímky z počtu žáků pro součást ZŠ pro školní rok 2015-2016. 

3. Rada schvaluje udělení vyjímky z počtu dětí MŠ pro školní rok 2015/2016. 

4. Rada schvaluje proplacení fa č. 2015009 od Horažďovicko, DSO ve výši 95 000,00 Kč jako 

zálohu na spolufinancování projektu „Separace biodpadů v DSO Horažďovicko.  

5. Rada schvaluje proplacení fa č. 4/2015 ve výši 3 500,00 Kč pro Slavník, z.s.p.o. za zapůjčení 

stanu. /Prověřit placení daně/.  

6. Rada schvaluje proplacení fa č. 2015/083 pro Zámečnictví Metlička a Zajíc s.r.o. Černíč ve výši 

40 838,00 Kč za výrobu a montáž zábradlí v Nalž. Horách. 

7. Rada schvaluje proplacen fa č. 5059000019 pro Pavla Kressla, Nalžovské Hory ve výši 

40 921,00 Kč za opravu valníku.  

8. Rada schvaluje proplacení fa č. 18/2015 pro Ladislava Sládka, Velenovy ve výši 25 824,00 Kč 

za opravu elektro na veřejném vodovodu v Nalž. Horách.  

9. Rada bere na vědomí žádost o uzavření komunikace mezi čp. 18 a 19 od K….K…….., N….H... 

10. Rada schvaluje umístění tepelného čerpadla na pozemku č. 1688 v k.ú. Žďár pro pana L…. F.. 

11. Žádosti o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalž. Hory pro SDH 

Velenovy: schváleno 

- Dětský den ve výši 5 000,00 Kč –  

- Stanování dětí ve výši 4 000,00 Kč –  

- Šťavácká bečka na zajištění zásobování vodou ve výši 2 000,00 Kč  

Rada pověřuje starostu uzavřením a podpisem příslušných smluv. 

12. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro TJ Sokol 

Nalž. Hory /ing. Toman/ ve výši 10 000,00 Kč. Rada schvaluje a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.  

13. Rada bere na vědomí rozhodnutí MěÚ HD, odboru dopravy ohledně uzavírek při Rally Agropa 

Pačejov. 

14. Rada bere na vědomí dopis Farmy Číháň s.r.o. ve věci zvýšení pachtovného od roku 2016 na 

2 500,00 Kč/ha. 

15. Smlouva autopark. Rada schvaluje uzavření smluv o nájmu místa v autoparku a to pro 

………………………………… od 1.7.2015. 

 



Rada pověřuje  starostu a místostarostu uzavřením a podepsáním příslušných smluv.  

16. Rada bere na vědomí dopis od SMOPK v problematice pozemků SS Jeneč. 

17. Rada bere na vědomí veřejnou vyhlášku MěÚ Sušice ve věci návrhu změny č. 2 územního 

plánu obce Hrádek. 

18. Rada bere na vědomí zápis č. 2 z jednání finančního výboru Města Nalžovské Hory. 

19. Rada bere na vědomí jednání fi A-TENDER ohledně dodavatele energií. 

20. Rada bere na vědomí usnesení č.j. 108Ex 04101/12-141 ve věci dražby nemovitostí v Ústalči. 

21. Rada bere na vědomí informace starostu ohledně výsledků kontroly v obecních lesích. 

Výsledek bez závad. 

        

        

 

Richard Lőbl                                                                                                       Ing. Zahrádka Václav 

Starosta                                                                                                                             místostarosta 

 


