
Usnesení 

z 8. zasedání městské rady, konané dne 27.4.2015 

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: 

Trvá bod č. 19 ze 7. rady 

1. Proběhlo jednání s p……. Na základě tohoto jednání bude p…….. provádět úkony spojené 

s kolaudací svých postavených budov. 

2. Rada bere na vědomí termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 13.6.2015 

3. Rada bere na vědomí dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi fi AGROMAP s.r.o. a Městem 

Nalžovské Hory 

4. Rada souhlasí s ukončením nájmu MUDr. Lőffelmanna ke dni 30.4.2015 a pověřuje starostu 

podpisem dohody. 

5. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20150777 fi AQUAŠUMAVA v částce 85 756 Kč bez DPH, 

kdy DPH odvede město. 

6. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro 

MS Miřenice – Letovy ve výši 5 000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

7. Rada nedoporučuje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory 

pro SDH Nalžovské Hory na základě žádosti. 

8. Rada projednala oznámení SDH Nalžovské Hory  o uspořádání akce dne 30.5.2015 dle OZV č. 

2/2013 a souhlasí s prodloužením doby konání do 4.00 hodin. 

9. Rada souhlasí s provedením opravy cesty průhon Velenovy v částce 37 850,-- Kč bez DPH. 

10. Rada souhlasí s povolením navržené objížďky pro AMK Pačejov. 

11. Rada bere na vědomí oznámení  o zahájení řízení ve věci úprav nároží sýpky na st.p.č. 174/2 v 

k.ú. Nalžovské Hory. 

12. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1 pro MS Miřenice – Letovy ve výši 7 480,00 Kč za práci pro 

město. 

13. Rada souhlasí s proplacením fa pro SDH Letovy za práce na úpravách rybníku Javůrek ve výši 

8 250,00 Kč. 

14. Rada bere na vědomí přiznání dotace PK na opravu infrastruktury v částce 110 000,00 Kč, 

bude předloženo zastupitelstvu. 

15. Rada bere na vědomí žádost Ing. Sukové ohledně výstavby kolny v k.ú. Nalžovské Hory. 

16. Rada souhlasí s navýšením kapacity školní družiny při Šafránkově základní škole a mateřské 

škole v Nalžovských Horách. 

17. Rada bere na vědomí dopis MV ČR ohledně pomoci v hmotné nouzi. 

18. Rada souhlasí se zakoupením květin k jednotlivým pomníkům obětí II. Světové války. 

19. Rada bere na vědomí dopis od Seniorského domu Písek. 

 

 

Richard Lőbl                                                                                                     Ing.   Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                                  místostarosta 


