
Usnesení 

z 10. zasedání městské rady, konané dne 25.5.2015 

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: 

9. rada – trvá bod č. 4 

1. Rada bere na vědomí fa č. 201500403 KINETIC KT spol. s.r.o. na dodávku IT ve výši 565 602,00 Kč 

s DPH 

2. Rada bere na vědomí fa č. 1501FV0418 KOVO – Veverská Bítýška na dodávku školního nábytku a 

vybavení tělocvičny ve výši 346 643,00 Kč včetně DPH.    

3. Rada bere na vědomí Smlouvu o zajištění administrativního řízení projektu „Modernizace výuky 

v Šafránkově ZŠ“. 

4. Rada bere na vědomí oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a pověřuje starostu 

a místostarostu k jednání na MěÚ Horažďovice odbor památkové péče, školství a kultury. 

5. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1501 ve výši 9 680,00 Kč pro SDH Ústaleč. 

6. Rada souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Nalžovské Hory 

a fi ČEZ – Distribuce, a.s. v k.ú. Miřenice p.p.č. 1770, 1447/1, 1447/3 a souhlasí s výší jednorázové 

finanční náhrady 2 600,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

7. Rada souhlasí s projektovou dokumentací vrtaná studna v k.ú. Miřenice p.č. 1388/2. Pověřuje 

starostu k odpovědi. 

8. Rada bere na vědomí projednání odpisového plánu základní školy a pověřuje p. Klimenta  a p. 

Kodýtka k doplnění do příští rady. 

9. Rada souhlasí s projektovou dokumentací na akci „Výstavba – rekonstrukce polní cesty VPC 28 

v k.ú. Žďár. 

10. Rada doporučuje zastupitelstvu provést směnu pozemků mezi Městem Nalžovské Hory a p. …… a 

p. …….., Velenovy. Náklady na převod budou hrazeny …………..  

11. Rada bere na vědomí ohlášení provádění průzkumného vrtu na p.č. 2611 v k.ú. Velenovy / 

vlastníci p………., ……………………./. 

12. Rada souhlasí se Smlouvou o poskytování servisních služeb na správu serveru a počítačové sítě na 

MěÚ Nalžovské Hory. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

13. Rada bere na vědomí dopis p………………. a pověřuje starostu k odepsání. 

14. Rada bere na vědomí oznámení o rozdělení společnosti O2. 

15. Rada souhlasí s provedením rozpočtové změny ve výši 30 000,00 Kč pro rok 2015 dle přílohy. 

16. Rada bere na vědomí dopis VZP. 

17. Rada stanovuje termín schůze městského zastupitelstva dne 17.6.2015 v Neprochovech. 



18. Rada navrhuje zastupitelstvu schválit částku 200 000,00 Kč jako dotaci na opravu kostela ve 

Velenovech. 

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

Richard Lőbl                                                                                                               Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                                             místostarosta 

          

 

 

 

Rozpočtové změny květen 2015 - RM    

    

    

    

Výdaje:   §  

pojištění - zastupitelé,nábytek škola, pov.ruč.nový traktor 30 000,00 6320 - pojištění  

Snížení výdajů-úprava rozpočtu -30 000,00 6171 - místní správa  

    

    

    

    

    

            


