
                                                                                                 Usnesení č. 20/2015 

ze zasedání městské rady, konané dne 9.11.2015 

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  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola usnesení – všechny body splněny 

1. Předloženo vyúčtování příspěvku od města ve výši 115 000,00 Kč ZŠ - školní jídelna 

2. Předložen paní ředitelkou ZŠ návrh na požadavek rozpočtu na rok 2016 pro ZŠ a MŠ 

3. Předložen paní ředitelkou ZŠ návrh rozpočtu na inovaci zařízení v MŠ. 

4. Předložen paní ředitelkou ZŠ požadavek na dovybavení školní kuchyně a jídelny 

5. Rada bere na vědomí přípravu rozpočtu pro rok 2016. 

6. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele projektu pro územního řízení kanalizace a ČOV Velenovy. Přihlášeni 4 

zhotovitelé. Na základě doporučení výběrové komise byla vybrána společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín 

Starosta seznámí zúčastněné s výsledkem výběrového řízení. 

7. Rada souhlasí se smlouvou o spolupráci se Slavník z.s.p.o. při pořizování autobusových čekáren. 

8. Rada bere na vědomí žádost o výjimečném kácení dřevin v k.ú. Těchonice pro p… a p. … 

9. Rada bere na vědomí nabídku fi. ASEKOL ohledně zpětného odběru elektrozařízení.  

10. Rada souhlasí s nabídkou Vlastivědného muzea Dr. Hostaše Klatovy k zajištění záchranného archeologického výzkumu na akci 

výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu v Nalžovských Horách. Cena v případě negativního zjištění max. 5 000,-- 

Kč + DPH.  

11. Nabídka na zhotovení zábradlí a montáž v obci Žďár. Rada bere na vědomí nabídku fi WIXMETAL s.r.o., bude hledán další možný 

dodavatel. 

12. Rada bere na vědomí informaci ohledně změny jízdního řádu linky Sušice – Plzeň od 13.12.2015. 

13. Rada bere na vědomí vyrozumění o nabytí právní moci – exekuce Velenovy. 

14. Rada bere na vědomí předběžné vymezení lokalit pro změnu ÚP. 

15. Rada souhlasí se smlouvou o umístění energetického zařízení pro stavbu Miřenice čp. 32 – přípojku NN. Pověřuje starostu 

podpisem smlouvy 

16. Rada bere na vědomí vytyčovací náčrt v k.ú. Žďár. 

17. Žádost o náhradu škody poškození vozidla na komunikaci ke střelnici v Ústalči. Bude oslovena pojišťovna a dle jejího vyjádření 

bude postupováno dále v této věci. 

18. Rada bere na vědomí změnu stavby před jejím dokončením na akci stav. úpravy části objektu Krutěnice čp. 17. 

19. Rada doporučuje zastupitelstvu přijmout obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle návrhu.  

20. Rada bere na vědomí žádost p. ……….. ohledně směny pozemků, ve věci bude dále jednáno. 

21. Rada souhlasí s cenovou nabídkou na rekonstrukci oddací síně.  

22. Rada pověřuje starostu vyřízením žádosti ohledně údržby veřejného prostranství v k.ú. Krutěnice. 

23. Rada pověřuje starostu vyřízením jmenováním velitele JSDHO Letovy. 

24. Rada bere na vědomí vyjádření MěÚ HD ohledně oplocení mezi pozemky p.č. 4057/1 a st. 177 v k.ú. Velenovy. 

25. Rada pověřuje starostu a místostarostu přípravou rozvojové strategie do r. 2030. 

26. Rada souhlasí s nákupem nové lžíce na UNC za 9 200,-- Kč bez DPH.  

27. Rada pověřuje starostu oslovením fi AQUAŠUMAVA ohledně nacenění úprav ČOV v Nalžovských Horách a dávkovače chloru 

v Ústalči.  

28. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1502 SDH Ústaleč za provedené práce ve výši 4 125,00 Kč.  

29. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s VOD Hrádek na zimní údržbu místních komunikací v částech obcí Letovy, Ústaleč, 

Krutěnice, Miřenice a Otěšín. Cena za pluhování a posypu cest – traktor 450,00 Kč/hod, radlice 70,00 Kč/hod, sypač 300,00 

Kč/hod. Pohotovost – sobota, neděle, svátek – 50,00 Kč/ 1 den.  K cenám se účtuje DPH 21 %.  

30. Rada souhlasí s proplacením fa č. 000086-15 za práce v MŠ Nalžovské Hory pro p. Kovala, Plánice v částce Kč 51 420,00  bez 

DPH.   

 

 

 

 

 

 

    

Richard Lőbl                                                                                                                   Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                                                místostarosta 


