
 

Usnesení   

z 11. zasedání městské rady, konané dne 1.8.2016 

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 – všechny body splněny. 

1. Výběr firmy na opravu střešní krytiny a tepelných izolací na budově ZŠ – prostor nad knihovnou. 

- Cenová nabídka od fi Stanislav Šipla – cena za 1 m2 1 490,00 Kč bez DPH 

- Cenová nabídka od fi Tomáš Kvíčala – cena za 1 m2 1 230,00 Kč bez DPH 

- Předpokládaný rozsah 192 m2 plochy. Rada vybrala fi Tomáše Kvíčaly. Termín provedení prací do 

29.8.2016. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

2. Rada bere na vědomí protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Šafránkova ZŠ a MŠ 

Nalžovské Hory. Při kontrole nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 

3. Rada bere na vědomí projednání výsledku kontroly IBP ZŠ Nalž. Hory. 

4. Rada bere na vědomí oznámení o ukončení zubařské praxe MUDr. Marie Jíchové ke dni 31.10.2016 z důvodu 

odchodu do starobního důchodu. 

Rada pověřuje starostu podáním inzerátu do přílohy LKS, umístit inzerát na stránky města a oslovit krajský 

úřad. 

5. Žádosti o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalž. Hory pro TJ Sokol Nalžovské Hory o.s. 

- Příspěvek na provoz letního kina bude poskytnut na každého platícího diváka ve výši 50,00 Kč 

- Příspěvek na náklady el. energie v budově kabin ve výši 16 800,00 Kč. 

- Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy s platností od 1.8.2016. Vyúčtování bude provedeno 

v termínu 

- Do 31.10.2016 – letní kino 

- Do 30.12.2016 – el.energie – 

6. Rada schvaluje požadavek ZŠ na objednání zařízení na zahradu u MŠ. Jedná se o 2 ks prohazovadla a 1 ks 

houpadla. Předpokládaná cena cca 20 000,-- Kč.  

7. Rada schvaluje příspěvek na plavecký kurz pro žáky ZŠ na rok 2016/2017 ve výši 50 000,00 Kč. 

8. Rada bere na vědomí oznámení MS Velenovy ohledně konání střeleb dne 20.8.2016 a uzavření spojovací 

cesty Velenovy – Plichtice od 8.30 – 19.00 hodin.  

9. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1162504591 od fi KILI Strakonice ve výši 2 232,00 Kč na kuchyňskou desku 

ve víceúčelové budově Velenovy.  

10. Rada bere na vědomí zaplacení faktury v částce Kč 10 000,00 za varhanní koncert v Těchonicích pro Adama 

Viktoru. 

11. Rada bere na vědomí dopis od MZE. 

12. Byla podána informace ohledně výběrového řízení na zaměstnance města. 

 

 

 

Richard Lőbl                                                                                                            Ing. Václav Zahrádka 

Starosta                                                                                                                        místostarosta 

 

 

 


