
Usnesení 

z 4. zasedání městské rady, konané dne 27.2.2015 

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. 

1. Rada schvaluje nabídku fi Kovo, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71  Veverská 

Bitýška jako nejlepší nabídku ve výběrovém řízení veřejné zakázky „Dodávka školního 

nábytku a vybavení tělocvičny“ /Kč 286 482,00 Kč bez DPH/ a pověřuje starostu v dalším 

jednání. 

2. Rada projednala nabídku zhotovitele zakázky „Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím 

a stolních počítačů s příslušenstvím“. Vzhledem k tomu, že nabídnutá cena je vyšší než byl 

předpoklad, rada vyzývá komisi, aby v termínu do 2.3.2015 vyhodnotila průzkumem trhu 

nabídnutou cenu. 

3. Rada schvaluje účetní závěrku ZŠ za rok 2014 s výsledkem hospodaření z hlavní činnosti 

112 741,94 Kč a hospodářské činnosti 514,58 Kč. Tento hospodářský výsledek schvaluje 

použít na umoření ztráty z minulých let.  

4. Rada bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2014. 

5. Rada bere na vědomí dopis ředitelky ZŠ na téma vyjímky z počtu dětí v MŠ. 

6. Rada schvaluje částku 50 000,00 Kč na zajištění výuky plaveckého výcviku na základě žádosti 

ředitelky ZŠ. 

7. Rada schvaluje návrh vyhlášky o odpadech a po odsouhlasení návrhu MV ČR, odbor dozoru a 

kontroly doporučuje zastupitelstvu schválit tuto vyhlášku. 

8. Rada schvaluje proplacení fa č. 4022015 ve výši 58 744,00 Kč včetně DPH za kácení a redukční 

řez lip v Těchonicích. 

9. Rada schvaluje nabídku p. Spěváčka na arboristický zásah památné lípy v Těchonicích. / cena 

6 605,00 Kč/. Jedná se o 2 ks lip. 

10. Rada bere na vědomí dopis p. …… 

11. Rada schvaluje žádost na povolení „Jarní ceny Krutěnic“, konané dne 28.3.2015 a zkoušky 

ZZVJ dne 29.3.2015 na základě žádosti Dvora Krutěnice. 

12. Rada bere na vědomí zprávu o provedení kontroly spalinové cesty u čp. 85/II. 

13. Rada bere na vědomí nabídky firem na komplexní pojištění.  

14. Rada bere na vědomí dopis náměstka hejtmana Plzeňského kraje p. Grünera. 

15. Rada bere na vědomí dopis p. ……………. ohledně opravy komunikace ve Velenovech. 

16. Rada bere na vědomí dopis pana starosty Pačejova ohledně provozu zdrav. střediska 

v Pačejově. 

17. Rada bere na vědomí žádost ZO ČSV o finanční příspěvek, je třeba požádat na předepsaném 

formuláři. 

18. Rada schvaluje kácení l ks jedle na parcele č. 33/1 v k.ú. Neprochovy /žádost p. ………………….. 

19. Rada schvaluje kácení 6 ks jasanů na pozemku p.č. 13/1 v k.ú. Velenovy /…………………………….. 

20. Rada schvaluje kácení 1 ks dubu na pozemku p.č. 1693/7 v k.ú. Těchonice /………………………… 

21. Rada bere na vědomí nabídku p. Trny, z důvodu nevyčleněných finančních prostředků pro 

letošní rok s opravou sochy se nepočítá.  

22. Rada bere na vědomí dopis KúPK, odd. ochrany přírody ve věci ochrany bobra obecného. 

23. Rada  schvaluje žádost o dotaci z programu „Příspěvky na vybudování a modernizaci 

sportovišť v roce 2015“ v požadované výši 568 000,00 Kč – tj. 80 % z celé částky. 



24. Rada schvaluje zateplení bytu p. ……………………... Jedná se o částku cca 18 000,00 Kč a práce 

budou provedeny svépomocí nájemníky. 

25. Rada schvaluje termín zasedání zastupitelstva dne 18.3.2015 od 18.30 hodin v Letovech. 

26. Rada bere na vědomí nabídku „Dotačního sonaru“. 

27. Rada bere na vědomí vydání dodatečného stavebního povolení ve věci hasičské zbrojnice 

Velenovy. 

 

 

 

……………………………………………………                                      …………………………………………………… 

Lőbl Richard                                                                                Ing. Zahrádka Václav 

Starosta                                                                                                místostarosta 


