Usnesení
ze 7. zasedání městské rady, konané dne 13.4.2015
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. 4 z 5. rady
1. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků mezi Městem Nalžovské Hory a J.
Salákem, Velenovy.
2. Rada schvaluje žádost fi STEMONT o povolení zvláštního užívání místní komunikace / práce
spojené s průtahem města/.
3. Rada schvaluje Smlouvu na zřízení věcného břemene IV-120008405/1 v Ústalči pro ČEZ
Distribuce s jednorázovou platbou ve výši 4 700,00 na účet města.
4. Rada bere na vědomí rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu Plzeň ve věci
p. ……….
5. Rada schvaluje nabídku pojištění zastupitelů a rozšíření pojistné smlouvy č. 7720138960.
6. Rada schvaluje návrh rozpočtové změny dle předložené přílohy.
7. Rada souhlasí s proplacením fa č. 10/2015 pro p. L. Sládka ve výši 5 000,00 Kč na úpravu
přístupu k vrtu č. 3 ve Velenovech.
8. Rada souhlasí s proplacením fa č. 15070015 pro K. Pikharta ve výši 22 990,-- včetně DPH za
projektovou dokumentaci - úprava nároží sýpky v Nalžovských Horách.
9. Rada souhlasí s proplacením fa č. 19/03/2015 fi PREISWERT ve výši 53 545,00 Kč včetně DPH
za dodávku a montáž oken a dveří ve Žďáru a v Neprochovech.
10. Rada souhlasí s proplacením fa č. 31/2015 fi Antonín Vrága Velenovy ve výši 54 000,00 Kč bez
DPH ve věci opravy rybníka v Letovech.
11. Rada souhlasí s proplacením fa č. 6/2015 pro L. Sládka Velenovy ve výši 4 000,00 Kč za práce
pro osazení sloupu veřejného osvětlení ve Velenovech.
12. Rada souhlasí s proplacením fa č. 7/2015 pro L. Sládka ve výši 6 819,00 za práce opravy v ZŠ a
MŠ v Nalžovských Horách.
13. Rada souhlasí s proplacením fa č. 12015 pro SDH Nalžovské Hory ve výši 4 840,00 Kč za práce
vyřezávání křoví.
14. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro
Seniorský dům Písek ve výši 2 000,00 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. Rada souhlasí s proplacením soudního poplatku ve výši 3 072,00 Kč Okresnímu soudu Plzeň –
jih ve věci Š…. –B …….
16. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit pacht městského pozemku – část autoparku firmě
ZASTASPO za účelem vybudování malé kompostárny.
17. Rada bere na vědomí žádost o pacht pozemku č. 1513/12 v k.ú. Těchonice o výměře 3 432
m2 p. . ……., …….V. Uvedený pozemek je stále smluvně vázán jiným nájemcem.
18. Rada projednala dopis p. ….., ……. ohledně užívání pozemků p.č. 119/1 a 119/6 panem
……………. s tím, že bude se konat jednání v této věci.
19. Rada projednala žádost o povolení stavby p. ……………. s tím, že bude v této věci dále jednáno
s uvedeným.

20. Rada projednala žádost o povolení odnímatelného plotu na pozemku p.č. 1665/2 v k.ú.
Těchonice a doporučuje zastupitelstvu řešit celou záležitost v souladu s dopravní obslužností
v dané oblasti.
21. Rada projednala žádost o prodej části městského pozemku p.č. 128/1 v k.ú. Ústaleč a
doporučuje zastupitelstvu schválit tento prodej.
22. Rada bere na vědomí žádost manželů …………… ve věci vrtané studny.
23. Rada bere na vědomí veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství
24. Rada bere na vědomí dopis fi INTERSER
25. Rada bere na vědomí dopis fi Malované Mapy s.r.o. Zlín ohledně leteckého focení obcí.
26. Rada bere na vědomí dopis MV ČR ve věci semináře ke vzdělávání zaměstnanců ve veřejné
správě.
27. Rada bere na vědomí výsledky jednání starosty s p. ……. ohledně nového provedení
elektroinstalace ve víceúčelovém objektu ve Velenovech.
28. Rada bere na vědomí informaci ohledně možnosti dotace na zateplení základní školy
v Nalžovských Horách.
29. Rada bere na vědomí dotaci pro ZO ČSV Těchonice ve výši 2 000,00 Kč.
30. Rada souhlasí s částkou cca 15 000,00 Kč za kuchyňský koutek v místnosti obce a s realizací
do 31.května 2015.
31. Rada schvaluje poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města p. Radinovi J.,
Hornická 764, 341 01 Horažďovice ve výši 7 000,00 Kč pro stánkový prodej ve Žďáře a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
32. Rada schvaluje Smlouvu na zřízení věcného břemene IV-12-0008365/1 Nalžovské Hory, 2 RDNN pro ČEZ Distribuce s jednorázovou platbou ve výši 10 700,00 na účet města a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

………………………………………………………….

……………………………………………

Richard Lőbl

Ing. Zahrádka V.
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