Usnesení
z 13. zasedání městské rady, konané dne 13.7.2015
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 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Kontrola usnesení – všechny body splněny
1. Rada souhlasí s provedením zabezpečení severního vchodu základní školy v režii
města vzhledem k tomu, že nebyla přiznána dotace. Bude provedeno výběrové řízení
na tento projekt s předpokladem realizace během školních prázdnin. Cena bude v
rozsahu předpokládaném v dotačním titulu.
2. Komise na výběrové řízení ve složení: ing. Zahrádka, Mgr. Kliment, Kodýtek. Budou
osloveny min. 3 firmy a bude provedeno vyhodnocení nabídek. Termín do 31.7.2015.
3. Rada bere na vědomí III. návrh dopravního řešení Plánicko – POVED.
4. Výběr dodavatele na rekonstrukci veřejného osvětlení v Miřenicích:
fi Elektrostav – cena bez DPH 94 314,89 Kč
fi Elektro Paroubek – cena bez DPH 65 171,00 Kč.
Rada souhlasí s fi Elektro Paroubek a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5. Výběr dodavatele na rekonstrukci rozvaděčů u vrtů v Nalžovských Horách:
fi Sládek Lad., Velenovy – cena za provedené práce 26 104,00 Kč
cena za revize 11 500,00 Kč
fi Nosek V., Horažďovice – cena za provedené práce 27 902,00 Kč
cena za revize 11 500,00 Kč
Rada souhlasí s provedením prací fi Sládek L., Velenovy. Jedná se o rekonstrukci
rozvaděčů a revizí v Nalžovských Horách. Na ostatní revize bude vyzvána fi
AQUAŠUMAVA ohledně spolufinancování.
6. Rada bere na vědomí žádost manželů P….., V…… ohledně zřízení věcného
břemene na umístění přípojky kanalizace v k.ú. Ústaleč. Rada požaduje doplnit žádost o
znalecký posudek ocenění věcného břemene. Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit
umístění a cenu věcného břemene.
7. Výběr úseků MK pro opravy. Rada vybrala úsek pro opravu: Letovy – křižovatka Miřenice.
Budou poptány 3 firmy a provedeno výběrové řízení. Složení komise: Pavelec, Mgr. Kliment,
Kodýtek. Výběr do 31.7.2015.

8. Rada bere na vědomí dopis fi Agrospol, Malý Bor a.s.. ohledně úpravy nájemní smlouvy.
Dodatek k nájemní smlouvě bude předložen zastupitelstvu.
9. Rada souhlasí s proplacením faktur: č. 75/2015 – Vrága, Velenovy – 24 500,00 Kč bez DPH –
oprava požární nádrže ve Žďáře, č. 76/2015 – Vrága, Velenovy – 38 400,00 Kč bez DPH –
čištění odvodňovacích struh a výstavba dvou propustků od pily k vrtům Velenovy , č. 77/2015 –
Vrága, Velenovy – 19 591,45 včetně DPH – drť do cest Velenovy.
10. Rada bere na vědomí žádost o pronájem pozemku na p.p.č. 3621/1 v k.ú. Velenovy.
Žádost ………….bude doplněna a projednána na příští radě.
11. Rada bere na vědomí konání střeleb ve Velenovech dne 25.7.2015.
12. Žádost o pronájem pozemku č. 3621/1 v k.ú. Velenovy pro Ing………... Rada bere na
vědomí s tím, že se jedná o významný krajinný prvek.
13. Rada bere na vědomí zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole v Šafránkově ZŠ a MŠ
Nalžovské Hory, příspěvkové organizace města Nalžovské Hory.
14. Rada bere na vědomí informace ohledně vody ve Žďáře.
15. Rada bere na vědomí cenovou nabídku na výměnu oken v základní škole v Nalž. Horách.
16. Hromosvod škola Velenovy. Starosta a místostarosta připraví podklady.
17. Rada souhlasí s proplacením odpracovaných hodin na opravě a údržbě obecního domku a
opravě kolotoče pro SDH Žďár v celkovém počtu 91 hodin á Kč 55,00.
18. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory
pro SDH Žďár ve výši 5 000,00 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
19. Adventní koncert: neděle 6.12.2015 – Těchonice – varhanní koncert
neděle 20.12.2015 – Nalžovské Hory – 3 účinkující. Paní Lőblová
doladí časy produkce v součinnosti s panem farářem, termíny produkcí.
20. Rada schvaluje zapojení Šafránkovy ZŠ a MŠ Nalžovské Hory do programu „Podpora
polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015“,
případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením §27 a §28 zákona
č.250/2000 Sb.
21. Závěr provedl pan starosta.
Richard Lőbl

Ing. Václav Zahrádka

starosta

místostarosta

