Usnesení č. 17/2015
ze zasedání městské rady, konané dne 16.9.2015
od 18.00 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:
trvá bod č. 10 z 16. rady – starosta připraví podklady pro změny v zařízení v oddací síni na
městském úřadě
1. Rada bere na vědomí odpověď právního zástupce k přeregistrování spolků dle
občanského zákoníku
2. Faktura Eurovia Silba ve výši 1 899 916,90 Kč. Rada souhlasí s proplacením a s odvedením
příslušného DPH / komunikace Letovy – Miřenice/.
3. Faktura Šipla Stanislav ve výši 262 596,00 Kč / zateplení střechy ZŠ/. Rada souhlasí
s proplacením a odvedením příslušného DPH.
4. Faktura Šipla Stanislav ve výši 7 900,00 Kč za provedené vícepráce a dodávky materiálu
na zateplení střechy ZŠ. Rada souhlasí s proplacením a odvedením příslušného DPH.
5. Rada bere na vědomí termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který
bude dne 7.11. 2015, konkrétní časy v jednotlivých částech budou upřesněny.
6. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek ke Smlouvě o provozování a udržování
veřejného vodovodu a kanalizace ve městě Nalžovské Hory mezi Městem Nalžovské Hory
a firma AQUAŠUMAVA. Jedná se o navýšení nájemného.
7. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro Diakonii
ČCE Plzeň ve výši 2 000,00 Kč a pověřuje starostu s uzavřením smlouvy a kontrolou
plnění.
8. Rada bere na vědomí dotazník MPSV.
9. Rada bere na vědomí dotazník PK.
10. Nabídka firmy A- TENDER na dodavatele el. energie. Rada bere na vědomí.
11. Rada bere na vědomí zprávu Krajského soudu v Plzni ve věci žaloby p. Rady proti
rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje.
12. Sdělení komise o výsledku výběrového řízení na zhotovitele výměny vodovodu a
kanalizace od konzumu v Nalž. Horách. Podklady pro výběrové řízení byly zaslány 5
firmám.
Komise navrhuje jako zhotovitele stavby fi AQUAŠUMAVA Chudenín.
13. Rada doporučuje zastupitelstvu jako zhotovitele stavby výměna vodovodu a kanalizace
v Nalž. Horách fi AQUAŠUMAVA Chudenin.
14. Rada ukládá starostovi zjistit možnost a podmínky pro odkup krycích desek od soukromé
osoby.
15. Rada ukládá starostovi a místostarostovi zjistit podklady pro výrobu zábradlí ve Žďáru.
16. Rada ukládá starostovi pokračovat v předání podkladů právníkovi ve věci obložení
tělocvičny ZŠ
17. Závěr provedl pan starosta.
…………………………………………………
Richard Lőbl
Starosta

………………………………………………….
Ing. Václav Zahrádka
místostarosta

