Usnesení č. 8/2016
ze zasedání městské rady, konané dne 30.5.2016
od 18.00 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 :
trvá bod č. 16 ze 6. rady: Žádost o směnu pozemků mezi panem …. a městem N. Hory – bude
provedeno místní šetření a pak ve věci bude dále jednáno
trvá bod č. 1 ze 7. rady: Registrace akce „Pořízení dopravního automobilu pro SDH Letovy. Bude
požádáno o registraci akce na DA + přívěs
trvá bod č. 2 ze 7. rady: Oprava MK – bude provedeno výběrové řízení na dokončení komunikace,
směr hájovna v Nalžovských Horách.Bude připraven podklad pro další komunikace. Předpoklad
oprava patcherem cca 200 000,00 Kč.
1. Pronájem městského bytu v Nalžovských Horách čp. 85/II, byt. č. 3 pro paní ….. Rada
souhlasí a pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy od 15.7.2016 do 30.6.2017.
2. Pronájem školy Velenovy – rada bere na vědomí informaci pana starosty a požaduje
předložit konkrétní požadavky pro své další rozhodování.
3. Rada pověřuje starostu odesláním dopisu panu … ohledně legalizace staveb s termínem
předložení požadované dokumentace do 30.6.2016.
4. Rada pověřuje starostu odesláním dopisu panu …… ohledně úpravy dopravy – v současné
době jsou prováděny projekční práce, které by měly řešit daný úsek komunikace.
5. Rada souhlasí s ukončením nájmu v domě čp. 83 ve Velenovech ke dni 31.5.2016.
6. Žádost UNITED NETWORKS SE o umístění zařízení na budově č.p. 85/II v Nalž. Horách.
Budou doplněny další podklady pro rozhodnutí příští rady, včetně souběžného uzavření
smlouvy na zařízení na čp.83 ve Velenovech.
7. Žádost Mysliveckého spolku Velenovy o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu
města. Rada souhlasí s částkou 4 000,00. Vyúčtování do 31.8.2016.
8. Žádost římskokatolické farnosti Zavlekov o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu
města. Rada požaduje doplnit další informace od pátera Saláka.
9. Rada bere na vědomí závazné stanovisko k opravě kapličky Letovy.
10. Rada souhlasí se stavbou „Kryté hnojiště v zemědělském areálu Sedlečko na p.p. č. 47/3 v k.
ú. Otěšín za předpokladu dodržení všech předpisů a norem platných pro toto odvětví.
11. Faktury AQUAŠUMAVA – hydrant 53 866,00 bez DPH, šachty v ceně 32 707,00 Kč bez
DPH, pasport kanalizace v ceně 49 610,0 Kč bez DPH, za vícepráce na akci Nalž. Horyvýměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu ve výši 42 456,51 Kč bez DPH. Rada
souhlasí s proplacením.
12. Faktura PREISWERT – dodávka okna a dveří do MŠ v ceně 33 579,00 Kč bez DPH. Rada
souhlasí.
13. Rozbor odpadních vod v Těchonicích – rada bere na vědomí.
14. Rada bere na vědomí usnesení Nejvyššího správního soudu.
15. Rada bere na vědomí nabídku na zpracování směrnice pro zadávání zakázek malé hodnoty.
Bude osloven další zpracovatel.
16. Rada souhlasí s částkou 2 000,00 Kč na realizaci projektu vydání knihy ANTHROPOID –
pravdivý příběh s tím, že bude dodáno 5 ks knih.
17. Rada bere na vědomí žádost o kácení stromů rostoucích mimo les ve Velenovech.
18. Rada souhlasí s provedením přípojky vody a kanalizace pro čp. 67/II a 68/II v Nalž. Horách.
19. Rada bere na vědomí zápis z veřejnoprávní kontroly ZŠ Nalž. Hory, příspěvkové organizace.
20. Rada bere na vědomí závazné stanovisko MěÚ Horažďovice, odboru památkové péče,
školství a kultury – ubourání rohu sýpky.

21. Termíny akcí SK Nalž. Hory – rada bere na vědomí, budou upřesněny další podrobnosti.
22. Rada schvaluje termín zastupitelstva na 30.6.2016 od 19.00 hodin v Těchonicích.
23. Rada bere na vědomí dopis paní ….. ohledně provozu po komunikaci po rekonstrukci
vodovodu a kanalizace.
24. Rada bere na vědomí zahájení řízení na změnu stavby před dokončením na VO Velenovy.
25. Rada pověřuje starostu zajištěním 2 ks radarů.
26. Rada souhlasí s výstavbou vodovodní přípojky pro čp. 16/II v k.ú. Nalžovské Hory.

Richard Lőbl
starosta

Ing. Václav Zahrádka
místostarosta

