
Usnesení 

z 12. zasedání městské rady, konané dne 22.8.2016 

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. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalž. Hory pro TJ Sokol Nalžovské Hory na 

činnost divadelního spolku KOLOS. Rada schvaluje částku 5 000,00 Kč. Vyúčtování bude provedeno do 

15.12.2016. Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

2. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu Města Nalžovské Hory pro SDH Velenovy na dětský 

den. Rada schvaluje částku 5 000,00 Kč. Vyúčtování bude provedeno do 30.9.2016. Rada pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy. 

3. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalž. Hory pro SDH Velenovy na zajištění 

stanování dětí u Mlýna. Rada schvaluje částku 5 000,00 Kč. Vyúčtování bude provedeno do 30.9.2016. Rada 

pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

4. Výběr zhotovitele na opravu střešní krytiny na ZŠ. Pokračování severní části vpravo od vstupu.  

                Nabídnutá cena – T. Kvíčala – 1 350,00 Kč/m2 

                                              S.Šipla     -  1 390,00 Kč/m2 

              Jako zhotovitel byl vybrán T. Kvíčala. Termín dokončení do 31.10.2016. Rada pověřuje starostu podepsáním    

              smlouvy.. 

5. Žádost o odkup pozemků v k.ú. Ústaleč, p . …... Jedná se o část pozemků p.č. 1826/1, 187, 47/2 o výměře cca 

477 m2. Rada doporučuje jednat dále o směně pozemků v k.ú. Ústaleč. 

6. Rada schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004288/1/VB v k.ú. Ústaleč. Jedná se o přípojku NN. Pověřuje 

starostu podepsáním příslušné smlouvy.  

7. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Miřenice mezi Městem Nalžovské Hory a ……….. Jedná se o p.p. č. 1232/1 o 

výměře 388 m2 a část p.p.č. 679 o výměře 43 m2 ve vlastnictví p. ……. a p.p.č. 683 ve vlastnictví města o 

výměře 420 m2. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat celou záležitost. 

8.  Rada bere na vědomí dopis náměstkyně MV ČR ohledně OZV o rušení nočního klidu. 

9. Rada bere na vědomí dopis paní senátorky Terelmešové. 

10. Rada bere na vědomí termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Datum bude upřesněn. 

11. Rada bere na vědomí informaci ohledně montáže dveří a oken v obecních objektech. 

. 

 

Richard Lőbl                                                                                            Ing. Václav Zahrádka 

starosta                                                                                                        místostarosta  

 

 

 


