Usnesení
z 13. zasedání městské rady, konané dne 12.9.2016
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. Nabídka IT techniky pro knihovnu od fi KINETIC v celkové ceně 40 462,00 Kč včetně DPH. Rada schvaluje.
2. Žádost o stanovisko k odstranění staveb v k.ú. Neprochovy p.p.č. 1/1 a přístavbu garáže pro osobní automobil
a skladů. Stavebník – ………….. Rada souhlasí.
3. Havarijní oprava štítu nad vchodem ZŠ v ceně cca 40 000,00 Kč bez DPH. Provede fi ZASTASPO
v termínu 09/2016. Rada schvaluje.
4. Faktura EUROVIA – SILBA – oprava MK 2016 v ceně 977 641,05 Kč bez DPH. Vícepráce
65 283,40 Kč bez DPH. Daň odvede město. Rada souhlasí s proplacením.
5. Směna pozemků v k.ú. Ústaleč mezi městem a …... Jedná se o pozemky ve vlastnictví města p.p.č. 1826/1
část, 187, 47/2 o výměře cca 477 m2 a pozemky p. …. p.p. č. 437 orná půda o výměře 3 597 m2 a p.p.č. 444
trvalý travní porost o výměře 4 041 m2. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit směny.
6. Faktury Jan Koval:
- fa č. 52 - 16- školka Nalž. Hory – výměna těles a oprava soc. zařízení v ceně 79 250,00 Kč bez DPH.
- fa č. 53-16 – výměna umyvadla v bytovce čp. 85/II v ceně 1 000,00 Kč bez DPH
- fa č. 55-16 – výměna kotle a bojleru u ….. v ceně 32 770,00 Kč bez DPH
- fa č. 54-16 – výměna kotle …….. v ceně 9 770,00 Kč bez DPH
Rada souhlasí s proplacením faktur.
7. Rada souhlasí s provedením opravy pomníku padlých ve Žďáru dle cenové nabídky cena 10 000,00 Kč včetně
DPH. Oprava bude realizována v jarních měsících r. 2017 fi Jiří Novák, kamenictví Sušice.
8. Žádost o pronájem prostor ve škole ve Velenovech pro MS Velenovy. Rada bere na vědomí, bude dále řešeno
po upřesnění nájemní smlouvy.
9. Žádost o vyjádření ke stavu vody ve studních v Neprochovech od p. ……… starosta odpoví s tím, že v
dohledné době se neuvažuje s výstavbou obecního vodovodu.
10. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Velenovy mezi městem a p……... Bude provedeno místní šetření před dalším
jednáním.
11. Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Velenovy p.p.č. 3621/1 pro …….. Ve věci bude dále jednáno.
12. Žádost o pronájem pozemku v k.ú. Nalž. Hory pro ………. Jedná se o část pozemku p.č. 1067/9. Rada
doporučuje zastupitelstvu schválit pronájem.
13. Žádost o rozšíření veřejného osvětlení v části Těchonice. Bude provedeno místní šetření a pak ve věci dále
jednáno.
14. Žádost o pořízení žaluzií do oken bytu č. 1 v Nalž. Horách čp. 20/I. Rada souhlasí s provedením v bytě
p. ………, bude provedeno upřesnění nájmu při zvýšení hodnoty bytu.
15. Žádost o výměnu podlahové krytiny v obývacím pokoji v domě v Nalžovech čp. .......... Předpokládaná cena
do 5 000,00 Kč. Rada souhlasí.
16. Rada souhlasí s pronájmem sklepa o celkové výměře 7,79 m2 v Nalž. Horách 85/II pro ……...
17. Rada bere na vědomí dopis ministra zemědělství Mariana Jurečky.
18. Rada bere na vědomí dopis senátorky Dagmar Terelmešové.
19. Rada bere na vědomí ohlášení průzkumných vrtů v k. ú. Neprochovy .
20. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Ústaleč na akci - naučná
„stopovaná“. Výše dotace 2 500,00 Kč. Rada souhlasí, pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování do
30.11.2016.
21. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Nalž. Hory na akci pouťového
víkendu na zajištění kapely na sobotní večer. Rada nesouhlasí s požadovanou částkou 5 000,00 Kč.
22. Rada bere na vědomí informaci pro obce – metodická pomůcka k zákonu o přestupcích.
23. Rada schvaluje uspořádání podniku dle OZV č. 2/2013 - „Pouťový víkend“ pro TJ Sokol Nalž. Hory. Datum
konání 17. - 18.9.2016, hodina 18.00 – 2.00 hod.
24. Rada souhlasí s financováním 2 ks odpočivadel v dotaci pro „Slavník“ ve výši od města 41 190,00 Kč, dotace
34 118,00 Kč.
25. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a odsouhlasit výstavbu VO Ústaleč z vlastních zdrojů.
26. Bude osloveno zastupitelstvo v otázce podpory projektu a výstavby rozhledny na Slavníku.
27. Rada bere na vědomí registraci akce na dopravní automobil pro SDH Letovy. Zastupitelstvo projedná způsob
financování.

28. Termín zastupitelstva 22.9.2016 od 19.00 hodin. Místo konání Žďár obecní domek. Rada schvaluje.
29. Starosta seznámil radu s průběhem voleb a složením volebních komisí.
30. Starosta seznámil radu s výsledkem krajské soutěže „My už třídit umíme“, kde město Nalžovské Hory získalo
ocenění za 6. místo v kategorii obcí nad 1 000 obyvatel.
31. Rada bere na vědomí dopis od ……….
32. Oslovit majitele komunikace ve Žďáře ohledně rekonstrukce povrchu a opravy kanalizace.
33. Školka – zjistit stav projektu a skutečného provedení.
34. Oslovit AQUAŠUMAVA ohledně ČOV v Nalž. Horách. Zprovoznění druhé části ČOV.
35. Dveře školky – zjistit zajištění na 3 západky s vyřazením dálkového ovládání.
36. Rada projednala a schválila smlouvu o dílo s fi STAFIS – KT s.r.o. se sídlem Pačejov ohledně oprav fasád
obecních domů.

Richard Lőbl
starosta

Ing. Václav Zahrádka
místostarosta

