
Usnesení č. 2/2016 

ze zasedání městské rady, konané dne 1.2.2016 

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. Dotace 2016 -  odbahnění rybníka Kuchyňky bude podána prostřednictvím firmy Domoza za částku 

30.000,-Kč + 20.000,-Kč                                                          

2. Dotace z programu PSOV PK- oprava fasád, předpokládaná cena 1100,-Kč/m2 s DPH  

3. Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 PK, rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci .                                                                                    

4. Dotace IROP - výzva č.19 Technika pro IZS,  rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci  

5. Žádost o dotaci pro DSO Horažďovicko,   projekt separace bioodpadů – rada schvaluje dotaci ve výši 

32.171,- Kč pro DSO Horažďovicko a pověřuje starostu podpisem smlouvy                        

6. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace pro Seniorský dům Písek,  rada souhlasí s poskytnutím 

dotace ve výši 2000,- Kč s tím,  že vyúčtování bude doloženo do 30.11.2016 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy                                               

7. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace pro ZŠ Nalžovské Hory,  rada souhlasí s poskytnutím 

dotace ve výši 5000,-Kč s tím, že vyúčtování bude doloženo do 30.6.2016 a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy                                                  

8. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace pro SDH Velenovy,  rada souhlasí s poskytnutím dotace 

ve výši 2000,-Kč s tím,  že vyúčtování bude doloženo do 30.6.2016 a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy                                                  

9. Výběr zhotovitele opravy elektroinstalace stodoly Štětkovna Velenovy – rada rozhodla o výběru 

L.Sládka za cenu 18.945,- Kč s DPH                                      

10. Žádost o povolení k hostování na pouti v N.Horách,  rada souhlasí a doporučuje se zabývat přípravou 

smlouvy                                                                 

11. Faktura AquaŠumava -  rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 253.569,10 Kč bez DPH    

12. Faktura SDH Těchonice-  rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 19.800,-Kč s DPH  

13. Faktura Linako Klatovy - rada souhlasí s proplacením faktury 14.089,62 Kč bez DPH   

14. Cenová nabídka oprava vodojemu Ústaleč,  rada souhlasí s nabídkou firmy AquaŠumava  ve výši  

98. 490,- Kč s DPH                                 

        15. Nabídka spolupráce energetického poradce, rada doporučuje spolupráci s energetickým poradcem-  

        16.Žádost o vyjádření k plánované stavbě vrtané studny a septiku – k.ú. Miřenice p.č. 1339/1, rada nemá  

              námitek k předložené stavební dokumentaci.                               

        17.Žádost o užívání obecních pozemků k legalizaci rybníka Krč  - bude provedeno místní šetření – pro 3                                                                                                              

        18.Souhlas MěÚ Horažďovice, odbor výstavby, s provedením ohlášeného záměru – oprava kostela sv. Fili-             

            pa a Jakuba v Těchonicích – rada bere na vědomí 

        19. Nabídka knihy Plzeňský kraj bez hranic, rada bere na vědomí 

        20. Oznámení výzvy ke zjednání nápravy,  rada bere na vědomí 

        21.Různé- pronájem pozemků pro Vaváky, rada bere na vědomí. 

 

 

Richard Lőbl       

starosta                                                                               


