Usnesení
z jednání 6. rady města Nalžovské Hory,
konané dne 24.4.2017 od 17.30 hodin v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ Nalžovské
Hory.

Kontrola usnesení: Trvá bod č. 1 ze 3. rady:
Rada bere na vědomí usnesení MěÚ Horažďovice, odboru výstavby a územního plánování
ohledně dělení a scelování pozemků v k.ú. Velenovy. Ve věci bude dále jednáno.
Schválena účetní závěrka ZŠ za rok 2016.
Schválena žádost o použití hosp. výsledku za rok 2016 na úhradu ztráty z minulých let
Vzata na vědomí výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2016.
Rada bere na vědomí vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu města pro provoz ZŠ
za rok 2016 ..
5. Schválen odpisový plán ZŠ na rok 2017.
6. Schváleno rozpočtové opatření č. 2 duben 2017.
1.
2.
3.
4.

Rozpočtové opatření č. 2

Příjmy:
Odůvodnění
Použitelný zůstatek r.2016

Výdaje:
Odůvodnění
Účelová dotace pro Nemocnici LDN Horažďovice
Dopravní obslužnost - změna paragrafu od 2017
Dopravní obslužnost - změna paragrafu od 2017

RM 24.4.2017

§
-

položka
8901

částka
20 000,00
20 000,00

§
3524
2292
2221

položka
5230
5323
5193

částka
20 000,00
69 300,00
-69 300,00

7. Rada schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ochrany před
bleskem a uzemnění č.p.83 ve Velenovech – 7 600,00 Kč.
8. Schválena faktura SDH Ústaleč úpravy veřejného prostranství Ústaleč ve výši 4 200,00
Kč.
9. Schválena faktura AquaŠumava -oprava vodojemu Ústaleč – ve výši 14 305,00 Kč včetně
DPH .
10. Schválena faktura Myslivecký spolek Miřenice- Letovy, úklid veřejného prostranství –
ve výši 9 450,00 Kč.

11. Schválena faktura Bögl a Krýsl za štěrk na opravu cest ve výši 20 132,--Kč včetně DPH.
12. Schválena faktura Zastaspo za dovoz a dodání studené balené ve výši 11 132,00 Kč
včetně DPH.
13. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace pro TJ Sokol N.Hory-Toman na náklady
spojené s divadlem. Před projednáním této dotace rada požaduje předložit vyúčtování
předchozích dotací na divadlo .
14. Žádost o poskytnutí účelově vymezené dotace pro TJ Sokol N.Hory-Ing. Toman na
náklady spojené s vystoupením skupiny historického šermu na dětské sokolské olympiádě
dne 27.5.2017. Rada schvaluje dotaci ve výši 5000,- Kč. Vyúčtování bude provedeno do
31.8.2017
15. Žádost o vyjádření se stavbou plánované dostavby kanalizace stoka B7-1. Rada souhlasí
s umístěním stavby.
16. Žádost o zapracování posunutí nočního klidu dne 16.7.2017 od 4:00 hod do plánované
vyhlášky. Rada souhlasí s požadavkem TJ Sokol – Jedlička.
17. Oznámení o zahájení správního řízení OŽP Měú HD. Rada bere na vědomí.
18. Nabídka omalovánek od IV-Nakladatelství s.r.o. Rada upřednostní jiné formy vzdělávání
v této oblasti.
19. Žádost o propachtování části pozemku p.č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč o výměře cca 542m2 .,
Rada doporučí zastupitelstvu pronájem předmětného pozemku za částku 5 Kč/m2/rok.
20. Žádost o odkup části pozemku 1579/1 cca 222 m2 v k. ú. Ústaleč ... Rada doporučuje
další jednání o pronájmu pozemku p…...
21. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Těchonice p….. Dle zaslané zprávy rada doporučuje
směnu předmětných pozemků.
22. Seznámení s dražební vyhláškou. Rada bere na vědomí
23. Různé – Návrh paní ……. na směnu pozemků v k. ú. Ústaleč, rada bere na vědomí

………………………………

………………………………

Lőbl Richard

Mgr. Kliment Karel

starosta

