Usnesení
z jednání 11. rady Města Nalžovské Hory,
konané dne 26.07.2017 v 17.00 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 zněnl pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ Nalžovské Hory.

Kontrola usnesení:
Trvá bod č. 22 z rady č. 8
Rada doporučuje dále jednat o pozemku ve vlastnictví p. ….. v k.ú. Velenovy ohledně směny za
městské pozemky.
1. Rada určuje komisi pro výběr zhotovitele na akci „Úprava technologie na ČOV Nalžovské
Hory“ ve složení: Pavelec, Mgr. Kliment, Kodýtek.
Rada přerušila své jednání do výsledků jednání komise.
2. Rada na podkladě jednání komise vybrala jako dodavatele stavby „Úprava technologie na
ČOV Nalžovské Hory“ firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. s cenovou nabídkou 1 834 287,40 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
3. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro SDH Letovy ve výši 5 000,00 Kč
na svěcení nového hasičského auta. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování
bude do 31.10.2017.
4. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro SDH Žďár ve výši 5 000,00 Kč
na 22. ročník turnaje ve stolním tenise. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování
bude do 31.10.2017.
5. Rada souhlasí s proplacením fa pro SDH Letovy za provedené práce – údržba obce ve výši
3 500,00 Kč.
6. Rada pověřuje starostu k zahájení jednání na uzavření nové smlouvy o výpůjčce
nemovitostí. Jedná se o pozemek č. 214 v k.ú. Velenovy (hasičská zbrojnice). Smlouva
s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
7. Rada bere na vědomí rozhodnutí o uzavírce pro Rallye Pačejov.
8. Rada bere na vědomí posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č.1/2017 odborem
kontroly MVČR.
9. Rada bere na vědomí veřejnou vyhlášku na přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – chodník před „Kocandou“.

V Nalžovských Horách dne 27.7.2017
………………………………
Richard Lőbl
starosta

………………………
Ing. Václav Zahrádka
místostarosta

