Usnesení
z jednání 15. rady, konané dne 16.10.2017 od 17.00 hodin
v budově Městského úřadu v Nalžovských Horách
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 – chybí bod č. 22 z 8. rady
Rada doporučuje dále jednat o pozemku ve vlastnictví p. …. v k.ú. Velenovy ohledně směny za
městské pozemky.
1. Byl projednán návrh způsobu napojení nemovitosti „Na Haldách“ v Nalžovských Horách.
Budou připraveny další návrhy způsobu řešení.
2. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 7 navýšení na výdajové a příjmové straně ve výši
100 000,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 7

Příjmy:
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR

§

položka

-

4111

§

položka

6114

různé

částka
100 000,00

Výdaje:
Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

částka
100 000,00

Rada souhlasí s povolením kácení 3 ks dubů pro ……., v k.ú. Ústaleč p.p.č. 96/1.
Rada souhlasí s povolením kácení 2 ks jehličňanů pro ……… v k.ú. Ústaleč p.p.č. 78, 139/17.
Rada souhlasí s povolením kácení 2 ks smrku pro ……… v k.ú. Ústaleč p.p.č. 1563/2.
Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Ústaleč ve
výši 3 000,00 Kč na pořádání dětského dne. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Vyúčtování do 30.11.2017.
Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SK Nalžovské
Hory na provoz letního kina ve výši 36 150,00 Kč.
Rada souhlasí s provedením vchodových dveří na obecním domu v Letovech dle cenové
nabídky fi PREISWERT s.r.o. ve výši 37 531,00 Kč bez DPH.
Rada souhlasí s provedením bezdrátového rozhlasu ve Velenovech dle cenové nabídky fi
SOVT – RADIO ve výši 119 750,00 Kč bez DPH.
Rada bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu žadatelů ………..
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4 v Nalžovských Horách 85/II do
31.12.2018 pro paní ……….
Rada souhlasí s proplacením fa č. 55/2017 pro Jaroslava Kratejla ve výši 7 655,00 Kč za
opravu veřejného osvětlení ve všech částech města.

13. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20171360 pro Daniela Motlíka ve výši 4 840,00 Kč za službu
pojízdné prodejny v Těchonicích a Neprochovech.
14. Rada souhlasí s proplacením fa č. 17024 pro Ladislava Sládka ve výši 18 324,00 Kč za
elektroinstalační práce na úpravně vody v Nalžovských Horách.
15. Rada schvaluje zápis kroniky za rok 2016.
16. Rada schvaluje změnu výpůjční doby v obecní knihovně v Nalžovských Horách od 1.11.2017
do 31.3.2018 a to pondělí 12.00 - 16.00, středa 12.00 – 16.00, pátek 11.30 – 15.00 hodin.
17. Rada bere na vědomí usnesení odboru VÚP Horažďovice ohledně výstavby hřiště
v Neprochovech.
18. Rada bere na vědomí nabídku mobilního rozhlasu od Mgr. Špačka.
19. Rada bere na vědomí vyúčtování SK Nalžovské Hory za elektřinu v kabinách.

Nalžovské Hory dne 17.10.2017

………………………………….

…………………………………..

Richard Lőbl

Ing. Václav Zahrádka

Starosta

místostarosta

