Usnesení
z jednání 16. rady, konané dne 6.11.2017 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: trvá 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. Rada bere na vědomí nabídku dotace na opravu místních komunikací 2017 z PSOV PK ve výši
500 000,00 Kč a na havarijní stav vodovodu ve výši 300 000,00 Kč z dotačního titulu: odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2017. Z tohoto důvodu bude svoláno zastupitelstvo
obce na den 15.11.2017 od 17.00 hodin na MěÚ v Nalžovských Horách.
2. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vedení NN
sv. Antonína. Pověřuje starostu podepsáním příslušné smlouvy.
3. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt 3 + 1 v domě čp. 85 pro paní …. Do
31.12.2018.
4. Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3 domě čp. Nalžovské Hory 85/II pro
paní…..na dobu do 31.12.2018.
5. Rada souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 8
Příjmy:
lesnictví

§

položka

1031

2111

částka
100 000,00

Výdaje:
§

položka

vnitřní obchod (pojízdná prodejna)

2141

5219

částka
4 000,00

tělovýchovná činnost

3412

5222

25 000,00

bankovní poplatky

6310

5163

3 000,00

opravy a provoz obecního majetku a budov

3639

5171

68 000,00
100 000,00

6. Rada bere na vědomí informaci o výši finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
v roce 2018.
7. Rada souhlasí se stavbou ČEZ Distribuce a.s. pro p.č. 62 v k.ú. Nalžovské Hory manželé …….
Pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
8. Rada souhlasí se smlouvou na zimní údržbu s fi AGROPA s.r.o. Pověřuje starostu podepsáním
příslušné smlouvy o dílo.
9. Rada souhlasí s povolením kácení dřevin rostoucích mimo les pro …. v k.ú. Nalžovské Hory p.p.č.
200/1.

10. Rada souhlasí s povolením kácení dřevin rostoucích mimo les pro fi Pragoflorservis spol. s.r.o.
v k.ú. Velenovy p.p.č. 736, 4510/3.
11. Rada bere na vědomí žádost o směnu pozemků v k.ú. Velenovy paní ….., Plzeň. Starosta zajistí
prohlídku porostu nabízeného lesa se správcem lesů.
12. Rada schvaluje proplacení fa č. 36170680 pro fi Culigan.CZ s.r.o. ve výši 258 964,30 Kč za zařízení
na úpravu manganu.
13. Rada souhlasí s proplacením fa č. 20180355 pro fi AQUAŠUMAVA s.r.o. ve výši 27 960,00 Kč za
stavební práce na úpravu manganu.
14. Rada souhlasí s proplacením fa č. 1703 pro SDH Ústaleč ve výši 4 020,00 Kč za údržbu veřejného
prostranství v Ústalči.
15. Rada souhlasí s proplacením fa č. 12700261 pro Libora Čiháka ve výši 11 181,00 Kč za deratizaci
v Nalžovských Horách a ve Velenovech.
16. Rada nesouhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro TJ
Sokol Nalžovské Hory na náklady divadelního souboru KOLOS.
17. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro SK
Nalžovské Hory, z.s. ve výši 22 864,00 Kč na náklady el. energie v kabinách.
18. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace pro SDH Ústaleč.
19. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace pro TJ Sokol Nalžovské Hory.
20. Rada bere na vědomí oznámení o projednání návrhu ÚP Zavlekov.
21. Rada bere na vědomí žádost o opravu příjezdové cesty v Krutěnicích a opěrné zídky na přilehlém
pozemku paní ---. Bude zařazeno do plánu oprav v roce 2018.
22. Rada souhlasí s využitím p.p.č. 134 a 179/2 v k.ú. Letovy jako přístup na pozemek p.p.č. 129 ve
vlastnictví p. …….
23. Rada bere na vědomí ukončení pracovního poměru paní Marie Lőblové. Bude postupováno
v souladu se zákoníkem práce. Rada pověřuje starostu vypsáním výběrového řízení na obsazení
uvolněného místa.
24. Rada bere na vědomí dopis Svazu zdravotně postižených Horažďovice.
25. Rada bere na vědomí dopis fi KVB advokátní kanceláře s.r.o. na zajištění právních služeb.
26. Rada bere na vědomí návrh na způsob vítání občánků.
27. Rada pověřuje starostu jednáním s fi AQUAŠUMAVA s.r.o. ohledně konfigurace úpravy ČOV a
odkanalizování bývalých vojenských bytovek.
28. Rada souhlasí s provedením opravy podlahy v horním bytě čp. 20 v Nalžovských Horách. Bude
upřesněna cena.

Nalžovské Hory dne 7.11.2017

……………………………………………….
Richard Lőbl
starosta

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

