Usnesení
z 1. zasedání městské rady, konané dne 16.1.2017
od 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 znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na MěÚ Nalžovské Hory.

Kontrola usnesení:
– trvá bod č. 13 z 19. rady.
l. Jednání se zástupci TJ Sokol Nalžovské Hory a vyúčtování účelově vymezené dotace z rozpočtu města
- byla řešena otázka pronájmu tělocvičny mezi ZŠ a TJ Nalžovské Hory. Děti a dorost je požadavek TJ o
neplacení, ostatní á Kč 150,00/hodinu
- rada vzala na vědomí vyúčtování dotace č. 2 od TJ Sokol Nalžovské Hory
- rada bere na vědomí prezentaci činnosti TJ Sokol Nalžovské Hory
- byly předneseny požadavky na provoz a akce TJ Sokol Nalžovské Hory
2. Rada souhlasí s umístěním vzdušného vedení NN na pozemcích p.č. 1850, 1697/1, 1891/2, 1695/1, 1694 v k.ú.
Nalžovské Hory.
3. Rada bere na vědomí žádost o pomoc s kofinancováním poskytování sociální péče LDN Horažďovice, bude
doplněna žádost.
4. Rada doporučuje žádat o dotační tituly na komunikace z Plzeňského kraje.
5. Rada souhlasí se zateplením podhledů ve sklepě domu čp. 85/II za náklady materiálu a provedení opravy
koupelny bytu č. 1 – …. za ceny nákladů na materiál.
6. Rada souhlasí s pronájmem víceúčelové budovy ve Velenovech SDH Velenovy. Pověřuje starostu přípravou
smlouvy.
7. Rada souhlasí se záměrem propachtování pozemků města p.č. 1043/1, 831/ 332/2 v k.ú. Nalžovské Hory o
celkové výměře 14 983 m2 za účelem zemědělského využití.
8. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro SDH Žďár ve výši 1 500,00 Kč. Pověřuje starostu
podepsáním smlouvy a vyúčtování bude do 31.1.2017.
9. Rada souhlasí s pronájmem místa v autoparku k uskladnění zemědělské techniky od 1.1.2017 pro Jindřicha
Němce, Ústaleč 85 o ploše 30 m2.
10. Rada doporučuje zastupitelstvu projednat prodej a pacht pozemků v k.ú. Velenovy dle předloženého GP pro
paní ….., Plzeň.
11. Rada bere na vědomí vyúčtování účelově vymezené dotace za prodejnu ve Žďáru.
12. Rada pověřuje starostu a místostarostu provést místní šetření ve věci prodeje pozemku p.č. 4496/1 v k.ú.
Velenovy na základě připomínky pana ………………….
13. Rada bere na vědomí Ceník charity Horažďovice ohledně zajištění služeb pro občany.
14. Rada bere na vědomí ohlášení o provedení průzkumného vrtu na st.p.č. 173 v k.ú. Velenovy.
15. Rada souhlasí s návrhem odměn pro knihovnici ve Velenovech a kronikářku v Nalžovských. Horách.
16. Rada bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.12.2016.
17. Smlouva lom Velenovy bude projednána na rozšířená radě.
18. Rada bere na vědomí kampaň „Vlajka pro Tibet“.
19. Rada bere na vědomí žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky – návrh opatření obecné povahy.
20. Zajištění projektu na garáž pro DA v Letovech.
21. Rada bere na vědomí usnesení zastavení řízení na stavbu “Stodola umístěná na pozemku č. p. 1771 a 1772 v
k.ú. Nalžovské Hory“, vydané MěÚ Klatovy.
22. Starosta zajistí aktuální vzorky pitné vody v Letovech.
23. VO Ústaleč – bude jednáno ohledně dotací na opravu.
Závěr provedl pan starosta.

Richard Lőbl
Starosta

Ing. Václav Zahrádka
místostarosta

