Usnesení
z 16. zasedání městské rady, konané dne 7.11.2016
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:
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Trvá bod č. 33 z 13. rady
Trvá bod č. 3 ze 14. rady
Trvá bod č. 14 z 15.
Jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ
Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2017 s upřesněním priorit.
Byl projednán pronájem tělocvičny s tím, že paní ředitelka upřesnila stávající stav placení při
pronájmu.
Rozpočtové změny 2016 – byly schváleny rozpočtové změny listopad 2016 dle přílohy ve výši
76 000,00 Kč s tím, že pokrytí bude z položky opravy chodníků.
Žádost o směnu pozemků Jihokámen Písek a Městem Nalžovské Hory. Rada bere na vědomí,
bude provedeno místní šetření.
Rada bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 DSO Horažďovicko.
Rada stanovuje od 1.1.2017 částku 70,00 Kč/hod na dohody o provedení práce (z důvodu
navýšení minimální mzdy).
Rada souhlasí s objednáním projektu od fi AQUAŠUMAVA na odkanalizování nemovitostí
v okolí Stříbrné Hory č.p. 115. Cena za projekt je 20 000,00 Kč.
Rada souhlasí s proplacením fa č. 201600161 ve výši 374 323,00 Kč pro fi STAFIS s.r.o. jako
doplatek za provedení stavby Víceúčelový objekt Velenovy. Jedná se o konečnou cenu.
Rada souhlasí s proplacením fa č. 84/2016 ve výši 95 000,00 Kč pro A. Vrágu za opravu
obecního rybníka v Letovech a fa č. 85/2016 ve ve výši 15 000,00 Kč za údržbu veřejného
prostranství – dráha.
Rada souhlasí s proplacením fa č. 348210.16 ve výši 2 000,00 Kč pro Vladimíra Bartoše za
revizi expanzomatů ve zdrav. Středisku.
Rada souhlasí s proplacením fa č. 25/2016 ve výši 16 027,00 Kč pro Josefa Synáče za projekt
Víceúčelové hřiště Ústaleč.
Rada bere na vědomí žádost p. ………… na změnu územního plánu ve Velenovech. Bude
projednáno se stavebním úřadem v Horažďovicích.
Rada schvaluje zápis kroniky 2015.
Rada bere na vědomí návrh finančního příspěvku na dopravní obslužnost ve výši 69 300,00 Kč
pro rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu návrh schválit.
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 čp. 85/II pro …….. od 1.1.2017 do
31.12.2017.
Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Ústaleč na
akci Rozsvícení vánočního stromečku 26. listopadu 2016 ve výši 3 000,00 Kč. Vyúčtování do
15.12.2016.
Rada nesouhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města na pronájem
tělocvičny ZŠ. Pronájem pro tréninky fotbalových oddílů bude řešen v prosinci 2016 dle
skutečně vykázaných hodin. Cvičení ZUMBY rada považuje za komerční záležitost a pronájem
bude zpoplatněn dle požadavků základní školy.

17. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města na náklady el.
energie v budově kabin do konce roku 2016 ve výši 11 296,00 Kč dle poskytnutých podkladů.
18. Rada nesouhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města ve výši 35 000,00
Kč pro TJ Sokol Nalž. Hory (ing. Toman) na výměnu podlahové krytiny v sokolovně.
19. Rada bere na vědomí žádost nemocnice LDN Horažďovice ohledně pomoci s kofinancováním
poskytované sociální péče. Rada požaduje upřesnit výši požadované částky s tím, že je nutné
podat žádost na stanoveném formuláři pro uzavření smlouvy.
20. Rada bere na vědomí žádost p. …. ohledně rozšíření osvětlení v části Neprochovy. Bude
provedeno místní šetření.
21. Rada souhlasí s předloženými projektovými dokumentacemi na vrt a ČOV na pozemku p.p.č.
63 v k.ú. Neprochovy.
22. Rada bere na vědomí oznámení ohledně vypouštění Hořejšího rybníka v Těchonicích.
23. Rada bere na vědomí oznámení o zrušení veřejné telefonní stanice v Nalž. Horách.
24. Rada bere na vědomí oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v části
Krutěnice.
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