Usnesení
z 17. zasedání městské rady, konané dne 30.11.2016
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:
Trvá bod č. 33 z 13. rady
Trvá bod č. 3 ze 14.
1. Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 – 2019 a doporučuje zastupitelstvu
schválit předložený rozpočet.
2. Rada bere na vědomí pronájem pozemku č.p. 122 v k.ú. Nalž. Hory. Bude dále ve věci jednáno – výše případného
nájmu a možnost získání výše uvedeného pozemku do vlastnictví města.
3. Rada souhlasí s provedením opravy VO v Neprochovech v ceně 12 500,00 Kč včetně DPH.
4. Rada souhlasí s proplacením fa pro SDH Letovy za provedené práce pro město v celkové hodnotě 4 200,00 Kč.
5. Rada souhlasí s proplacením fa pro SDH Ústaleč za provedené práce pro město v celkové hodnotě 1 800,00 Kč.
6. Rada souhlasí s proplacením fa č. 16412878 pro fi LABTECH s.r.o. za rozbory odpadních vod v celkové ceně 7 035,00
Kč včetně DPH.
7. Rada souhlasí s proplacením fa č. 2016107 za elektro práce v bytě čp. 85/II pro p. Tyšera v celkové hodnotě
13 422,00 Kč bez DPH. DPH odvede město Nalžovské Hory.
8. Rada doporučuje zastupitelstvu zřízení věcného břemene na část pozemku č. 1800/2, 1617, 4528 v k.ú. Velenovy
pro paní ….. Rada doporučuje věcné břemeno za údržbu komunikace přes hráz rybníka Krč.
9. Rada bere na vědomí usnesení KÚ pro PK ve věci námitky vůči obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Krutěnice.
10. Rada bere na vědomí dopis MěÚ Horažďovice odboru školství
11. Rad souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro TJ Sokol Nalž. Hory
/ing. Toman/ ve výši 3 500,00 Kč na akci „Rozsvícení vánočního stromečku 2016“. Vyúčtování bylo předloženo.
12. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace TJ Sokol Nalž. Hory /ing. Toman/.
13. Rada souhlasí s nákupem židlí do školní jídelny za částku 99 000,00 Kč, která bude převedena na účet školy.
14. Rada souhlasí s úpravou výpůjční doby v knihovně ve Velenovech.
15. Rada bere na vědomí ohlášení průzkumného vrtu na p.č. 103/1 v k.ú. Ústaleč.
16. Rada bere na vědomí GP obchvatu Sedlečka a rada doporučuje dále jednat o směně pozemků o stejné výměře.
17. Rada souhlasí se záměrem pronájmu pozemků pro provoz lomu ve Velenovech pro fi KAPEX INVEST s.r.o. za
podmínek obdobných původní smlouvě.
18. Rada určuje rozdělený nových knih ANTHROPOID a to po 1 ks základní škola Nalžovské Hory, obecní knihovna
Nalžovské Hory ,MK Velenovy, Hradešice, Zavlekov .
19. Rada určuje jednání zastupitelstva na den
úterý 20.12.2016 od 18.00 hodin ve víceúčelové budově Velenovy.
Richard Lőbl
Starosta

Ing. Václav Zahrádka
místostarosta

