Usnesení
z 18. zasedání městské rady, konané dne 5.12.2016
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.

1. Výběrové řízení na dodávku DA s přívěsem pro hašení pro SDH Letovy.
Byla přijata 1 nabídka od fi TECHSPORT s.r.o. Pekařská 33, Brno.
Nabídnuta cena bez DPH – dopravní automobil 709 000 Kč
Požární přívěs
200 000 Kč
Celkem bez DPH
909 000 Kč
Výběrová komise ve složení Pavelec, Ing. Zahrádka, Mgr. Kliment doporučuje radě města
přijetí této nabídky.
2. Rada souhlasí s přijetím nabídky na DA s přívěsem pro hašení pro SDH Letovy od fi
TECHSPORT s.r.o. , Pekařská 33, Brno v celkové hodnotě 1 099 890,00 Kč s DPH a pověřuje
starostu města oznámením o výběru dodavatele a podpisem smlouvy s fi TECHSPORT s.r.o.
3. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit výpověď z nájemní smlouvy mezi městem a
Jihokámen VD Písek ohledně pronájmu pozemků v lomu ve Velenovech.
4. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit pronájem pozemků v k.ú. Velenovy č.p. 4213,
4201/4, 4201/12, 4201/13 pro fi KAPEX INVEST s.r.o. pro účely zpracování kamene v lomu ve
Velenovech za podmínek obdobných se smlouvou s původním nájemcem Jihokámen VD
Písek. Rada nedoporučuje pronájem pozemku p.č. 4566/2, neboť se jedná o místní
komunikaci. Celková pronajímaná plocha činí 28 357 m2.
5. Úprava odměn zastupitelů – rada doporučuje setrvání na současném stavu.
6. Rada bere na vědomí vyúčtování dotací na opravu kostelů ve Velenovech a v Těchonicích.
7. Rada bere na vědomí splnění podmínek pro proplacení akce „Kosení podmáčených lučních
porostů na Žďárských drahách.“.
8. Rada bere na vědomí informace ohledně hřiště v Neprochovech a v Těchonicích. Rada
pověřuje starostu zadáním zpracování projektové dokumentace na obě hřiště.
Závěr provedl pan starosta
Richard Lőbl
Starosta

Ing. Václav Zahrádka
místostarosta

