Usnesení
z 5. rady Města Nalžovské Hory,
konané dne 30.3.2017 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. 1 ze 3. rady:

1.
2.

Oprava komunikací – budou poptány minimálně 3 firmy do výběrového řízení.
Rada ukládá stanovení platebního předpisu dle č. 7 vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na trojnásobek poplatku pro
pana ………, z důvodu trvalého neplacení příslušného poplatku.
3. Rada doporučuje zastupitelstvu provést směnu pozemků pro výstavbu ČOV ve Velenovech mezi městem Nalžovské
Hory a …………... Jedná se o totožnou výměru.
4. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Ústaleč ve výši 3 000,00 Kč na
zajištění akce rybářských dětských závodů. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Vyúčtování do 30.6.2017.
5. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Velenovy na MDŽ ve výši 3 000,00 Kč.
Starostu pověřuje podepsáním smluv. Vyúčtování do 30.6.2017.
6. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Velenovy na dětský maškarní bál ve
výši 3 000,00 Kč. Starostu pověřuje podepsáním smluv. Vyúčtování do 30.6.2017.
7. Rada přijala žádost o náhradu škody na rodinný dům Nalžovské Hory .., majitel ….. Ve věci bude dále jednáno.
8. Návrh smlouvy s fi Jihokámen Písek
Pozemky k pachtu – bude provedeno místní šetření a upřesněny výměry
Ostatní body smlouvy odsouhlaseny.
Smlouva bude zaslána k vyjádření fi Jihokámen Písek a bude dohodnut termín místního šetření.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Rada souhlasí se zpracováním výkopku v autoparku předrcením na frakci o/63. Předpokládaná cena cca 50 000,00 Kč
bez DPH. Materiál bude využíván na opravy cest.
Rada souhlasí s proplacením faktury č. 15/2017 fi pana Paroubka ve výši 10 413,00 Kč včetně DPH za opravu veřejného
osvětlení a prořezání stromů ve Velenovech.
Rada souhlasí s proplacením fa č. 2/2017 ve výši 20 000,00 Kč pro p. Češku, dále souhlasí s proplacením zálohy ve výši
rovněž 20 000,00 Kč. Jedná se o práce na opravu hodin kostela v Nalžovských Horách. Dohodnutá cena byla 40 000,00
Kč.
Rada souhlasí se záměrem pachtu 27 m2 městského pozemku č. 1897/5 v k.ú. Nalžovské Hory ( zatrubněný potok) pro
p. ………. .
Rada nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1579/1 v k.ú. Ústaleč. Pronájem pozemku je možný.
Rada bere na vědomí výpověď z nájemního stavu z rybníčku Kořínek v Nalžovských Horách.
Rada bere na vědomí dopis Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí Plzeň ohledně výjimky ze
základních ochranných podmínek raka říčního, raka kamenáče a ohroženého raka bahenního. V této věci bylo zahájeno
správní řízení.
Rada bere na vědomí vzorky pitné vody v jednotlivých částech obce.
Rada požaduje u směny s manželi …….. směnit velikosti jednotlivých pozemků v totožných výměrách.
Rada na podkladě žádosti pana ….. ohledně navýšení ceny za pozemky na zemědělsky nevyužitelné pozemky upřesňuje,
že u těchto pozemků bude postupována v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 17.6.2015, bod č. 9.
Závěr provedl pan starosta.

V Nalžovských Horách dne 31.3.2017

………………………………………….
Richard Lőbl
Starosta

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

