Usnesení
z jednání 7. rady, konané 23. května 2018
od 17. hodin na Městském úřadě 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. 18 z 5. rady - Rada bere na vědomí postup ve věci směny pozemků p. …., Velenovy
a města Nalžovské Hory. Bude svoláno místní šetření na místě samém za účasti zastupitelů
z Velenov. Termín dohodne místostarosta.
1. Byla ustanovena komise pro výběr veřejných zakázek ve složení p. Kliment, p. Pavelec, p.
Kodýtek.
2. Na základě návrhu výběrové komise pro výběr veřejné zakázky „Oprava místních komunikací
Letovy – Miřenice“ rada vybrala jako zhotovitele firmu EUROVIA – SILBA a.s. s nabídnutou
cenou 2 715 580,10 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.
3. Rada vybrala firmu Tomáš Kvíčala, Hradešice 91, 341 01 Horažďovice, jako zhotovitele na akci
„Oprava střešní krytiny a tepelných izolací na budově základní školy v Nalžovských Horách 2018
- jižní část k tělocvičně“. Nabídnutá cena 1 385,- Kč/m2 bez DPH.
Rada vybírala ze dvou nabídek. p. Kvíčala – cena 1 385,- Kč/m2 bez DPH; p. Šipla – cena 1 428,Kč/m2 bez DPH. Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.
4. Rada schvaluje proplacení faktury č. 2018003 pro firmu BETTRASO za opravu pomníku padlých
v Nalžovech ve výši 29 905,- Kč s DPH.
5. Rada schvaluje proplacení faktury č. 1801 pro SDH Ústaleč za brigádnické hodiny ve výši 4 500,Kč.
6. Rada schvaluje proplacení faktury 1/18 pro SDH Těchonice za údržbu veřejného prostranství
ve výši 11 250,- Kč.
7. Rada schvaluje proplacení faktury č. 18011 pro Ladislava Sládka Velenovy za elektro práce na
čistírně odpadních vod v Nalžovských Horách ve výši 14 132,- Kč.
8. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Nalžovské Hory pro
Okrsek č. 4 Nalžovské Hory na zabezpečení okrskové soutěže, proplacení pohárů a nákladů na
dopravu a drobného propagačního materiálu ve výši 4 000,- Kč. Rada pověřuje starostu
podepsáním smlouvy. Vyúčtování do 30.9.2018.
9. Rada souhlasí s omezením provozu u čp. 59 Ústaleč z důvodu opravy fasády v termínu od 4. 6
– 20. 6. 2018.
10. Rada bere na vědomí výzvu od Ministerstva zemědělství ohledně tvoření fondu na opravu
vodovodů a kanalizací. Bude projednáno na zastupitelstvu města.
11. Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10 000,- na odkup váhy ve Velenovech pro …...
Bude uzavřena smlouva na bezplatný přístup na váhu po dobu životnosti váhy.
12. Rada bere na vědomí oznámení geologických prací na čerpací stanici pohonných hmot
Velenovy.

13. Rada bere na vědomí záznam o dopravní nehodě v Nalžovských Horách panem ……. Vše řešeno
přes pojišťovnu.
14. Rada bera na vědomí vytyčení hranic v kú. Neprochovy.
15. Rada bere na vědomí usnesení o přerušení správního řízení od Obvodního báňského úřadu pro
území krajů Plzeňského a Jihočeského ve věci dobývacího prostoru ve Velenovech. Rada
doporučuje seznámit s tímto dokumentem zastupitelstvo města.
16. Rada bere na vědomí informace ohledně jednání stavebního úřadu ve věci střelnice Sedlečko.
17. Rada bere na vědomí smlouvu o dílo mezi městem Nalžovské Hory a Václavem Kováříkem
Velenovy ohledně úklidu klestu v katastru města.
18. Rada bere na vědomí program vyhlášených dotací Plzeňského kraje pro jednotky SDH obcí.
19. Rada schvaluje termín jednání zastupitelstvo na 28. 6. 2018 od 18. 00 hod. v Neprochovech.

Nalžovské Hory 23.5.2018

…………………………………………………..

…………………………………………………………

Richard Löbl, starosta

Ing. Václav Zahrádka, místostarosta

