Usnesení
z jednání 9. rady, konané 18. července 2018
od 18. 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: všechny body splněny
1. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro SDH Velenovy na pořádání
dětského dne, který se konal 23.6.2018 ve výši 5 000,- Kč. Vyúčtování je přílohou žádosti.
2. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Nalžovské Hory na
pořádání rozsvícení vánočního stromu v Nalžovských Horách ve výši 10 000,- Kč. Vyúčtování do
15.12.2018.
3. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace z rozpočtu města Pro ZKD Sušice na provoz
prodejny v Ústalči ve výši 50 000,- Kč. Vyúčtování do 31.7.2019. Provoz prodejny bude zajištěn minimálně
do 30.6.2019.
4. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 2018060 pro Jiřího Tyšera ve výši 244 038,- Kč bez DPH za
rekonstrukci veřejného osvětlení v Neprochovech, Žďáru a Těchonicích.
5. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 20181089 pro firmu Aquašumava s.r.o. ve výši 52 040,- Kč bez DPH
za práce na čistírně odpadních vod Nalžovské Hory nad rámec původní smlouvy.
6. Rada souhlasí se směnou pozemků dle předloženého návrhu mezi p. ….. Velenovy a městem Nalžovské
Hory a doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit předloženou směnu.
7. Rada souhlasí se směnou pozemků dle předloženého návrhu mezi p……., Těchonice a Městem Nalžovské
Hory. Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit předloženou směnu.
8. Rada schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Nalžovské Hory ve
výši 22 272,- Kč na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nalžovské Hory.
9. Rada souhlasí s dofinancováním neplánovaných výdajů na provoz Základní školy Nalžovské Hory ve výši
98 000,- Kč. Jedná se o revizi elektro, výměnu lan výtahu, školení a audit GDPR, navýšení kapacity lehátek
v mateřské škole.
10. Rada bere na vědomí požadavek SDH Nalžovské Hory na opravu hasičské zbrojnice. Budou zjištěny ceny
za jednotlivé požadavky a stanoven rozsah oprav.
11. Rada bere na vědomí konání střeleb dne 21.7.2018 od 8.00 hodin na střelnici Žďár-Cítiny.
12. Rada souhlasí s pronájmem bytu v kabinách SK Nalžovské Hory pro p. ……., Praha.
13. Rada bere na vědomí žádost manželů ………… ohledně přizvání na veškerá jednání ve věci střelnice
Sedlečko:
Rada sděluje následující:
- pokud bude jednání vyvoláno městem Nalžovské Hory, budou i vlastníci pozemků přizvání k těmto
jednáním
- pokud jednání vyvolá jiný subjekt, je na něm, koho přizve na svá jednání.
14. Rada souhlasí s opravou pomníku padlých v Nalžovských Horách firmou Bettraso (p. Novák). Cena dle
nabídky činí 28 840,- Kč včetně DPH.
15. Rada bere na vědomí změnu výpůjční doby v knihovně ve Velenovech na čtvrtek 17.00 – 18.00 hodin.

16. Rada projednala zápis z jednání ze dne 9.7.2018 mezi p. ………… a místostarostou Václavem Zahrádkou o
možnosti dohody řešení sporné hranice mezi p.č. 249/3 a st. p.č.20 (v zápisu špatně uvedeno p.č. 249).
Vzhledem k tomu, že se nejedná o jedinou spornou hranici v této lokalitě, rada požaduje řešit celou
záležitost komplexně.
17. Rada projednala možnost rozšíření zdrojů pitné vody ve Velenovech. Bude osloven p. Ing. Kasalický a
prověřena možnost případných dotací.
18. Rada projednala výsledky výběrového řízení na dodavatele likvidace odpadů v rámci města Nalžovské
Hory. Na podkladě návrhu výběrové komise rada doporučuje zastupitelstvu města schválit firmu Marius
Pedersen a.s., Hradec Králové s nabídnutou cenou 1 572 672,- Kč včetně DPH z přepokládaného objemu
odpadů.
19. Byly předneseny informace ohledně dobývacího prostoru ve Velenovech. Celá záležitost bude projednána
na zastupitelstvu města Nalžovské Hory.

Nalžovské Hory 18. 7. 2018

…………………………………………………..

…………………………………………………………

Richard Löbl, starosta

Ing. Václav Zahrádka, místostarosta

