Usnesení
z jednání 13. rady, konané 26. září 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.
Byl schválen program jednání.
Kontrola usnesení – všechny body splněny
1. Byla stanovena komise pro výběr zhotovitele akce „Oprava havarijního stavu vodovodu
v Nalžovských Horách“ ve složení: Löbl, Zahrádka, Kliment, Pavelec, Kodýtek.
2. Na základě doporučení výběrové komise rada jako zhotovitele na akci „Oprava havarijního stavu
vodovodu v Nalžovských Horách“ vybrala firmu Aquašumava s.r.o. Chudenín 30, Nýrsko s nejnižší
nabídkovou cenou 755 358,35 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podepsáním smlouvy na
provedení akce.
3. Rada bere na vědomí žádost p. ……78/II. Nalžovské Hory ohledně přístupu k rozvaděči elektřiny.
Přístup je nutné projednat s majitelem pozemku. Bude jednáno s firmou ČEZ ohledně přeložení
měření pro jednotlivé objekty.
4. Rada souhlasí s prodejem části pozemku 1854/3 v kú. Nalžovské Hory o výměře cca 1 m2 pro p.
…… a doporučuje zastupitelstvu schválit tento prodej části pozemku 1854/3 ve vlastnictví města
Nalžovské Hory.
5. Rada souhlasí s proplacením faktury č. 1802 pro SDH Ústaleč ve výši 2 625,- Kč za brigádnické
hodiny pro město Nalžovské Hory.
6. Rada bere na vědomí cenovou nabídku na nátěr části fasády kabin. Ve věci bude dále jednáno.
7. Po provedení místního šetření ve věci pronájmu pozemku pro p. …… bylo dále jednáno v uvedené
věci na Odboru dopravy a výstavby v Horažďovicích. Na podkladě těchto jednání rada nesouhlasí
se záměrem pronájmu pozemku 1067/6 – část v kú. Nalžovské Hory.
8. Rada bere na vědomí nabídku státních pozemků od firmy Státní statek Jeneč. Jedná se o
bezúplatný převod, popř. prodej. Bude požádáno o pozemky, které tvoří komunikace v daných
lokalitách.
9. Rada bere na vědomí vyúčtování dotace včelařům Miřenice.
10. Rada požaduje doplnit nabídku od firmy Aquašumava na jímku na čistírnu odpadních vod
v Nalžovských Horách.

Nalžovské Hory 27. 9. 2018

…………………………………………………..

…………………………………………………………

Richard Löbl, starosta

Ing. Václav Zahrádka, místostarosta

