
Usnesení z jednání městského zastupitelstva 

konaného dne 5. srpna 2020 v budově Městského úřadu v Nalžovských Horách. 

Schvaluje: 

1. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje program jednání. 

2. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Zahrádka,               

Ing. Turek, p. Racek.  

3. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje zrušení usnesení č. 3 z jednání Zastupitelstva 

města Nalžovské Hory ze dne 29.6.2020.  

4. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory rozhodlo a schvaluje, že na základě výsledků hodnotící 

komise na akci “Místní komunikace 2020“ (opravy dle plánu), budou v roce 2020 provedeny 

opravy všech tří místních komunikací které byly součástí poptávkového řízení:  

- Stříbrné Hory od pošty k čp. 33,  

- Stříbrné Hory od čp. 97 k čp. 136,   

- Ústaleč, stará hasičárna směr křižovatka Mladice,  

s tím, že nabídkou nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách výzvy je uchazeč 

EUROVIA Silba, a.s. za celkovou cenu 2 657 445 Kč s DPH. Zastupitelstvo města pověřuje 

starostu podpisem smlouvy se zhotovitelem.  

5. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje prodej pozemku st. p. č. 55 v kú. Těchonice                      

za cenu 1 200 Kč a pověřuje starostu jednat z ČEZ Distribuce, a.s. ve věci podpisu upravené 

smlouvy.  

6. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje vícepráce na akci „Změna ve využití části stavby 

MŠ na školní družinu“ ve výši 337 422 Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2            

ke smlouvě o dílo č. 201904 mezi ZASTASPO s.r.o. a městem Nalžovské Hory. 

7. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje pověření Rady města Nalžovské Hory 

administrací veřejných zakázek, administrací a organizací výběrových řízení, výběrem 

zhotovitele a výběrem stavebního dozoru.  

8. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020 se změnou              

v celkové výši 900 000 Kč na straně příjmů i výdajů. 

Příjmy § položka částka v Kč 

Financování – prostředky z minulých 

období 

- 8115 900 000,- 

Celkem úprava příjmů:    900 000,- 

 

Výdaje § položka částka v Kč 

Místní komunikace-opravy  2212 5117 900 000,- 

Celkem úprava výdajů:    900 000,- 

 

Bere na vědomí: 

  

9. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory bere na vědomí zprávu p. starosty o postupu zemních prací 

na fotbalovém hřišti v Nalžovských Horách. 

Ukládá: 

10. Zastupitelstvo města Nalžovské Hory ukládá starostovi jednat s ČEZ Distribuce, a.s. ve věci 

podpisu upravené kupní smlouvy na odkup pozemku st. 55 v kú. Těchonice. 

 

Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta  v.r. 

Richard Löbl, místostarosta v.r.         Ing. Václav Zahrádka, místostarosta v.r.                

 


