Usnesení
z 13. zasedání městské rady konané dne 24. 6. 2013 od 18.00 hod.
v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přítomni: Löbl Richard, Racek Pavel, Pavelec Karel, Němeček Václav, Bc.Lupoměský Patrik
Omluven:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola usnesení:
Provedena kontrola usnesení z 10.6.2013.
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 - Faktura za opravu MK Ústaleč:
RM schvaluje proplacení předložené faktury f. Znakon Sousedovice za opravu komunikace
v Ústalči a Letovského mlýna v částce 89 093,-Kč včetně DPH.
Usnesení bod č. 2 – Smlouva na zajištění atrakcí o pouti ve Velenovech:
RM schvaluje uzavření smlouvy s p. Flachsem J.st. na zajištění atrakcí o pouti ve Velenovech pro
rok 2014-2015.
Usnesení bod č. 3 – Faktura za infuzní clony v městském domě:
RM schvaluje proplacení předložené faktury f. AZ stavební chemie, Plzeň za provedení infuzních
clon na městském domě (stará radnice v N.Horách) v částce 25 420,-Kč bez DPH.
Usnesení bod č. 4 – Faktura za opravu oken v městském bytě:
RM schvaluje proplacení předložené faktury f. KATAK design, Klatovy, za opravu dřevěných
oken v městském bytě (stará radnice v N.Horách) v částce 12 000,-včetně DPH.
Usnesení bod č. 5 - Schválení platu ředitelce ZŠ:
RM schvaluje měsíční plat nové ředitelce ZŠ dle dané platné legislativy.
Usnesení bod č. 6 - Organizace výběrového řízení na dodavatele opravy MK:
RM bere na vědomí informaci o připravovaných poptávkách na opravu komunikací v Ústalči (od p.
Kutky k návsi) a ve Velenovech (cesta k pí Šlachtové+okolo kostela). Poptávky budou zaměřeny
na pokládku baleného asfaltu a stříkaného asfaltu. Cesta pod školou bude poptána nabídkovou
formou a upřesněna dopravním inženýrem Ing.Škubalovou s možností zahrnutí realizace
v rozpočtu pro rok 2014. S poptávkovým řízením bude vypomáhat pí. Formanová.
.
Usnesení bod č. 7 - Pokračování rybník „Kuchyňka“ v Miřenicích - výběr lokality uložení
sedimentu:
Rada města bere na vědomí informaci o konaném místním šetření ohledně zpracování pasportu a
následném vydání rozhodnutí s nakládání s vodami. Dále bude zjišťována dostupnost dotace na
odbahnění rybníka a výběr lokality na uskladnění vytěženého sedimentu.
Usnesení bod č. 8 – Oznámení o oplocení parcely 50/5 v k.ú. Letovy:
Rada města bere na vědomí oznámení o zrealizování oplocení pozemku p. Č......

Usnesení bod č. 9 - Územní rozhodnutí-změna druhu pozemku p.č.1592/1 v k.ú. N.Hory:
Rada města bere na vědomí Měú Horažďovice vydanou změnu druhu pozemku z orné půdy na
druh pozemku ostatní plocha v lokalitě městské bytovky v Nalžovských Horách.
Usnesení bod č. 10 - Postup pro změnu vytápění mateřské školky:
Rada města bere na vědomí návrh postupu zastupitelstva města tzn., bude provedena poptávka na
vytápění tepelným čerpadlem, celkové zateplení budov a výměna oken.(školka+byt).
Usnesení bod č. 11 - Nákup hřbitovních čísel pro hřbitov Nalžovské Hory:
Rada města schvaluje nákup hřbitovních čísel pro hřbitov v N.Horách v ceně cca 12 000,-Kč.
Usnesení bod č. 12 - Nákup ledničky pro Měú Nalžovské Hory
Rada města schvaluje nákup ledničky pro Měú Nalžovské Hory
Usnesení bod č. 13 - Ostatní/informace :
Odměna za správu www stránek pro J.......... (rada města schvaluje jednorázovou odměnu ve výši
2 000,-Kč), náklady za psa v útulku zpětně Měú Nalžovské Hory uhradí a dále bude hradit
náklady Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

