
U s n e s e n í
 ze 17. zasedání městské rady konané dne 8. 10. 2014 od 17.00 hod.

v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu 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, Bc. Lupoměský Patrik
Omluven:  Němeček Václav
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 15.9. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Žádost o vyjádření pro O2 Czech Republik:
RM  souhlasí  s vyjádřením  +  s uzavřením  smlouvy  na  věcné  břemeno  pro  uložení  opt.kabele
k tel.vysílači v pozemcích města.

Usnesení bod č. 2 –   Žádost o vyřazení energetických auditů ZŠ a MŠ (pí. Melcová, účetní Mú):
RM schvaluje  vyřazení auditů z účetní evidence, jako zmařenou investici. Audity byly pořízeny
v r. 2010 za pořizovací hodnotu 96 000,-Kč a nebyly využity.

Usnesení  bod  č.  3  -  Žádost  o  finanční  příspěvek  –  Svaz  zdravotně  postižených  Šumava,
Horažďovice:
RM schvaluje příspěvek ve výši 1 000,-Kč.

Usnesení bod č. 4 -   Schválení smlouvy o poskytování energie pro srážkoměr v     k.ú. Ústaleč:
RM schvaluje uzavření smlouvy s KÚPK.

Usnesení bod č. 5 - Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ distribuce, rekonstrukce NN
v     k.ú. Ústaleč:

     RM schvaluje uzavření smlouvy.

Usnesení bod č. 6 - Projednání opravy hráze rybníku Javůrek v     k.ú. Letovy:
RM schvaluje opravu poškozené hráze (výpustní potrubí, požerák) ve výši cca 45 000,-Kč. Bude
provedeno p. Vrágou.

Usnesení bod č. 7 - Dotace z     rozpočtu PK na výdaje jednotek SDH:
RM  schvaluje  využití  dotace  ve  výši  2 400,-Kč  na  proškolení  dvou  velitelů  družstev  SDH
(Mířenice, Velenovy).

Usnesení bod č. 8 - Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol N.Hory – Ing. Toman:
RM schvaluje příspěvek  ve výši 7 000,-Kč (akce Vánoce 2014, konané dne 29.11.).

Usnesení bod č. 9 - Zpráva o vyúčtování poskytnutého příspěvku Diakonii Merklín:
RM bere na vědomí. Zpráva o vyúčtování poskytnutého příspěvku za rok 2013 ve výši 2 000,-Kč.

Usnesení bod č. 10 - Odpověď p. Š......, Z........:
RM bere na vědomí.



Usnesení bod č. 11 - Projednání dodatku výpůjčního řádu knihovny:
RM schvaluje dodatek.
 
Usnesení bod č. 12 - Nákup kontejnerové buňky:
RM na základě pravomoci ZM pověřuje starostu a místostarostu  v nákupu buňky pro pracovníky
města (umístění v autoparku).

Usnesení  bod č.  13  -  Projednání  smlouvy o dílo  se  společností  AQUAŠUMAVA na realizaci
kanalizační stoky B3 v     k.ú. N. Hory:
RM schvaluje podpis smlouvy a pověřuje starostu s vykonáváním technického dozoru díla.

Usnesení bod č. 14 - Projednání likvidačního protokolu stavby „Štětkovna“ v     k.ú. Velenovy:
RM schvaluje protokol (stavba byla odstraněna).

Usnesení bod č. 15 - Faktury od společnosti SÚSPK za opravy místních komunikací:
RM schvaluje proplacení faktury ve výši 334 400,-Kč s DPH (sedm vozů).

Usnesení bod č. 16 - Faktura od společnosti RYMAX za zhotovení příčných žlabů v     komunikaci
v     k.ú. Ústaleč a N. Hor:
RM schvaluje proplacení faktury ve výši 51 304,-Kč s DPH (tři ks).

Usnesení bod č. 17 - Žádost o připojení na kanalizaci – pí. H...... N.H......:
Postoupeno v jednání s provozovatelem AQUAŠUMAVA.

Usnesení bod č. 18 - Veřejnoprávní kontrola z     MPSV:
RM bere na vědomí (kontrola pracovníků od ÚP).

 ……………                                                                                                                     ……………
starosta města                                                                                                              místostarosta města
 Löbl Richard                                                                                                                    Racek Pavel


