Usnesení
z 18. zasedání městské rady konané dne 20.11.2014
od 17.00 hodin 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: Lőbl Richard, Ing. Zahrádka Václav, Kodýtek Miroslav, Mgr. Kliment Karel
Omluven: Pavelec Karel
…..............................................................................................................................................................................................................

Kontrola usnesení:
Provedena kontrola usnesení z 8.10.2014 – všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna
Přijata byla následující usnesení:
bod č.1 – personální záležitost – p. M...L..... bude přímo podřízena místostarostovi
bod č. 2 – rada schvaluje nákup osvětlení na vánoční stromky do Velenov, Neprochov, Letov a doplnění do
Nalžovských Hor
bod č. 3 – rada schvaluje svolání mimořádného zasedání městského zastupitelstva dne 27.11.2014 od 19.00
hodin v zasedací místnosti MěÚ Nalžovské Hory, od 17.00 hodin zasedání rady
bod č. 4 – rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000,-- Kč na akci pro veřejnost pro Šafránkovu základní
školu a mateřskou školu v Nalžovských Horách
bod č. 5 – rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. ............., byt Nalžovské Hory 85/II – za stávajících
podmínek do 31.12.2016
bod č. 6 – rada souhlasi s provedením a úhradou zhotovení regálů v archivu MěÚ v částce cca 36 000,-- Kč
bod č. 7 – rada schvaluje pořízení kancelářských počítačových programů MS OFFICE
bod č. 8 – rada připraví podklady ohledně svozu bioodpadu /rozmístění, počet nádob/, které budou předloženy
zastupitelstvu
bod č.9 – rada doporučuje zastupitelstvu odprodej městského pozemku p. č. 262 v k.ú. Krutěnice p. ….....
….... po dohodě se všemi sousedy a požaduje uzavření nájemních smluv na ostatní užívané pozemky
panem …......
bod č. 10 – rada schvaluje znění předloženého volebního řádu pro volby školské rady a ukládá starostovi
podepsat tento dokument
bod č. 11 – rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložení vodovodu v Nalžovských Horách s Ředitelstvím silnic a dálnic Praha a souhlasí s uhrazením jednorázové částky včetně
DPH 16 019,-- Kč a pověřuje starostu s uzavřením smlouvy č. 0228/22 – 422/33200/2014
bod č. 12 – rada pověřuje starostu a členy rady p. Klimenta a p. Kodýtka s projednáním žádosti základní školy
o navýšení rozpočtu školy
bod č. 13 – rada souhlasí s předloženým projektem dokumentace rybníku Parýzek v k. ú. Velenovy
bod č. 14 – rada schvaluje smlouvu o dílo č. 28/10/2014 mezi Městem a Martinou Houskou na nákup mobilní
buňky v celkové částce 200 000,-- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy
bod č. 15 – rada bere na vědomí informaci o vyklizení bytu v Nalžovských Horách 20/I
bod č. 16 – rada souhlasí se zhotovením nových lávek z dubových fošen na ČOV v Nalžovských Horách
panem Sládkem ve výši Kč 5 000,-- včetně dPH
bod č. 17 – rada bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Plzeň ve věci pevné překážky na komunikaci
v k.ú. Krutěnice
bod č. 18 – rada bere na vědomí rozhodnutí Katastrálního úřadu Klatovy o hranicích v k.ú. Krutěnice
bod č. 19 - rada pověřuje starostu v jednání žádosti Katastrálního úřadu Klatovy o prošetření hranice pozemků
v k.ú. Nalžovské Hory
bod č. 20 – rada schvaluje proplacení faktur č. 20150420 za odběr vzorků 5 082,-- Kč a č. 20150404 za
přípojku vody a kanalizace pro buňku – firma AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín
bod č. 21 – rada schvaluje proplacení faktur přesně dle výběrového řízení pro firmu ZASTASPO Nalžovské Hory
č. 2014064 – částka 120 747,-- Kč - Velenovy opěrná zeď
č. 2014065 – částka 148 338,-- Kč - Nalžovské Hory, opěrná zeď
č. 2014069 – částka 324 986,-- Kč - Miřenice, opěrná zeď
bod č. 22 – rada ukládá starostovi a místostarostovi podat písemnou žádost o proplacení realizace akce
Žďárská draha do 3.12.2014, vyúčtování dotace je nutno provést do 15.2.2014
bod č. 23 – rada bere na vědomí dražební vyhlášku p. ….........
bod č. 24 – rada bere na vědomí Protokol o technické prohlídce sportovního zařízení v Nalžovských Horách
bod č. 25 – rada bere na vědomí komunikaci mezi městem a firmou Lamela electric ohledně směny pozemků
v prostoru bývalého státního statku

bod č. 26 - rada doporučuje zastupitelstvu zabývat se odkoupením pozemků v k.ú. Neprochovy
parc. č. 716, 717, 718, 719, 721/7, 723,725 a nekupovat pozemky v k.ú. Neprochovy
parc. č. 663/9, 670/20, v k.ú. Velenovy parc. č. 4519/2, v k.ú. Nalžovské Hory parc. č. 1876/2,
p.č. 1050/14 z důvodu malého podílu na daných pozemcích. Jedná se o přístupové cesty v rámci výše
uvedených katastrů
bod č. 27 rada bere na vědomí předložené vzorky pitné vody a požaduje od firmy způsob nápravy u zvýšenýchhodnot oproti normě
bod č. 28 – rada bere na vědomí oznámení vodoprávního řízení – vrtaná studna …...O......
bod č. 29 – rada bere na vědomí oznámení vodoprávního řízení – ČOV -........, O........
bod č. 30 - rada bere na vědomí oznámení o vstupu na pozemek firmou SAG ELEKTROVOD s tím, že pozemek
bude po ukončení práce uveden do původního stavu
bod č. 31 – rada bere na vědomí oznámení o vypouštění rybníka Hořejšího v Těchonicích
bod č. 32 – rada připraví a předloží na schůzi zastupitelstva v polovině prosince návrh na využití prostoru autoparku
bod č. 33 – rada schvaluje smlouvu na nákup traktoru s firmou AG Blatná
bod č. 34 – rada pověřuje starostu a místostarostu v dalším jednání ve věci rozšíření chodníku v akci rekonstrukce průtahu silnice I/22 v Nalžovských Horách, a to ubouráním rohu sýpky naproti Šaškům
bod č. 35 – rada požaduje podíl všech zastupitelů na přípravě rozpočtu na rok 2015 a výhledu na další roky volebního
období
bod č. 36 – rada pověřuje starostu zajištěním nátěru štítu tělocvičny
bod č. 37 – rada bere na vědomí provedenou revizi tlakových nádob ve zdravotním středisku a souhlasí s proplacením
faktury ve výši 2 000,00 Kč
bod č. 38 - rada schvaluje absolvování kursu dvěma zaměstnanci obce pro získání osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a jejich používání

…...................................................................
Richard Löbl
starosta

…................................................................
Ing. Václav Zahrádka
místostarosta

