
U s n e s e n í
z 19.zasedání městské rady konané dne 27.11.2014

od 17. 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 R., Ing. Zahrádka V., Mgr. Kliment K., Kodýtek Mir., Pavelec K.

Dále přítomna:
 Mgr. Kodýtková Božena

Kontrola usnesení:, 
trvá bod : 7, 8, 19, 26, 32 z usnesení z 18. zasedání městské rady ze dne 20.11.2014

Přijata následující usnesení:
 č. 1 – rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtovou změnu -  navýšení rozpočtu v roce 2014 pro základní školu   
          o Kč 315 000,--, z toho 115 tisíc Kč na vybavení školy a školní jídelny
č. 2 -  rada bere na vědomí návrh firmy Ivory energy, zůstává původní způsob vytápění
č. 3 – rada bere na vědomí dopis ministerstva školství ohledně zabezpečení školy
č. 4 – rada doporučuje zastupitelstvu schválit firmu Šipla Stanislav, Plzeň na základě výběrového řízení jako dodavatele 
          opravy střechy základní školy v Nalžovských Horách  
č. 5 – rada doporučuje zastupitelstvu pověřit starostu a místostarostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou vybranou zastupitel-
         stvem města
č. 6 – rada bere na vědomí žádost MUDr. Loffelmanna o pronájem nebytových prostor a bude dále v této věci jednáno.
č. 7 – rada bere na vědomí ukončení funkce velitele JPO V – SDH Miřenice p. J. Č........   
č. 8 – rada bere na vědomí finanční příspěvek na dopravní obslužnost pro Plzeňský kraj ve výši 70 800,-- Kč      
č. 9 – rada bere na vědomí náklady na osvětlení vánočních stromků ve výši 16 915,-- Kč
č. 10 -rada schvaluje proplacení faktury ve výši 13 720 Kč za opravu nátěru západního štítu tělocvičny základní školy
č. 11 – rada bere na vědomí žádost Kraj. pozem. úřadu ve věci sdělení komunikace
č. 12 – rada nedoporučuje spolupráci s REVENGE a.s. ohledně sběru staršího oblečení  
č. 13 – rada bere na vědomí žádost p. V........... o uzavření smlouvy na vypouštění odpadních vod, v této věci bude dále
           jednáno
č. 14 – rada souhlasí s pokácením stromu - dubu  na městském pozemku p.č. 1693 v k.ú. Těchonice
čl. 15 – rada bere na vědomí žádost p. N......... ohledně umístění dopravního zrcadla v obci Těchonice , bude jednáno s 
            SÚS , jelikož se jedná o silnici III. třídy
čl. 16 – rada bere na vědomí informaci o stavu uvolněných městských bytů /Stříbrné Hory 20, 131/, po prohlídce bude zpra-
             cován návrh na úpravu těchto bytů
čl. 17 – rada doporučuje starostovi uzavřít smlouvu s Vlastivědným muzeem Klatovy na archeologický dozor při dostavbě
            kanalizace v Nalžovských Horách
čl. 18 – rada bere na vědomí informaci ohledně úpravy cesty v k.ú. Velenovy, budou poptány firmy na úpravu - zemní práce

….............................................                                               ….....................................................
Lőbl Richard                                                                                     Ing. Zahrádka Václav
starosta                                                                                                     mistostarosta


