
Usnesení
z 20. zasedání městské rady konané dne 8.12.2014

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 R., Ing. Zahrádka V., Mgr. Kliment K., Kodýtek M., Pavelec K.
Dále přítomni: Ing. Kasalický, MUDr. Klouda

Kontrola usnesení:
trvá bod č. 8, 26 z 18.rady
trvá bod č. 8, 13, 15 z 19. rady

Přijata následující usnesení:
1. rada bere na vědomí informaci Ing. Kasalického ohledně stavby kanalizační stoky v Nalž. Horách, o stavu kanalizace
    a vodovodech ve Velenovech, Ústalči a Těchonicích
2. rada bere na vědomí informaci MUDr. Kloudy o provozování lékařské praxe v Nalžovských Horách
3. schůze městského zastupitelstva ve středu 17.12.2014 od 18.00 hodin ve Velenovech
4. rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtu na rok 2015
5. rada bere na vědomí stavební úpravy v bytu Stříbrné Hory 20 a Stříbrné Hory 131
6. rada navrhuje využití autoparku v Nalžovských Horách
7. rada doporučuje žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 1851/6 v k.ú. Nalžovské Hory řešit až po vyří-
   zení a ukončení opravy silnice I/22
8. rada pověřuje starostu k vydání všech požadovaných vyjádření firmě AQUAŠUMAVA  /projektová dokumentace
    vodovod – souhradí – v Nalžovských Horách/
9. rada bere na vědomí informaci ústředního krizového štábu ohledně dodávek podezřelých zásilek
10. rada schvaluje proplacení faktur firmy ZASTASPO  /částky včetně DPH/
      příčný žlab – 6 774,00 Kč
     oprava omítek ZS v Nalžovských Horách – 29 338,00 Kč
     oprava opěrných zdí Nalžovské Hory a Velenovy – vícepráce – 14 454,00 Kč
11. rada doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje městského pozemku p.č. 236 k. ú. Nalžovské Hory o výměře
      72 m2.
12. rada souhlasí a pověřuje starostu k vyřízení žádosti o změnu druhu pozemků p.č. 2580/1 a 2580/2 v k.ú. Velenovy
13. rada projednala žádost p. J...., V..... o kácení stromů. Schvaluje kácení dubů, které jsou na pozemku p. J...., po-
      kácení lip až po vyřízení vlastnictví pozemku
14. rada bere na vědomí žádost p. H..... a p. P....... ohledně pronájmu rybníku Kořínek
15. rada souhlasí s uzavřením městského úřadu dne 31.12.2014 z důvodu čerpání dovolené
16. rada bere na vědomí informaci pozemkového úřadu k havarijnímu stavu zdi mezi zdravotním střediskem a sousedy
17. rada bere na vědomí cenovou nabídku firmy ROSA k dodávce kancelářských programů
18. rada pověřuje starostu k prověření  požadavku TJ Sokol Nalžovské Hory /dotace na nákup sekačky/

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


