Usnesení
z 21.zasedání městské rady konané dne 15.12.2014
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.
Přijata následující usnesení:
1. zvolení členů školské rady : R. Lőbl, Ing. Zahrádka V.
2. vedení webových stránek města : nabídka firem
3. řešení problematiky ordinace praktického lékaře
4. rada bere na vědomí smlouvu s Krajským úřadem Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na havarijní stav
střechy ZŠ
5. rada bere na vědomí odvolání p. S...... ve věci sporu katastrálního operátu v k. ú. Krutěnice
6. rada schvaluje proplacení faktur na opravu veřejného osvětlení / fa č. 95/2014 ve výši 4 527,00 Kč a fa č. 94/2014
ve výši 10 411,00 Kč
7. rada schvaluje proplacení faktury za smlouvu o zřízení věcného břemene ve výši 16 019,--Kč
8. rada schvaluje proplacení faktury AQUAŠUMAVA za vzorky odpadních vod ve výši 726,00 Kč
9. rada schvaluje proplacení faktury č. 28/2014 Martina Housky, Něžovice 21 za dodání mobilní buňky ve výši
199 999,69 Kč /zaplacena již záloha, doplatek činí 69 999,89 Kč/
10. rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. N......, N..................... do 31.12.2015 a pověřuje starostu
podpisem dodatku ke smlouvě
11. rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy p. K.............................. do 31.12.2015 a pověřuje starostu
podpisem dodatku ke smlouvě
12. rada souhlasí s proplacením skutečných nákladů na besedu se spisovatelkou Braunovou s žáky základní školy dne
16.1.2015
13. rada doporučuje zastupitelstvu odprodat torzo nakladače za cenu šrotu Kč 5,00/kg firmě Klatovské rybářství
14. rada bere na vědomí sdělení ministerstva životního prostředí ohledně přidělení dotace ve výši 21 384,00 Kč
na kosení Žďárských drah a souhlasí s převedením této částky SDH Žďár
15. rada schvaluje kácení 18 smrků na parcele č. 1018/4 v k.ú. Ústaleč /žádost Ing. J... U., K.............
16. rada bere na vědomí poskytnutí dotace Plzeňského kraje ve výši 40 500,-- na obnovu lesního porostu
17. rada souhlasí s nabídkou Ing. Pikharta na vypracování projektu úpravy nároží objektu sýpky na st. p.č. 174/2
v k. ú. Nalž. Hory ve výši 22 990,-00 Kč s DPH
18. rada bere na vědomí vyčíslení nákladů na odvádění odpadních vod mimo ČOV v jednotlivých částech obce
19. rada souhlasí s umístěním kontejnérů biologicky rozložitelného odpadu v jednotlivých částech obce
20. rada doporučuje zastupitelstvu směnu městského pozemku p.č. 236 za pozemky p.č. 797/12 – 42 m2, 1863/9 – 34 m2,
p.č. 1863/5 – 54 m2 ve vlastnictví manželů H.................. ,................................
21. rada bere na vědomí dopis p. Racka ohledně obecní cesty v k.ú. Nalž. Hory
22. rada bere na vědomí řešení osvětlení hřiště v Nalž. Horách
23. rada souhlasí s dovybavením buňky v autoparku
..........................................
Lőbl Richard
starosta

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

