
Usnesení
z 22. zasedání městské rady, konané dne 22.12.2014

od 18.00 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.
Kontrola usnesení:
trvají bod 2, 3, 18, 20, 22 z 21.rady
Přijata následující usnesení:

1. Rada schvaluje pokácení stromu na p.č. 1803/6 v k.ú. Nalžovské Hory /p. Eva Němcová, Volyně/
2. Rada souhlasí s nabídkou fi Ing. Spěváček  v částce Kč 58 744,-- včetně DPH na pokácení lip a odborného 

řezu stromů v k.ú. Těchonice
3. Rada bere na vědomí nutnost oprav autobusových čekáren ve Žďáru a v Neprochovech
4. Rada souhlasí s proplacením fa ve výši 13 150,--Kč na nákup nového sacího vedení pro SDH Ústaleč
5. Rada bere na vědomí žádost LČR ohledně zápisu parcely č. 1524 v k.ú. Zavlekov do katastru nemovitostí.
6. Rada schvaluje vyúčtování víceprací na opravě podhledů tělocvičny základní školy v Nalžovských Horách v 

částce Kč 27 020,00 bez DPH fi Tomáš Kvíčala  /nový rastr pro bednění/
7. Rada schvaluje proplacení fa ve výši 9 167,00 fi Sládek za připojení buňky na inženýrské sítě
8. Rada bere na vědomí návrat pozemku p.č. 1681/92 v k.ú. Těchonice mezi Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových a Státním pozemkovým úřadem
9. Rada schvaluje dodávku elektřiny ČEZ v období 1.1.2015 do 31.12.2015
10. Rada souhlasí se zaplacením daně z převodu nemovitostí ve výši 25 136,00 Kč
11. Rada bere na vědomí předložený rozpočet DSO Horažďovice 
12. Mimořádné zasedání městského zastupitelstva v úterý 30.12.2014 od 18.00 hodin, rozšířená rada od 17.00 

hodin 
13. Rada bere na vědomí fa Městského úřadu Horažďovice ve věci vyúčtování příspěvků za přestupkové řízení.

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


