Usnesení
z 5. zasedání městské rady, konané dne 4.3.2015
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.

Kontrola usnesení:
3. rada – bod č. 6 - trvá
Bod č. 17 – trvá

1. Rada schvaluje nabídku firmy KINETIC-KT s.r.o. Klatovy ve výběrovém řízení „Dodávky
interaktivních tabulí s příslušenstvím a stolních počítačů s příslušenstvím“ a souhlasí
s navýšením ceny o 52 440,00 Kč bez DPH oproti předpokládané ceně. Pověřuje starostu
s pokračováním ve vyřizování tohoto dotačního titulu.
2. Rada schvaluje vypracování pasportu na rybníček „Velenováček“ fi TÄGL v částce 19 500,00
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy a projednáním dalšího postupu.
3. Rada souhlasí s podáním žaloby na neoprávněné uživatele bytu č. 2 v čp. 20 Stříbrné Hory.
4. Rada navrhuje zastupitelstvu schválit směnu pozemků města Nalžovské Hory část p.č. 4496/7
cca 240 m2, p.č. 4451 cca 50 m2 v k.ú. Velenovy za pozemky p. …………………………. – část p.č.
4583/5, 4583/9 a 4583/18 o výměře 400 m2.
5. Rada souhlasí s povolením uzavírky silnice místní komunikace p.č. 23 v k.ú. Ústaleč /žádost
…………..
6. Rada bere na vědomí metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a
bude prověřena možnost dotací v této věci.
7. Rada bere na vědomí informaci MUDr. Lőffelmanna ve věci zabezpečení zdravotní péče
v Nalž. Horách.
8. Rada bere na vědomí kalendář akcí TJ SOKOL Nalžovské Hory a doporučuje sloučení akcí pro
využití stanu.
9. Rada bere na vědomí nabídku fi IV – Nakladatelství s.r.o. Plzeň.
10. Rada pověřuje starostu k umístění odpadkového koše na hřišti u školy.
11. Rada pověřuje starostu k oslovení ČEZu ohledně zvýšené poruchovosti transformátoru u
„Bažantnice“.

……………………………………………………..
Richard Lőbl
Starosta

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

