Usnesení
z 6. zasedání městské rady, konané dne 23.3.2015
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:
trvá bod č. 6 z 3. rady
trvá bod č. 4 z 5. rady
1. Rada souhlasí s podepsáním smlouvy mezi Městem Nalžovské Hory a fi KINETIC KT s.r.o. Klatovy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Rada souhlasí s podepsáním smlouvy mezi Městem Nalžovské Hory a fi KOVO, v.d.,
Veverská Bitýška a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
2. Rada bere na vědomí dopravní řešení Horažďovicko – změny jízdních řádů od prosince 2017.
3. Rada schvaluje umístění kontejneru na plasty u kabin v Nalžovských Horách.
4. Rada souhlasí s proplacením fa č. 11032015 pro Ing. Spěváčka ve výši 6 605,00 Kč za provedení
prořezu lip v Těchonicích.
5. Rada souhlasí s proplacením fa č. 5/2015 pro L. Sládka, Velenovy ve výši 4 000,00 Kč za provedené
práce osazení bet. sloupu pro VO ve Velenovech.
6. Rada bere na vědomí nabídky na pojištění odpovědnosti zastupitelů, doporučuje pojištění do výše 5
000 000,00 Kč. Starosta upřesní výši platby za pojistné včetně doložky DX1.
7. Rada souhlasí s finančním příspěvkem pro Seniorský dům Písek ve výši 2 000,00 Kč. Nutno žádost
podat na předepsaném formuláři.
8. Rada souhlasí s poskytnutím účelově vymezené dotace pro ZO ČSV Nalžovské Hory a pro ZO ČSV
Těchonice, pro každou organizaci ve výši 5 000,00 Kč za účelem nákupu léčiva pro včelstva.
9. Rada bere na vědomí dodatek k nájemní smlouvě VOD Hrádek a doporučuje zastupitelstvu
projednat tento dodatek smlouvy a navrhnout řešení i pro ostatní nájemce. Rada navrhuje pachtovné
za zemědělsky nevyužité pozemky stanovit ve výši 500,00 Kč/ha/rok.
10. Rada schvaluje proplacení fa č. 15/30/040 ve výši 4 815,00 Kč za revizní zprávu na RTG přístroj
zubního oddělení v Nalžovských Horách pro fi COSTRAD – TECH s.r.o. Praha.
11. Žádost o sdělení k přístupu na pozemek p.č. 2291 v k.ú. Žďár. Rada sděluje, že po provedených
pozemkových úpravách byl řešen přístup přes obecní pozemek p.č. 2292 v k.ú. Žďár.
12. Rada bere na vědomí oznámení o zahájení prací – oprava trafostanice Zahrádka.
13. Rada bere na vědomí nabídku fi TextilEco.
14. Rada bere na vědomí dopis SPÚ ve věci návratu pozemků na původní LV.
15. Žádost o poskytnutí informací ve věci ŽP na základě zákona č. 123/1998 Sb. Rada bere na vědomí,
starosta odpoví.
16. Rada bere na vědomí zprávu veřejné ochránkyně práv.
17. Rada schvaluje cenu za vyřazené knihy ve výši 2,00 Kč / ks při pořádání bazaru obecní knihovny.
18. Rada souhlasí s provedením 1 ks dveří s panikovým kováním u velkého sálu ve víceúčelové budovy
Velenovy.
19. Rada souhlasí s postavením stanu na akce od 23.5.2015 do 11.7.2015 u fotbalového hřiště v
Nalžovských Horách. Pokud bude v mezidobí potřeba stanu v jiné lokalitě, bude rozebrán
organizací, která jej má zapůjčený.
….................................................
Lőbl Richard
starosta

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

místostarosta

