Usnesení
z 8. zasedání městské rady
konané dne 11. 4. 2012 od 18.00 hod.
v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení 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: Löbl Richard, Racek Pavel, Pavelec Karel, Němeček Václav
Omluven: Bc. Lupoměský Patrik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Provedena kontrola usnesení z 28.3.2012.
Nedořešen zůstává bod č. 5 z usnesení č.7 z 28.3.2012. Ostatní body z usnesení termínovaná
k dnešnímu datu jsou splněna.
Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 – Dodatek ke smlouvě na údržbu MK od firmy Agropa Olšany:
RM souhlasí s podepsáním dodatku ke smlouvě s f. Agropa Olšany. Dodatek řeší slevu 19 000,-Kč
za zimní údržbu komunikací.
Usnesení bod č. 2 - Oprava lesních cest v k.ú. Ústaleč:
RM souhlasí s opravou lesní cesty(cesta k Vlčincům a městským lesům). Bude navezen a rozhrnut
inertní materiál + opraven propustek. Práci provede p. Valdman. Cena za materiál a práci je
odhadnuta na cca 25 000,-Kč
Usnesení bod č. 3 - Žádost o odkoupení části městského pozemku 139/1 v k.ú. Ústaleč :
RM bere na vědomí žádost pí. V..... M. na odkup pozemku o výměře 525m2. Bude provedeno
místní šetření.
Usnesení bod č. 4 - Žádost o připojení na městskou kanalizaci:
RM bere na vědomí žádost pí. K.....M. o připojení na místní kanalizaci v k.ú. N.Hory.
Usnesení bod č. 5 – Úhrada úklidu cest mysliveckým sdružením Velenovy:
RM souhlasí s proplacením faktury za provedený úklid (odpracováno 100 hod) v částce 5 000,-Kč.
Usnesení bod č. 6 - Cenová nabídka fy Zastaspo na úpravu veřejného prostranství Mířenice:
RM schvaluje předloženou cenovou nabídku f. Zastaspo na úpravu veřejného prostranství v k.ú.
Mířenice k 110 výročí založení SDH v částce 81 752,-Kč včetně DPH.
Usnesení bod č. 7 - Žádost o úpravu územního plánu:
RM bere na vědomí informaci o zapracování žádosti p. M...(k.ú. Otěšín) do ÚP. Požadovaná změna
byla upravena v ÚP zpracovatelem Ing. Valtrem. Územní prostor pro výstavbu byl rozšířen a
zařazen do smíšené výrobní lokality. Cesta pro veřejné užívání bude zachována.
Usnesení bod č. 8 - Souhlasné stanovisko N...... L......
RM bere na vědomí souhlasné stanovisko manželů. N...... k pronájmu pozemků v k.ú. L..... Bude
připraven návrh smlouvy o pronájmu.
Usnesení bod č. 9 - Vytýčení cesty u úpravny vody ve Velenovech:
RM souhlasí po geometrickém vytýčení p. Trnkou s provedením úpravy cesty u úpravny vody
v k.ú. Velenovy. Bude navezen a rozhrnut inertní materiál. Práci provede p. Sládek L. Cena za
materiál a práci je odhadnuta na cca 15 000,-Kč.

Usnesení bod č. 10 - Žádost fy Finedream:
RM bere na vědomí dopis od f. Finedream o informaci užívání městských cest p.č. 185/1 a 185/4.
Usnesení bod č. 11 - Nabídka umělohmotných palubek na podhledy u ZŠ:
RM bere na vědomí informaci o nabídce umělohmotných palubek vhodné pro užití podhledů ZŠ.
Nabídka bude dále více rozpracována.
Usnesení bod č. 12 - Žádost pí. J..., K.........:
RM bere na vědomí žádost ohledně provedení měření vody ve studni a zmapování stavby na
sousedním pozemku. Bude provedeno místní šetření 12.4.2012.
Usnesení bod č. 13 - Faktura SDH Letovy:
RM souhlasí s proplacením faktur za vyřezání a úklid dřevin na městských pozemcích. Celková
částka faktur 6 000,-Kč.
Usnesení bod č. 14 - Hřbitov SW + čísla:
RM souhlasí s nakoupením programu na evidenci hrobů dle stanovené platné legislativy v částce
13 598,-Kč s ročním poplatkem za aktualizací v částce 1 876,-Kč. Značení hrobů /nové číslování/
bude dále poptáváno.
Usnesení bod č. 15 - Ostatní/informace:
vzorky vody (předloženy výsledky rozborů vod z Letov a N.Hor včetně jejich dodatečných
oprav/nových měření), inventury (informace o ukončení inventur za rok 2011 k 31.3.2012).

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

