
U s n e s e n í
 z 20. zasedání městské rady,

 konané dne 18. 9. 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, Bc. Lupoměský Patrik 
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 3.9.2012.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení      bod č. 1 – Jednání se zástupci SDH N.Hory ohledně umístění nové hasičárny  :
Jednání  probíhalo  společnou  diskuzí  se  závěrem umístění  případné  nové  hasičárny  v prostoru 
bývalého autoparku.  Pro další  krok v rozhodování  je  nutné nechat  zpracovat  PD na konkrétní 
prostor a ocenit výkaz výměr.

Usnesení bod č. 2 - Žádost okrsek č.4 :
podaná starostou okrsku p. J...... P., kde žádá město o proplacení nákladů na akce: 1. provedení 
prověřovacího  cvičení  okrsku,  2.  na  dopravu  při  kontrole  zazimování  techniky,  3.  na  provoz 
sokolovny-Okrskový bál, 4. na poháry při akci v Mířenicích. RM zatím schvaluje  bod č.4, poháry 
v částce 3 000,-Kč budou městem proplaceny. V ostatních bodech bude dále vedeno jednání s p. 
J....... P. 

Usnesení bod č. 3 - Nákup svodnic:
RM schvaluje nákup svodnic  s pozinkovaným  roštem (příčné žlaby přes  komunikaci)  do obcí 
Krutěnice (1x),  Ústaleč (1x),  N.Hory (3x) za cenu 1 200,-Kč/m bez DPH plus dopravné.  Dílo  
provede p. Valdman L. 

Usnesení  bod  č.  4  -  Žádost  o  odkoupení  části  městského  pozemku  p.č.  1579/1 
v     k.ú.Ústaleč( pí.C........)  :
RM  nedoporučuje  ZM  odprodat  část  městského  pozemku  o  výměře  cca  584  m2  z důvodu 
nepřístupnosti vstupu na vedlejší pozemky a zúženosti přilehlé městské cesty.

Usnesení bod č. 5 - Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č.139/1 v     k.ú. Ústaleč  :
RM doporučuje ZM odprodat pí. P...... část městského pozemku o výměře cca 60m2 a pí. P....... a 
p. L...... část městského pozemku o výměře cca 50m2. 

Usnesení bod č. 6 - Žádost o dotaci TJ SO N.Hory (Jedlička):
RM neschvaluje  poskytnutí  dotace na akci  konanou ve dnech 15 – 16.9.2012 (část  proplacení  
hudební produkce) ve výší 4 000,-Kč.

Usnesení bod č. 7 - Faktura Vodospol KT:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 12 600,-Kč za provedené práce technické přípravy na 
akci „Stoka u Kocandy“.



Usnesení bod č. 8 -   Faktury Eurovia  :
RM schvaluje proplacení faktur za opravu komunikací v obci Ústaleč a N.Hory v částce 984 421,-
Kč včetně DPH + 84 574,-Kč včetně DPH za požadované vícepráce.

Usnesení bod č. 9 - Stanovení dolní hranice hodnoty majetku podléhající inventarizaci:
RM schvaluje dolní hranici hodnoty od částky 3 000,-Kč.

Usnesení bod č. 10 - Žádost o vyjádření k     záměru vybudování vrtané studny (p.O......, T......)  :
RM schvaluje záměr výstavby studny. Vyjádření žadateli bude odesláno.

Usnesení bod č. 11 - Žádost o osvobození poplatku za odpad (p.P.....Ú.......):
RM dle doložených náležitosti žádost schvaluje.

Usnesení bod č. 12 - Žádost o výměnu topení v     městském bytě (p.Š.... M., N.H.....)  :
RM neschvaluje výměnu současného elektr. přímotopného topení za nové  elektr. přírodní topné 
kameny, které by mělo být zakoupené městem v hodnotě cca 55 000,-Kč.

Usnesení bod č. 13 - Ostatní/informace: 
Jednání  s Ing.Zemanem  z f.  Becker  (proběhne  v 38.týdnu),  dokončení  opravy  MK (objednány 
budou dvě auta patcheru od SÚS).

 ……………                                                                                                                     ……………
starosta města                                                                                                              místostarosta města
 Löbl Richard                                                                                                                    Racek Pavel


