Usnesení
z 21. zasedání městské rady
konané dne 3. 10. 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola usnesení:
Provedena kontrola usnesení z 18.9.2012.
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 – Organizace výběrového řízení na svoz komunálního odpadu za účasti starosty
obce Pačejov Ing. Smolíka a paní Formanové:
Diskutována byla možnost provedení výběrového řízení na komunální odpad ve sdružení obce
Pačejov, popř. dalších sousedních obcí. Cílem by bylo snížení nákladů na poplatkách za
kom.odpad. V současné době z uvedeného vyplývá provést v letošním roce podlimitní výběrové
řízení na rok 2013 pouze pro N.Hory.
Usnesení bod č. 2 - Žádost o výměnu topení v městském bytě manželů Š..........:
RM schvaluje výměnu 4 ks nefunkčních přímotopů v městském bytě manželů Š.......... Náklady na
výměnu uhradí město.
Usnesení bod č. 3 - Nabídka Aqua-Šumava na zpracování věcných břemen vodovodu a zapsání do
KN:
RM bere na vědomí nabídku AŠ na zpracování věcných břemen vodovodu a zapsání do KN.
Uložení vodovodu se nachází v pozemcích Úřadu pro zastupování státu. Podmínky k rozhodování
budou předloženy na příští RM
Usnesení bod č. 4 - Oprava cesty u úpravny vody Velenovy:
RM schvaluje dokončit opravu cesty (cca 300m) u úpravny vody ve Velenovech tzn., navezení a
rozhrnutí kamene z lomu. Práce provede p. Sládek L. za částku 20 000,-Kč s DPH
Usnesení bod č. 5 - Dopis paní S.......
RM bere na vědomí dopis od ochránce lidských práv k neafektivnímu přístupu a příjezdu
k nemovitosti k RD č.p.10 v Krutěnicích (pí. S.....). Dopis bude řešen s právníkem a bude na něj
odpovězeno.
Usnesení bod č. 6 - Faktura AŠ:
RM schvaluje proplacení dílčí faktury za dostavbu vodovodu v N.Horách v částce 481 344,3,-Kč
bez DPH (z toho vlastní vodovod 343 503.30,-Kč, armatury 44 752,-Kč, přípojky 93 089,-Kč).
Usnesení bod č. 7 - Faktura P-P servis-zateplení tělocvičny:
RM schvaluje proplacení dílčí faktury za zateplení tělocvičny (strop) v N.Horách v částce
326 280,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 8 - Faktura Elektromontáže Blatná:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 17 769,-Kč s DPH za provedené rekonstrukce VO ve
Velenovech.
Usnesení bod č. 9 - Faktura za svodnice do MK:
RM schvaluje proplacení faktury za dodané svodnice do místních komunikací v částce 39 720,-Kč
s DPH.
Usnesení bod č. 10 - Výběr zaměstnance:
RM bere na vědomí informaci o došlých žádostí o přijetí do pracovního poměru zaměstnavatelem
městem N.Hory. Došlých žádostí celkem 5. Přijat do pracovního poměru byl p. Kovařík Jan.
Usnesení bod č. 11 - Žádost o finanční příspěvek-Tělocvičná jednota SO NH (Ing.Toman):
RM neschvaluje finanční příspěvek v částce 5 000,-Kč na opravu podlahy v sokolovně. Město NH
není vlastníkem objektu.
Usnesení bod č. 12 - Ostatní/informace:
Informace o připravované rekonstrukcí silnice I/22 v majetku ŘSD v úseku od benzínky po náves,
informace o přípravě pasportu rybníka „Kuchyňka“ v Mířenicích.

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

