
U s n e s e n í
 z 23. zasedání městské rady konané dne 24. 10. 2012 

od 18.00 hod.v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni:   Löbl Richard, Racek Pavel, Němeček Václav, Bc. Lupoměský Patrik, Pavelec Karel
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 8.10.2012.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení      bod č. 1 – Žádost Šafránkovy ZŠ a MŠ o navýšení rozpočtu  :
o 150 -200 tis.Kč na nákup LTO pro topné období 2012/2013. RM schvaluje navýšit rozpočet o 
100 tis.Kč. 

Usnesení bod č. 2 - Cenová nabídka na opravu dveří v     KD Mířenice  :
RM schvaluje cenovou nabídku f. Preiswert (nákup a montáž plastových dveří) v částce 9 891,-Kč 
bez DPH. Zároveň budou vyměněny 2ks oken.

     Usnesení bod č. 3 - SOD na zimní údržbu MK-Agropa Olšany:
RM  schvaluje  smlouvu  na  zimní  údržbu  místní  komunikace  v úseku  cca  4,6  km  Břežany-
Neprochovy-Těchonice-Žďár v částce 114 540,-Kč bez DPH. 

Usnesení bod č. 4 - Dotace HZS PK pro JPO III:
RM schvaluje nákup zařízení (vyprošťovací nůžky) a dopravní kužely do výbavy hasičského vozu 
v hodnotě 10 082,-Kč - 100% bude uhrazena z dotace PK .

Usnesení bod č. 5 - Faktura za provedení topení v     obecním bytě-Š............i  :
RM bere  na vědomí  fakturu v částce  11 905,-Kč  bez DPH za opravu elektrického topení  (5ks 
přímotopů). 

Usnesení bod č. 6 - Cenový rozpočet na sněhové zábrany na tělocvičnu ZŠ:
RM schvaluje rozpočet v částce 67 760,-Kč s DPH na dodávku a montáž sněhových zábran.

Usnesení bod č. 7 - Stanovisko Tělocvičné Jednoty SO N.Hory (Ing. Toman):
RM bere  na  vědomí  dopis  Ing.  Tomana,  že  z důvodu neposkytnutí  městem dotace  na  opravu 
poškozené zdi a podlahy vlivem vlhka v prostoru hlavního sálu sokolovny v hodnotě cca 5 000,-
Kč,  nebudou ze strany Tělocvičné Jednoty SO NH místním organizacím poskytnuty pronájmy 
sokolovny k společenským účelům.

Usnesení bod č. 8 -   Žádost o odkoupení pozemku p.č.155/3 v     k.ú. Velenovy  :
Podaná  pí.  M..........  Pozemek  je  oplocen z dřívějších  dob a  využíván  žadatelem.  RM provede 
místní šetření.

Usnesení bod č. 9 -    Žádost o pronájem částí pozemků p.č.35/1, 27 a odkoupení části p.č.712/2   
v     k.ú. Neprochovy  :



Podaná pí. R.............  Na pronájem pozemků p.č. 35/1 a 27 bude RM provedeno místní šetření.  
Prodej části pozemku p.č.712/2 o výměře cca 13,1 m2 doporučuje RM ZM  schválit.

Usnesení bod č. 10 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 712/2 v     k.ú. Neprochovy  :
Podaná p. P.......... RM doporučuje ZM odkup části pozemku o výměře cca 4 m2 schválit.

Usnesení bod č. 11 - Žádost o prodej pozemku p.č.1793/7 a části pozemku 1793 v     k.ú. Ústaleč:   
Podaná pí. L........., Plzeň a p. M......... L, Praha. Uvedené pozemky jsou žadateli oplocené a každý 
odkoupí jejich část. RM doporučuje ZM prodej schválit.

Usnesení bod č. 12 - Nabídka na zpracování pasportu vodní nádrže „Kuchyňka“:
RM souhlasí  se zpracováním pasportu na vodní nádrž „Kuchyňka“ Ing. Täglem J.,  Klatovy za  
částku 16 000,-Kč s DPH za účelem povolení k nakládání s povrchovými vodami a do budoucna 
k případnému odbahnění nádrže.

Usnesení bod č. 13 - Žádost o odkup torza poškozeného přívěsu:
RM navrhuje ZM odprodat poškozený přívěs případným zájemcům za vyvolávací šrotovou cenu. 
Nabídka prodeje bude zveřejněna a prodej bude uskutečněn zájemci s nejvyšší podanou cenou.

Usnesení bod č. 14 - Nabídka ceny zhotovení plochy pod kontejnery s     tříděným odpadem  :
RM bere  na  vědomí  cenovou  nabídku  na  realizaci  plochy ze  zámkové  dlažby zpracovanou f. 
ZASTASPO v částce 67 056,-Kč s DPH. Jedná se o vyčleněný prostor o výměře cca 47 m2 v NH. 
O místě uložení kontejnerů se bude dále jednat.

Usnesení  bod  č.  15  -  Nabídka  ceny  na  zpracování  GP  pro  věcná  břemena  nově  uloženého 
vodovodního řadu:
Zpracovaná p. Novotným J, Nýrsko na 4ks GP v ceně 14 400,-Kč. RM bere na vědomí a požaduje 
do příští RM předložit přehled všech týkajících se pozemků.

Usnesení bod č. 16 - Faktury AquaŠumava-dostavba vodovodu:
RM bere na vědomí předložené faktury za dostavbu vodovodu v NH. Přípojky v částce 60 116,-Kč 
bez DPH, trasa vodovodu v částce 297 337,85,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 17 - Ostatní/informace: 
Veřejné  projednání  územního  plánu  (navrhovaný  termín-50.týden),  žádost  o  vodovodní  a 
kanalizační  přípojku  P...........  B.,  NH  (přípojka  závisí  na  realizaci  hlavních  řadů  vodovodu  a 
kanalizace i v následujícím období bude město usilovat o získání dotace na realizaci této akce), 
žádost změny územního plánu K....i, Letovy (RM bere na vědomí), vymalování KD Mířenice (p.  
Medlín /velký sál+chodba/).

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


