
U s n e s e n í
 z 24. zasedání městské rady konané dne 12. 11. 2012

 od 16.30 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, Bc.Lupoměský Patrik, Pavelec Karel, Němeček Václav 
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 24.10.2012.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Jednání s     AŠ-Ing. Kasalický–proběhla diskuze na téma:  
• stoka  u  Kocandy  (informace  o  probíhajících  pracích,  úprav  rozvodů  pitné  vody  a 

kanalizačních odpadů v místě stavby).
• propojení  zámeckého  a  obecního  vodovodu  (v  místě  uličky  u  p.  Klimenta-zatím 

neodsouhlaseno, bude osazen jen hydrant a  potřebné armatury).
• dokončení akce „Dostavba vodovodu“ (v trase za městským úřadem-ukončení do konce 

roku 2012).
• vzorky pitné vody (budou odebrány,  ÚV ve vodojemu je v reklamačním řízení-poruchy 

s el.ventilem a samotnou regenerací).
• kalkulace vodné/stočné (kalkulace za 2011 dodána ve II.Q 2012, kalkulace za I.pol.2012 

bude dodána do 10.12.2012 a projednána na ZM).
• rozšiřování  vodovodů a kanalizací  (jsou platná stavební  povolení-trasa směr  Velenovy,  

trasa  směr  Potužákovi,  trasa  směr  Konzum/Halda,  kanalizační  přípojky-Píchů, 
Kratochvílů, Janotů…snahou pro realizaci bude  získání dotačních prostředků).

• nově provozovatelem požádáno o prodloužení  veškerých končících platných  povolení na 
nakládání s vodami.

Usnesení bod č. 2 - Vyjádření k     dodatečnému stavebnímu povolení Krutěnice  :
RM schvaluje  stavbu skladu dřeva u RD č.p.10 v Krutěnicich na p.p. 153/6. Investorem stavby je 
pí. S........ H.
              
Usnesení bod č. 3 - Faktura SDH Nalžovské Hory-oprava chodníku:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 5 400,-Kč za opravu chodníku (úprava terénu a položení 
dlaždic po rekonstrukci vodovodu).

Usnesení bod č. 4 - Žádost o odkoupení části pozemku 4538/3 v     k.ú. Velenovy – žadatel p. P.......:   
Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 5 - Žádost o pronájem městského bytu:
RM schvaluje žádost  p.  T...  P.  o  pronájem městského bytu.  Smlouva  o nájmu bude platná do  
30.6.2013 .



Usnesení bod č. 6 - Žádost o osvobození od poplatku za odpad – žadatel p. V.... M., V..... : Bude 
provedeno místní šetření a kontrola dokumentů.

Usnesení bod č. 7 - Žádost o souhlas s     uložením kanalizace a připojením na obecní kanalizaci-  
Ústaleč – žadatelé manželé S.......:
RM schvaluje zaústění kanalizační přípojky z RD č.p. 43 do veřejné kanalizace města NH a s jejím 
uložením do pozemku p.p.č.139/1 k.ú. Ústaleč ve vlastnictví města NH. O technické vyjádření  
k napojení je nutné žádat u provozovatele AŠ.

Usnesení bod č. 8 - Smlouva o smlouvě budoucí M.M....., M......:
RM schvaluje uzavřít smlouvu a doporučuje ZM smlouvu schválit.

Usnesení bod č. 9 - Zadání vypracování projektu na opravu chodníku v     N.Horách  :
RM schvaluje vypracování PD na opravu chodníku po rekonstrukci vodovodu. PD bude zadána 
Ing. Škubalové.

Usnesení bod č. 10 - Dodatek k     připomínkám uskladnění obilí ve staré hasičárně Mířenice  :
RM bere na vědomí dodatečné připomínky podané p. M..... J., M....., ve věci uskladnění obilí ve  
staré hasičárně.

Usnesení bod č. 11 - Pracovní doba v     knihovně N.Hory  :
RM schvaluje  změnu  provozní/výpůjční  doby v knihovně  N.Hory.  Změna  provozní  doby bude 
veřejnosti dána na vědomí a platí po dobu zimních měsíců, tj. od 1.12.2012-31.3.2013.

Usnesení bod č. 12 - Faktura ZD Hrádek u Sušice:
RM schvaluje proplacení faktury za údržbu městských cest  (mulčování) v částce 9 792,-Kč.

              
Usnesení bod č. 13 - Radlice na úklid sněhu:
RM schvaluje nákup traktorové radlice na úklid sněhu v částce 25 000,-Kč.

              
Usnesení bod č. 14 - Nabídková cena na vypracování PD „Hasičárna NH“:
RM bere na vědomí cenovou nabídku od Ing. Vlčka na vypracování PD v částce 70 000,-Kč bez 
DPH. O návrhu bude rozhodnuto na ZM.

Usnesení bod č. 15 - Žádost o odkoupení pozemku p.č. 155/3 v     k.ú. Velenovy, pí M.....  :
RM  doporučuje  ZM  prodej  pozemku  neschválit  z důvodu  uložení  městské  vodovodní  sítě 
v uvedeném pozemku.

Usnesení bod č. 16 - Faktura za vymalování KD Mířenice:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 20 392,-Kč.

Usnesení bod č. 17 - Ostatní/informace:
Dopis  pí.  B......  ohledně  informací-kalkulace  vodné/stočné,  rozbory vod,  přemístění  kontejnerů 
(RM bere na vědomí. Žadateli bude odpovězeno)

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


