Usnesení
z 25. zasedání městské rady konané dne 3. 12. 2012
od 19.00 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 12.11.2012.
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 - Smlouvy o umístění veřejného rozhlasu na podpěry ČEZu:
RM schvaluje smlouvy s ČEZem na bezplatné umístění VR a pověřuje starostu smlouvy podepsat.
Usnesení bod č. 2 - Předběžné projednání rozšíření VO Ústaleč:
RM bere na vědomí nabídku projektanta p. Sochora při příležitosti rekonstrukce NN v Ústalči
uložení kabelu pro VO v plánovaném výkopu o délce cca 50m. Vyjádření RM bude po předložení
cenové nabídky celkových nákladů.
Usnesení bod č. 3 - Dohoda o umístění sběrné nádoby:
RM schvaluje uzavřít písemnou dohodu se společností H.B. textilie na bezplatné jednorázové
poskytnutí sběrné nádoby na vyřazený textil, oděv, obuv….Konkrétní termín realizace bude
zveřejněn.
Usnesení bod č. 4 - Žádost o odkoupení části pozemku 1767/1 v k.ú.Mířenice – p.K..... A.: RM
bude provedeno místní šetření. Jedná se z části o oplocený a obezděný pozemek kolem domu
žadatele.
Usnesení bod č. 5 - Zabahnění těchonického potoka:
RM bere na vědomí stížnost p. Š...... L. na vypouštění bahna z obou horních rybníku do
těchonického potoka. Stížnost bude předána na OŽP Horažďovice a povodí Vltavy.
Usnesení bod č. 6 - Oznámení o neposkytnutí dotace od PK:
RM bere na vědomí oznámení PK o neposkytnutí dotace do městských lesů podle části I , článku 1,
odst.1, písm. d a části II , článku 4, písm. d z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Usnesení bod č. 7 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP:
RM schvaluje požádat MŽP o dotaci na vyřezání náletů na Žďárských drahách. Realizaci provede
SDH Žďár a poskytnutá dotace v částce 31 590,-Kč jim bude městem přeúčtována.
Usnesení bod č. 8 – Faktura SDH N. Hory za opravu chodníku:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 5 100,-Kč za opravu chodníku (úprava terénu a položení
dlaždic po rekonstrukci vodovodu).
Usnesení bod č. 9 - Faktura SDH Žďár za úklid veřejného prostranství:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 2 000,-Kč za úklid veřejného prostranství.

Usnesení bod č. 10 - Žádost o výměnu topných radiátorů v městském bytě:
RM bere na vědomí žádost pí. H... I., N. H... o výměnu radiátorů. RM požaduje předložení cenové
nabídky.
Usnesení bod č. 11 – Prosba o finanční příspěvek-Svaz zdravotně postižených Horažďovice:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 2 000,-Kč.
Usnesení bod č. 12 - Smlouva o zřízení věcného břemene:
RM schvaluje smlouvu s ČEZem o zřízení věcného břemene v k.ú. Ústaleč za jednorázový
poplatek 1 200,-Kč s DPH a pověřuje starostu smlouvu podepsat.
Usnesení bod č. 13 - Faktura-zaměření rybníku Kuchyňka:
RM schvaluje proplacení faktury Bc. Šedivému M. za provedení geometrického plánu rybníku
Kuchyňka v k.ú. Mířenice v částce 15 000,-Kč.
Usnesení bod č. 14 - Připomínka k územnímu plánu:
RM bere na vědomí připomínku k ÚP p. A... P., N.H... k umístění parkoviště za ZS. Připomínka
bude předána a projednána se zpracovatelem ÚP.
Usnesení bod č. 15 - Vyrozumění o podaném odvolání p. S...á:
RM bere na vědomí vyrozumění o odvolání pí S... k odboru dopravy HD o odstranění překážky
v k.ú. Krutěnice.
Usnesení bod č. 16 - Výsledek výběrového řízení „Služby související s likvidací odpadů a odpady
pro správní území města N. Hory v roce 2013“:
RM schvaluje a doporučuje starostovi na základě doporučení výběrové komise ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu „Služby související s likvidací odpadů a odpady pro správní území města
N. Hory v roce 2013“ uzavřít smlouvu se společností Becker Bohemia s.r.o., která podala
nejvýhodnější nabídku a získala nejvyšší celkový počet bodů. Další účastníci veřejné zakázky:
A.S.A. spol. s r.o. a Rumpold-P s.r.o.
Usnesení bod č. 17 – Úprava pracovní doby 31.12.2012:
RM schvaluje úpravu pracovní doby ve dne 31.12.2012. V tento den bude Městský úřad uzavřen.
Usnesení bod č. 18 - Ostatní/informace:
Změna v daňové správě od 1.1.2013 (RM bere na vědomí informaci Finančního ředitelství v Plzni
o rozsáhlých reorganizacích české daňové správy), příprava jednání ZM (ZM se uskuteční
12.12.2012 od 18.00 hod. v Letovech).

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

