
U s n e s e n í
 z 26. zasedání městské rady 

konané dne 10. 12. 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, Bc. Lupoměský Patrik 
Omluven:  Němeček Václav
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 3.12.2012.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení  bod  č.  1  –  Jednání  Ing.  Kasalický  AQUAŠUMAVA  –  kalkulace,  faktura  dostavba 
vodovodu:
RM požaduje předložit aktuální kalkulaci vodného a stočného. Faktura za dostavbu vodovodu bude 
přepracována  dle  skutečných  nákladů  a  znovu  předložena  k odsouhlasení.  Dále  RM  byla 
seznámena  o  dokončených  (přípojky+propojek),  probíhajících  (vodovod  za  Měst.úřadem)  a 
budoucích  akcích (pokračování napojení na veřejnou kanalizaci a vodovod) v NH.

Usnesení bod č. 2 - Návrh OZV 3/2012 – odpady:
RM dopracovala návrh OZV. OZV bude předložena ZM k projednání a schválení.

Usnesení bod č. 3 - Žádost o směnu pozemků …., Ú
 bere   žádost  o  směnu  pozemků  na  vědomí.  Bude  vyvoláno  místní  šetření  s  účastí  všech 
potenciálních zájemců.

Usnesení bod č. 4 - Pronájem lahví Linde:
RM bere  na  vědomí   informaci  o  blížícím se  ukončení  smluvního  vztahu  na  pronájem lahví 
technických plynů a poptávku cenových nabídek u společnosti Linde Gas, a.s. a Riessner-Gase,  
s.r.o.

Usnesení bod č. 5 - Závazné stanovisko k     podané žádosti „Zelená úsporám“  :
RM  bere  na  vědomí  stanovisko  KÚ  a  schvaluje  pokračovat  v zájmu  získání  dotace  „Zelená 
úsporám“.

Usnesení bod č. 6 - Žádost o posílení rozpočtu ZŠ k     nákupu LTO  :
RM schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ o 100 000,-Kč na nákup LTO. Celková výše schváleného 
rozpočtu pro ZŠ na rok 2012 činí 1 950 000,-Kč.

Usnesení bod č. 7 - Ostatní/informace:
Prominutí nájmu za kadeřnictví-uzavření provozu pro nemoc, žádost …..  (RM bere na vědomí, 
rozhodnuto bude na příští RM), prominutí poplatku za odpady-p.V..., V....... (RM neschvaluje 
prominutí poplatku), prominutí poplatku za odpady-p.K....., N......... (RM neschvaluje promítnutí 
poplatku).

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


