
U s n e s e n í
 z 9. zasedání městské rady konané dne 16. 4. 2012 

od 17.00 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, Bc.Lupoměský Patrik 
Omluven:      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 11.4.2012.

   Nedořešen zůstává bod č. 5 z usnesení č.7 z 28.3.2012. Ostatní body z usnesení termínovaná
   k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení      bod č. 1 – Návrh SOD AquaŠumava na zajištění PD „Přeložka kanalizace Ústaleč  :
RM souhlasí s návrhem SOD po zapracování připomínek členů RM a pověřuje starostu k podpisu.

Usnesení bod č. 2 - Návrh směny pozemků:
RM neschvaluje navrženou směnu pozemku p.č. 250/2 v k.ú. Velenovy o výměře cca 200 m2 p. 
Š...... S. za některý z městských pozemků. RM navrhuje pozemek odkoupit. 

Usnesení bod č. 3 - Oprava cesty Velenovy:
RM bere na vědomí informaci o organizaci opravy cesty u úpravny vody ve Velenovech.

Usnesení bod č. 4 - Přípojka elektřiny  Nalžovské Hory 77/II:
RM bere na vědomí informaci o přípravě orientační cenové nabídky zpracovanou p. Tyšerem na 
realizaci nové elektro přípojky do domu Nalžovské Hory 77/II.

Usnesení bod č. 5 – Dotace kanalizace N.Hory:
RM souhlasí s vypracováním a podáním žádosti na PK o dotaci na realizaci kanalizace – stoky B3 
(ulice ke „kachňárně). Původní podaná žádost  ZIF nebyla schválena.

Usnesení bod č. 6 - Žádost o předání kronik:
RM souhlasí s žádostí o odevzdání(dle nařizující platné legislativy)stávajících kronik do Státního 
oblastního  archivu  Klatovy.  Z kronik  budou  do  3  měsíců  po  odevzdání  vyhotoveny  archivem 
listinné a digitální kopie, které budou zpět předány městu N.Hory.

Usnesení bod č. 7 - Odkup pozemku p.č. 1800/1 v     k.ú. Mířenice  :
RM  doporučuje ZM schválit  odkup pozemku o výměře cca 730m3 v k.ú.  Mířenice (náhon ke 
koupališti) za částku 58 000,-Kč

Usnesení bod č. 8 - Žádost o dotaci TJ SO Nalžovské Hory:
RM bere na vědomí žádost o dotaci na činnost mládeže v částce 28 000,-Kč. Rozhodnuto o dotaci a 
její samotné částce bude na příští RM.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o dotaci - knihovna:
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna a pověřuje starostu 
města podpisem (předmětem je získání knih české produkce ve výši 7 200,-Kč).



Usnesení bod č. 10 - Ostatní/informace: 
anketa  (RM  nesouhlasí  s uspořádáním  ankety  občanů  na  umístění  kontejnerů  na  separovaný 
odpad/zvony),  Český  varhanní  festival  (RM souhlasí  s uspořádáním letního  festivalu  v kostele 
v Těchonicích za částku 10 000,-Kč),  souhlas s pronájmem  pozemků Těchonice(p. S... souhlasí 
s podmínkami  pronájmu),  kauza  náhrada  za  opravu  přívěsu  (k  uvedenému  bude  svolána  na 
14.5.2012 rozšířená RM), konkurz na ředitele ZŠ (RM bere na vědomí  odchod ředitele ZŠ do 
starobního důchodu a zároveň pokračování ve funkci ředitele ZŠ), informace o jednání o ÚP (RM 
byla informována o jednání konaném dne 16.4.2012 s DOSS), informace pí.  S...  K....(RM byla 
informována o jednání-místním šetření o určení hranic pozemků).

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


