
U s n e s e n í
 z 1. zasedání městské rady konané dne 14. 1. 2013 

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 
Omluven:  Němeček Václav, Bc.Lupoměský Patrik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 10.12.2012.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 – Žádost o odkup parcely p.č. 1411 v     k.ú. Letovy, p. N....  :
RM doporučuje ZM  prodej schválit s tím, že bude zřízeno bezplatné věcné břemeno na hlavní řad 
pitné vody včetně jeho geometrického zaměření.

Usnesení bod č. 2 - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro ČEZ distribuce 
v     k.ú. Ústaleč  :
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  na  zřízení  věcného  břemene  k  uložení  zemního  kabelu  NN 
(přípojka p. V....)  v městských pozemcích p.č.139/1, 1800, 138/1 v k.ú. Ústaleč za jednorázový 
poplatek 4 668,-Kč.

Usnesení bod č. 3 - Smlouva o zřízení věcného břemene s     ČEZ distribuce v     k.ú. Velenovy  :
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  na  zřízení  věcného  břemene  k  uložení  zemního  kabelu  NN 
(přípojka  p.  M.....)  v městských  pozemcích  p.č.4496/1,  4538/1,  4538/4  v k.ú.  Velenovy  za 
jednorázový poplatek 5 100,-Kč.

Usnesení bod č. 4 - Faktura Rymax-trade:
RM schvaluje proplacení faktury za provedené práce na chodníku u Kocandy dle podepsané SOD 
v částce 145 728,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 5 - Faktura AQUŠUMAVA:
RM  schvaluje  proplacení  faktury  za  provedené  práce  na  vodovodních  přípojkách  z hlavního 
vodovodního řadu dle podepsané SOD v částce 62 796,-Kč bez DPH.

Usnesení  bod č.  6  -  Žádost  SDH Žďár  proplacení  nákladů na realizaci  akce odstranění  náletů  
Žďárská dráha:
RM schvaluje proplacení faktury za vyřezávání náletů v částce 31 590,-Kč. Uvedená částka byla 
získána z dotace MŽP a bude SDH přeúčtována.

Usnesení bod č. 7 - Skládka odpadu cihelna Ústaleč, p.S......:
RM bere na vědomí. Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 8 - Výpověď z     nebytových prostor a další využití  :
RM  schvaluje  výpověď  z nebytových  prostor  (kadeřnictví  pí.  Maxová)  dle  uzavřené  dohody 
č.1/2007 k 31.12.2012. Zpětný nájem nebude účtován. Nebytové prostory pro účely kadeřnictví 
budou veřejně nabídnuty dalším zájemcům.



Usnesení bod č. 9 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4537/1 v     k.ú. Velenovy, p. V......  : RM 
nedoporučuje ZM prodat část pozemku o výměře cca  50m2.

Usnesení bod č. 10 - Žádost o směnu pozemků v     k.ú. Velenovy, p. K...... E  .:
RM bere na vědomí žádost o směnu pozemků nabízených p. K...... p.č. 4583/9  (cca 377m2) za 
městské pozemky p.č. 4496/7 (cca 252m2), p.č. 4551 (cca 62m2) v k.ú. Velenovy. Bude provedeno 
místní šetření včetně získání stanovisek spoluvlastníků.

Usnesení bod č. 11 - Faktura fy Preiswert, výměna dveří v     KD Mířenice  :
RM schvaluje proplacení faktury za dodávku a montáž plastových dveří v částce 9 891,-Kč bez 
DPH.

Usnesení bod č. 12 -   Faktura SDH Ústaleč-práce pro město  :
RM schvaluje proplacení faktury za provedené úklidové práce  v částce 5 500,-Kč  a za použití 
techniky (p.Valdman) v částce 20 000,-Kč.

Usnesení bod č. 13 -   Faktury V. Valdman, Ústaleč  :
RM schvaluje proplacení faktury za provedené  práce (osazení svodnice včetně kanalizační vpusti a  
vlastní kanalizace)  v částce 28 044,-Kč s DPH  a za úklid sněhu a provedení terénních úprav u 
hasičárny, dovoz šterků a posypové soli v částce 10 326,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 14 -   Faktura za opravu UNC, Servis VZV Bohůnek, Horažďovice  :
RM schvaluje proplacení faktury za opravu UNC (GO převodovky)  v částce 37 726,-Kč včetně 
DPH.

Usnesení bod č. 15 -   Žádost o prodej a směnu pozemků v     k.ú. Velenovy, p. S.......  :
RM bere na vědomí. Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 16 - Žádost o stanovisko k     možnosti odkoupení, p. K.........  :
RM na základě místního šetření doporučuje ZM část pozemku 1767/1 v k.ú. Mířenice odprodat.

Usnesení bod č. 17 - Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol (Ing.Toman):
RM bere na vědomí žádost o částku 5 000,-Kč na uhrazení nákladů spojené s konáním zimního 
turnaje  ve  stolním  tenise  (19.1.2013).  O  přidělení  příspěvku  bude  rozhodnuto  na  příští  RM 
s ohledem na  konání a  reálnou účast zájemců.

Usnesení bod č. 18 - Pronájem kabin:
Byla vedena diskuze k přípravě smlouvy včetně její podmínek.

Usnesení bod č. 19 - Reklamace podlahy kabin:
RM bere na vědomí informaci o poškození podlahy v 1.N.P. –dispozice bytu pro správce. Závada 
bude nahlášena  v rámci záruky firmě ZASTASPO.

Usnesení bod č. 20 - Žádost o prominutí poplatku za odpad, p. Š....., N.H.....:
RM schvaluje prominutí poplatku za kalendářní rok 2012.

Usnesení bod č. 21 - Žádost o snížení nájmu v     městském bytě, pí. Ď......, N.H......  :
RM schvaluje přechodné snížení nájmu po dobu prováděných stavebních úprav.

Usnesení bod č. 22 - Dohledání majetku bývalých MNV:
RM  požaduje  další  informace  k podání  žádosti  na  katastrální  úřad  ohledně  získání  přehledu 
majetku.



Usnesení bod č. 23 - Stížnost TJ Sokol (Ing. Toman):
RM  bere  na  vědomí  stížnost  ohledně  nezákonného  jednání  fy  AQUAŠUMAVA  v odstavení 
dodávky vody do sokolovny a požadavku zpětné úhrady za odběr vody v částce 8 162,-Kč. Stížnost 
bude postoupena firmě AQUAŠUMAVA.

Usnesení bod č. 24 - Dopis Veřejný ochránce práv:
RM bere na vědomí dopis (určený dotčeným úřadům) Veřejného ochránce práv ve věci stížnosti pí 
S....... K.........

Usnesení bod č. 25 - Odměna kronikářce:
RM požaduje další informace. Rozhodnuto bude na příští RM.

Usnesení bod č. 26 - Konkurz na ředitele ZŠ:
RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitele ZŠ a rozhodla vyhlásit konkurzní řízení.

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


