
U s n e s e n í
 z 2. zasedání městské rady konané dne 28. 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, Němeček Václav, Bc. Lupoměský Patrik 
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 14.1.2013.

   Nebyl splněn bod č. 7 (skládka odpadu p. Sladký, Ústaleč), bod č. 10 (směna pozemků p. Koudelka
   E.,Velenovy), bod č. 15 (směna pozemků p. Salák J.,Velenovy).
   Ostatní body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 – Posouzení žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, manželé K......  RM 
schvaluje žádost o vydání  stanoviska na pokácení 13 ks stromů u Letovského mlýna. Potřebná 
stanoviska dotčených orgánů jsou vydaná a jsou souhlasná (ŽP MúHD, Povodí Vltavy).

Usnesení bod č. 2 - Žádost o odkup části pozemku 1447/1 v     k.ú. Mířenice, manželé S..........  :
RM schvaluje a doporučuje ZM prodej schválit. Jedná se o pozemek o výměře cca 1300-1500m2 se 
záměrem výstavby RD. RM navrhuje s žadateli prodiskutovat prodej pozemku v jiné dispozici.

Usnesení bod č. 3 - Žádost o finanční příspěvek  SDH N.Hory:
RM  schvaluje  poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  2 000,.Kč  SDH  N.Hory  na  částečnou 
úhradu divadelního přestavení. Ochotnické divadlo se bude konat 23.3.2013 v hasičárně.

Usnesení bod č. 4 - Informace SDH Těchonice:
RM bere na vědomí rozhodnutí valné hromady SDH Těchonice o zrušení jednotky JPO 5.

Usnesení  bod  č.  5  -  Žádost  o  stanovisko  pro  ČEZ-distribuce  ohledně  rekonstrukce  části  NN 
Ústaleč:
RM schvaluje vydání kladného stanoviska pro rekonstrukci kabelu NN s předběžným souhlasem  o 
přemístění VO v majetku města. Nabídka na finanční náklady přemístění VO bude odsouhlasena 
RM po vybrání dodavatele.

Usnesení bod č. 6 - Informace o změně stavu žádosti o dotace z     PK  :
RM bere na vědomí vyjádření PK k žádosti z r.2012 o poskytnutí dotace na realizaci kanalizační 
stoky B3. Dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatku financí.

Usnesení bod č. 7 - Žádost o dotaci TJ SOKOL-Ing.Toman:
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 000,-Kč na konaný turnaj ve stolním tenise.

Usnesení bod č. 8 - Odměna kronikářce:
RM bere na vědomí podmínky pro odměnu kronikářky. Podmínky  se nemění, zůstává 80,-Kč/hod.

Usnesení bod č. 9 - Faktura P-P servis, sněhové zábrany tělocvična ZŠ:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 68 325,-Kč s DPH



Usnesení bod č. 10 - Faktura AquaŠumava-dostavba vodovodu:
RM schvaluje proplacení faktury v rámci SOD – Dostavba vodovodu za provedení 12 ks přípojek 
v částce 155 997,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 11 - Stanovení priorit akcí pro rok 2013:
Probíhala diskuze ohledně akcí na rok 2013.

Usnesení bod č. 12 - Ústní žádost o zapůjčení lavic-TJ SOKOL, Ing. Toman:
RM neschvaluje zapůjčení stanových lavic na akce do sokolovny.

Usnesení bod č. 13 - Ostatní/informace:
Informace o pozvání na jednání RM p. Z..... F., informace o podání žádosti o dotaci na dětské hřiště 
z programu  „Nadace  ČEZ“,  informace  o  výběrovém  řízení  na  odkup  šasi  přívěsu  (min.cena 
stanovena  na  1000,-Kč),  informace  o  přesunutí  cca  60  židlí  a  16  stolů  ze  sokolovny do  KD 
v Mířenicích. 

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


