
U s n e s e n í
 z 10. zasedání městské rady konané dne 2. 5. 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, Němeček Václav, Bc.Lupoměský Patrik 
Omluven:      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 16.4.2012.

   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 – Cenová nabídka hasičárna NH  :
RM bere na vědomí předloženou nabídku na vypracování PD Ing. Jiřím Lejskem.Poptávka nabídek 
bude pokračovat.

Usnesení bod č. 2 - Faktura MS Mířenice-Letovy:
RM schvaluje proplacení faktury za úklid odpadu v částce 7 220,-Kč. 
 
Usnesení bod č. 3 - Žádost o zapůjčení stanu:
RM bere na vědomí. Pro zapůjčení stanu obci Břežany (28-29.7.2012) budou starostou do další RM 
zjištěny další podmínky pro zapůjčení.

Usnesení bod č. 4 - Výběr hrobových čísel:
RM schvaluje z předložených nabídek na dodávku hrobových čísel f. K+L s.r.o. Brno. Plastová 
čísla trojúhelníkového tvaru, černý podklad bílá čísla. 1ks =16,-Kč bez DPH, počet ks=500.

Usnesení bod č. 5 – Zakoupení dílů pro stůl a lavičky Mířenice:
RM souhlasí se zakoupením venkovních 2ks laviček a 1ks stolu v částce do 6 000,-Kč bez DPH. 
Výběr provede starosta.

Usnesení bod č. 6 - Cenová nabídka projekt „Stoka u Kocandy“:
RM bere na vědomí předloženou cenovou nabídku na vypracování PD zpracovanou p. Petrmichlem 
za částku 44 000,-bez DPH.Do další RM budou starostou zjištěny podmínky stavebního úřadu. 

Usnesení bod č. 7 - Žádost pí. Poskočilová:
RM   bere  na  vědomí  informaci  o  žádosti  o  potvrzení  ohledně  vlastnictví  výpusti   (potrubí) 
z rybníka  „Dražkovec“  pod  městskou  komunikací.Výpusť  není  majetkem  města.  Cesta  po 
provedení opravy musí být uvedena do původního stavu.

Usnesení bod č. 8 - Výzva k     zaplacení kupní ceny hřiště NH  :
RM bere na vědomí výzvu od Úřadu pro zastupování státu (smlouva podepsána) k uhrazení faktury 
do 30 dnů.

Usnesení bod č. 9 - Žádosti o osvobození od poplatku:
RM  neschvaluje  podané  žádosti  o  osvobození  od  poplatku  za  komunální  odpad  a  navrhuje 
projednání rozšířenou radou.



     Usnesení bod č.10 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č.2326 v     k.ú. Ž...., pí.T......  :
     RM doporučuje pozemek pronajmout k zemědělským účelům. Bude projednáno ZM a vyvěšen 
     záměr pronájmu.
      

Usnesení bod č. 11 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č.139/1 v     k.ú. Ú.....  :
RM bere na vědomí žádost p.P....... M. na odkup pozemku o výměře cca 525 m2. Bude projednáno 
ZM a vyvěšen záměr prodeje.

Usnesení bod č. 12 - Žádost o příspěvek na náklady prodejny ve Žďáře, pí.Radinová:
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku pro rok 2012 v částce 7 000,-Kč.

Usnesení bod č. 13 - Provozní řád víceúčelové hřiště Velenovy a N.Hory:
RM schvaluje zpracované provozní řády.

Usnesení bod č. 14 - Zhotovení GP dobývacího prostoru lom Velenovy:
RM požaduje na příští RM k ujasnění pozvat zpracovatele LHP p. Černého a zároveň upomíná 
starostu k vyřešení dosud nezaplaceného nájmu z lomu.

Usnesení bod č. 15 - Výměna oken obecní domek Neprochovy:
RM bere na vědomí s provedením poptávky na dodávku a montáž 4 ks plastových oken u firmy 
Preiswert (p.Černý).

Usnesení bod č. 16 - Ostatní/informace: 
životní výročí (pí. D....,NH), oznámení ředitelského volna (14.5. a 23.5.), součinnost při opravě 
cesty ve Velenovech s MS Velenovy (budou získány další informace), žádost o vydání rozhodnutí 
o změně využití území v majetku MS Velenovy (z travního na manipulační plochu), oznámení o 
konání  rally Wiesbaden (17.5.budou získány další  informace),  nabídka publikace plzeňský kraj 
(RM bere  na  vědomí),  žádost  o  připojení  na  veřejný  vodovod  p.  K...,V.....  (podmínky  budou 
domluveny  s provozovatelem),  žádost  o  napojení  na  kanalizaci  p.B...,NH  (podmínky  budou 
domluveny s provozovatelem), sdělení odboru územního plánování (soukromé stavby,RM bere na 
vědomí),  rozhodnutí  o  umístění  stavby ČEZ (oprava vedení,RM bere  na vědomí),  oznámení  o 
obnově katastrálního operátu (jednání 31.5.v Mířenicích), oprava kanálové vpusti v NH (RM bere 
na  vědomí),  žádost  o  připojení  k místní  komunikaci  p.  P.....,  N.H  (stavba  garáže-žádost  o 
stanovisko policie ČR), dotaz p.Z....,Ú...... na příčný žlab v komunikaci (bude prověřeno technické 
řešení realizace). 

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


