Usnesení
z 3. zasedání městské rady konané dne 11. 2. 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. 101/2000Sb., 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 28.1.2013.
Nebyl splněn bod č. 10 (směna pozemků p. Koudelka E.,Velenovy), bod č. 15 (směna pozemků p.
Salák J.,Velenovy), trvání ze zápisu z RM 14.1.2013.
Ostatní body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 – Jednání Ing. Kuzník AquaŠumava, výměna čerpadla v NH, zprovoznění
odpadu vodojemu v Ústalči:
RM schvaluje proplacení faktury firmě AŠ za práce na vodních zdrojích v NH tzn., nové vystrojení
vrtu č.1 a příprava vystrojení vrtu č.2 v částce 59 964,-Kč bez DPH (zlepšení provozuschopnosti
vodovodního systému) a zároveň schvaluje uhradit z celkové částky 46 841,-Kč bez DPH 22 000,Kč za zprovoznění odpadu z vodojemu v Ústalči (mapování trasy, čištění potrubí, montáž kontrolní
a čistící šachty). Zbytek nákladů uhradí AŠ (24 841,-Kč).
Usnesení bod č. 2 – Jednání se zástupci TJ Sokol (Ing.Toman, pí. Parlásková):
RM schvaluje po vzájemné dohodě se zástupci TJ zapůjčení z majetku města 8 stolů a 16 lavic
(součást stanu) na tři připravované akce pořádané v sokolovně.
Usnesení bod č. 3 – Oznámení ProjektEL-ČEZ o opravě VN v k.ú. Ústaleč:
RM bere na vědomí oznámení o rekonstrukci VN sítě.
Usnesení bod č. 4 - Putující kontejner:
RM bere na vědomí záměr o bezplatné likvidaci elektroodpadu f. ELEKTROWIN, a.s.
Pravděpodobný termín realizace- 4/2013.
Usnesení bod č. 5 - Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol (Ing. Toman) :
RM schvaluje finanční příspěvek na dětské šibřinky (23.2.2013) v částce 3 000,-Kč. Požadovaná
částka TJ je 6 000,-Kč.
Usnesení bod č. 6 - Žádost o finanční příspěvek Ing. K......:
RM neschvaluje finanční příspěvek v částce 500,-Kč na pořádání turnaje v mariáši, konaný
v Čejkovech 2.3.2013.
Usnesení bod č. 7 – Nález nemovitostí:
RM schvaluje zrealizovat městem legální postup v nálezu vodního zdroje (studna na pastvině,
pozemek města) v k.ú. Velenovy. Studna bude následně zlegalizována k odběru podzemní vody p.
J. S...., budoucím odběratelem. Realizace nálezu vodních zdrojů v Ústalči bude nejdříve
diskutována se současnými odběrateli na místním šetření.

Usnesení bod č. 8 - Schválení odkupu parcel v k.ú. Mířenice od ÚZSVM:
RM doporučuje ZM schválit odkup pozemků p.č. 68/1 o výměře 82m2 a 1814 o výměře 132m2
v k.ú. Mířenice. Cena za odkup je navržena v částce 11 000,-Kč
Usnesení bod č. 9 - Zpráva o činnosti policie obv.oddělení Kolinec a Horažďovice:
RM bere na vědomí informace ohledně činnosti policie za rok 2012.
Usnesení bod č. 10 – Obdržení nabídky na odkup torza poškozeného přívěsu:
RM schvaluje na základě obdržené jedné nabídky prodej torza poškozeného přívěsu p. P..... R.,
Ústaleč za cenu 1 100,-Kč.

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

