Usnesení
z 4. zasedání městské rady konané dne 18. 2. 2013
od 17.00 hod.v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola usnesení:
Provedena kontrola usnesení z 11.2.2013.
Nebyl splněn bod č. 10 (směna pozemků p. K, V....
bod č. 15 (směna pozemků p. S. V.., 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 – Ing. Tägl-pasport „Kuchyňka“:
RM byla Ing. Täglem (zpracovatel pasportu) seznámena s metodickým předpisem k chovu ryb.
Následně bylo domluveno, že rybník „Kuchyňka“ bude z hlediska rybářského hospodaření zařazen
do kategorizace „Extenzivní“(bez přikrmování, chov ryb jen pro vlastní potřebu) a bude
vypracována žádost o povolení k akumulaci vody. Pasport a žádost bude předložena k vyjádření na
odbor ŽP HD. Ing. Täglem bude předložena nezávazná cenová nabídka na zpracování PD
odbahnění rybníka a opravu splavu včetně samotného postupu prací.
Usnesení bod č. 2 – Jednání se zástupci TJ SO NH (A. Jedlička, V.Adamcová):
RM a zástupci TJ byl diskutován pronájem kabin. Na nejbližší ZM budou připraveny varianty
pronájmu (kabiny samotné/kabiny s bytem) a jeho podmínek.
Usnesení bod č. 3 – Akce 2013:
RM diskutovala o návrzích a prioritách připravovaných akcí na rok 2013. Návrh seznamu bude
předložen ke schválení na ZM.
Usnesení bod č. 4 - Upozornění na stav komunikace u č.p.4/1, V. V...,NH:
RM bere na vědomí upozornění na zhoršující se stav komunikace podél hranice s pozemkem u č.p.
4/1 (poškozování oplocení a opěrné zdi). Bude provedeno místní šetření.
Usnesení bod č. 5 - Faktura SDH Těchonice:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 3 800,-Kč za dodávku dvou oken do budovy hasičárny
v Těchonicích.
Usnesení bod č. 6 - Dopravní obslužnost PK:
RM doporučuje ZM schválit smlouvu s částkou 71 640,-Kč jako výdaj na dopravní územní
obslužnost.
Usnesení bod č. 7 – Žádost o byt:
RM bere na vědomí a zároveň eviduje žádost o byt pí. D Č... z NH.
Usnesení bod č. 8 - Mlýnský potok Těchonice:
RM bere na vědomí upozornění manželů K..... o zaplavování soukromých pozemků okolo
Mlýnského potoka v majetku Povodí s.p. Dopis bude postoupen odboru ŽP HD.
…………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

