
U s n e s e n í
 z 5. zasedání městské rady,

 konané dne 4. 3. 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 
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 18.2.2013.

   Nebyl splněn bod č. 10 (směna pozemků p. K......., V.........
   bod č. 15 (směna pozemků p. S... J.,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 – Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ v     NH  :
RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ dle vyhlášky MŠMT č.54/2005 Sb., o 
náležitostech  konkurzního  řízení  a  konkurzních  komisí.  Město  NH  zároveň  požádá  písemně 
příslušné orgány a instituce o nominaci členů konkurzní komise podle § 2 odst. 3.

     
Usnesení bod č. 2 –   Pověření výkonem funkce tajemníka konkurzní komise na ředitele ZŠ v     NH  : 
RM schvaluje  tajemníka konkurzní  komise na ředitele ZŠ v NH. Tímto pověřuje zaměstnance 
města paní Vrágovou J.

Usnesení bod č. 3 – Projednání přístřešku u hasičského domu v     Ústalči  :
RM bere na vědomí žádost o výstavbu dvou dřevěných přístřešků navazujících na zděnou budovu 
hasičského  domu   v Ústalči.  Uvedené  přístřešky  by  sloužily  k uskladnění  dřeva  a  výsuvného 
žebříku.RM požaduje předložit cenovou kalkulaci na realizaci stavby.

Usnesení bod č. 4 -   Faktury AquŠumava  :
RM schvaluje  proplacení  faktury  za  dodávku  a  montáž  dvou  kusů  hydrantů  instalovaných  na 
vodovodním  řadu  v NH  v ceně  42 435,-Kč  bez  DPH,  zpracování  dokumentace  a  potřebných 
náležitostí k žádostem o povolení vypouštění odpadních vod v ceně 32 960,-Kč s DPH, vytýčení 
vodovodního  a  kanalizačního  řadu  trasy  „C“  v ceně  25 322,-Kč  s DPH.  Faktura  za  provedení 
vodovodní přípojky do sokolovny v částce 16 765,-Kč bude s f. AŠ diskutována.

Usnesení  bod č.  5  -  Smlouva  o  umístění  energetického zařízení  a  zvláštní  užívání  o  umístění  
inženýrské sítě:
RM schvaluje smlouvu se společností ČEZ. Instalace nových betonových sloupů, kabelu a jejich 
užívání v k.ú. Ústaleč. Smlouva je zároveň podkladem pro vydání stavebního povolení.

Usnesení bod č. 6 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1658/1 v     k.ú. Těchonice pro manžele   
S....., T...........:
RM nedoporučuje ZM prodat část městského pozemku o výměře cca 40 m2. Uvedený pozemek je 
veden jako ostatní komunikace.

Usnesení bod č. 7 – Nabídka odprodeje podílu vlastnictví cesty p.č. 682/1 v     k.ú. NH  :



RM doporučuje ZM odkoupit část cesty v „Hradci“ od  spoluvlastníků paní S..... J.,K..... a paní  
D.... E.,P...... za symbolickou cenu 1 000,-Kč každé.

Usnesení bod č. 8 - Návrh roční odměny zastupitelům města:
RM doporučuje ZM schválit návrh vyplacení roční odměny členům ZM dle účasti  na jednáních  
poměrnou částí. 100% účast = 2 000,-Kč.

Usnesení bod č. 9 - Nabídka DATABOX s.r.o., registrace v     projektu „Živé obce“  :
RM neschvaluje nabídku na využití portálu prezentace obce v částce 1 855,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 10 - Smlouva o výpůjčce a AOS EKO-KOM:
RM schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce/pronájmů zvonů na separovaný odpad pro zapojení do 
systému  zpětného  odběru  a  využití  obalového  odpadu.  Za  uvedené  bude  městu  náležet  
odměna/platba dle skutečné produkce.

Usnesení bod č. 11 -   Návrh SOD s     AquaŠumavy na zpracování PD vodovodního řadu A2  :
RM neschvaluje návrh SOD na zpracování PD pro územní a stavební řízení včetně inženýrských 
činností na vybudování vodovodního řadu A2 („Do Souhradí“) v délce cca 250m v ceně 43 000,-
Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 12 - Žádost Mudr. Löffelmanna o umístění technického zařízení:
RM schvaluje instalaci elektronického zařízení pro příjem internetového signálu na budovu ZS na 
náklady žadatele.

Usnesení bod č. 13 - Žádost o odkup části pozemku p.č. 262, 249/1, 251/1 v     k.ú. Krutěnice pro   
S....:
RM nedoporučuje ZM schválit prodej částí pozemků. Uvedené pozemky jsou vedeny jako ostatní  
komunikace/ostatní plocha.

Usnesení bod č. 14 - Žádost paní F.... ...
RM  bere  na  vědomí  žádost  ohledně  zabezpečení  průjezdnosti  městské  cesty  k pozemkům  ve 
vlastnictví paní F......... Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 15 - Odpověď na dopis pana M..., M......:
RM bere na vědomí vyjádření p. Melky  k odprodeji  pozemků p.č.674/3 (205m2) a 675 (5m2) 
v k.ú. Mířenice do majetku města. Pan Melka nesouhlasí s prodejem těchto pozemků, je ochoten 
pozemky směnit  za  p.č.  1579/1 v k.ú.  Ústaleč.  RM stále  trvá na odkupu,  popř.  směny za jiné 
pozemky v k.ú. Mířenice.

Usnesení bod č. 16 - Žádost o odkup části pozemku p.č. 1447/1 v     k.ú. Mířenice pro p. Sládka  :
RM doporučuje ZM schválit prodej části městského pozemku o výměře 1300-1500m2 (z celkové 
výměry 3187m2) pro výstavbu RD. RM požaduje účast starosty  u zaměření prodávaného pozemku  
a zanechání šířky cesty na cca 5m.

Usnesení bod č. 17 - Žádost o vyjádření k     záměru změny využití území v     k.ú. Těchonice, p. Š..   
schvaluje změnu využití území – využití pro zahradu.

Usnesení bod č. 18 - Žádost o finanční příspěvek pro TJ Sokol (Ing.Toman):
RM  neschvaluje  žádaný  finanční  příspěvek  ve  výši  6 000,-Kč  na  pořádané  posezení  s  „Malá 
muzika Nauše Pepíka“.

Usnesení bod č. 19 - Návrh licenční smlouvy OSA:
RM schvaluje smlouvu za využívání reprodukované hudby pro VR. Poplatek činí 1 619,-Kč/rok.



Usnesení bod č. 20 - Schválení ceny pro výprodej vyřazených knih:
RM schvaluje cenu 2,-Kč za vyřazený výtisk.Výprodej proběhne koncem března 2013.

Usnesení bod č. 21 - Cenová nabídka na výměnu radiátorů v     městském bytě  :
RM schvaluje cenovou nabídku předloženou p.Kovalem J. na výměnu poškozených radiátorů (5ks) 
v městském bytě (H.......) v částce 18 300,-Kč.

Usnesení bod č. 22 - Cenová nabídka na opravu drátového rozvodu rozhlasu Velenovy:
RM schvaluje předloženou nabídku pana Paroubka na opravu zbývajícího drátového veřejného 
rozhlasu v částce 25 688,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 23 - Žádost o dotaci od PK – RM schvaluje podaní žádosti o dotaci na realizaci 
kanalizační stoky B3 („Do Souhradí“).

Usnesení bod č. 24 - Ostatní/informace:
Termín a místo konání ZM (21.3.2013 od 18.00 ve Žďáře), zpráva o kontrole spalinové cesty MŠ 
(nutno vyvložkovat, poptávka firem), pozvánka na jednání RM v Ústalči – vodní zdroje (11.3.2013 
od 18.00, pozváni: zástupce AŠ, dotčené občané), dopis Adam Viktora (poděkování o podpoře  
koncertu, možnost dalšího využití), Hájovský potok Těchonice (změna termínu místního šetření),  
nabídka kanálového krtka (bude konzultováno  se zástupci SDH NH).

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


