
U s n e s e n í
 ze 7. zasedání městské rady, 

 konané dne 25. 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 
Omluven:  Bc.Lupoměský Patrik
Přizváni:   zástupci AQUAŠUMAVA - Ing. Kasalický I., Baierová A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 11.3.2013.

   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.  Kasalický  kalkulace  vodné-stočné,  nárůst  připojených  na  kanalizaci, 
rozbory, porucha ČOV:
diskutováno bylo vyúčtování vodného-stočného za rok 2012 s kalkulací na rok 2013, informace o 
nárůstu připojených na kanalizační a vodovodní řad, provozu úpravny vody v NH a souvisejících 
rozborů pitné vody a poruše kabelu na ČOV.

Usnesení bod č. 2 –   Žádost o poskytnutí příspěvku – Diakonie Merklín  :
RM schvaluje poskytnutí příspěvku v částce 2 000,-Kč.

Usnesení bod č. 3 – Žádost o směnu pozemků p. Š...........
jedná se o směnu pozemků p. Š....... (cesta do Žďára) za pozemky městské. Bude provedeno místní 
šetření.

Usnesení bod č. 4 -   Žádost o opravu cesty k     „Camberovu“:  
RM  schvaluje  žádost  p.  Mlejnka  V.(Pragoflorservis)  o  spolufinancování  opravy  cesty 
k „Camberovu“.  Náklady na  potřebný materiál  (štěrk)  uhradí  město  a  náklady na práci  uhradí 
žadatel.

Usnesení bod č. 5 - Faktura SDH N. Hory:
RM schvaluje proplacení faktury SDH N.Hory za provedené práce na vyřezávání křovin v částce 
5 400,-Kč.
 
Usnesení bod č. 6 - Sdělení správní rady Nadace ČEZ:
RM bere na vědomí sdělení správní rady Nadace ČEZ o nepřidělení žádané dotace na výstavbu  
dětského hřiště v MŠ. Důvody o neschválení dotace Nadace nesděluje. O dotaci bude opětovně 
zažádáno. 

Usnesení bod č. 7 – Žádost o odkup pozemků st.č. 12/2 v     k.ú. Ústaleč  :
RM doporučuje ZM schválit  odprodej  městského pozemku pí.  N.......  o výměře 118 m2 v k.ú. 
Ústaleč za cenu 50,-Kč/m2.



Usnesení bod č. 8 - Nabídka zajištění zimní údržby komunikací:
RM bere na vědomí nabídku p. N....T. o zajištění zimní nabídky údržby komunikací v obci Žďár, 
Těchonice, Neprochovy v období od 1.11. – 31.3. za měsíční  paušální cenu …Bude provedeno 
nákladové porovnání se současným zhotovitelem služeb.

Usnesení bod č. 9 - Oprava komínů u „vojenských bytovek“:
RM  bere  na  vědomí  informaci  o  nutné  opravě  komínů  u  „vojenských  bytovek“.  Uvedené 
opravy/závady vyplývají z revizních zpráv komínů.

Usnesení bod č. 10 - Ostatní/informace: 
RM  požaduje  opětovně  písemně  vyzvat  zbývající  nájemníky  „vojenských  bytovek“  k jejich 
odkupu.

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


