
U s n e s e n í
 z 8. zasedání městské rady konané dne 8. 4. 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 25.3.2013.

   Nebyl splněn 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 - Žádost o směnu pozemků  K...., V..........:
RM projednala žádost p. K....... o směnu pozemků. Městské pozemky p.č. 4496/7 (252m2) a 4551 
(62m2)  směnit  za  nabízené  pozemky  žadatele  p.č.  4583/9  v k.ú.  Velenovy.  RM  požaduje  po 
žadateli  nabídnout ke směně jiné pozemky.

Usnesení bod č. 2 –   Žádost o odkup části pozemku p.č.1805 v     k.ú. Ústaleč, p.H......  
o  výměře  cca  65 m2,  z důvodu stavebních prací  a  uložení  uhlí  k uskladnění.  Bude  provedeno 
místní šetření.

Usnesení bod č. 3 –   Nabídka ceny za městský pozemek p.č.1411 v     k.ú. Letovy, p. N......  
RM požaduje upřesnit podmínky a vyjádření pí. B.........

Usnesení bod č. 4 – Faktura za výměnu radiátorů v     městském bytě  :
RM schvaluje proplacení předložené faktury p. Kovalem za výměnu radiátorů v městském bytě 
(manželé H....... v ceně 17 862,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 5 -   Faktura za propagační materiál Prácheňska  :
RM schvaluje proplacení předložené faktury sdružením Prácheňska za propagační materiál v ceně 
2 842,-Kč (brožura+CD).

Usnesení bod č. 6 - Faktura za bourací práce firmou Zastaspo:
RM schvaluje proplacení předložené faktury f. Zastaspo za provedené bourací práce na přístavku 
ZS v ceně 16 700,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 7 - Faktura SDH Letovy:
RM schvaluje proplacení předložené faktury SDH Letovy za práce na vyřezávání křovin v ceně 
7 000,-Kč

Usnesení bod č. 8 – Žádost o příspěvek na zajištění stánkového prodeje ve Žďáře:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 pí. R...... v částce 7 000,-Kč.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o projednání ztráty knih v     místní knihovně   – RM projednala ztrátu 3 ks 
knih  za  cenu   cca  280,-Kč.  Knihy  budou  nahrazeny  jinými  za  stejnou  cenu  a  uhrazeny  pí.  
H...........H., z N.H.



Usnesení bod č. 10 - Termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
termín je stanoven na 1.6.2013.

Usnesení bod č. 11 - Usnesení policie ČR:
RM bere na vědomí oznámení o odložení věci přečinu krádeže na ČOV N.H. Celková způsobená 
škoda činní cca 13 000,-Kč (tlaková myčka, elektr.kabel + škoda na majetku).

Usnesení bod č. 12 - Přístřešek víceúčelová budova Ústaleč:
RM schvaluje realizaci výstavby 2ks přístřešků u víceúčelové budovy Ústaleč v ceně cca 80 000,-
Kč. 

Usnesení bod č. 13 - Smlouva s     AŠ na kanalizaci Ústaleč  :
RM schvaluje smlouvu s AŠ na realizaci výstavby kanalizace v Ústalči dle schválené PD v částce 
195 195,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 14 - Oznámení Agentury ochrany přírody a krajiny:
RM  bere  na  vědomí  oznámení  o  zahájení  vypracování  dokumentace  pro  evropské  významné 
lokality  –  Těchonická  draha.  RM  požaduje   upřesnit  další  podmínky,  případně  vyplývající 
povinnosti pro město.

Usnesení bod č. 15 - Ostatní/informace: 
Oznámení  občanům  o  poplatcích  za  komunální  odpad  (RM  bere  na  vědomí,oznámení  bude 
zveřejněno), účetní uzávěrka ZŠ (RM schvaluje předloženou uzávěrku; pro 5), nákup PC pro účetní  
(RM schvaluje nákup, pro 5).

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


