Usnesení
z 9. zasedání městské rady konané dne 22. 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 8.4.2013.
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 odkup městského pozemku p.č.1411 v k.ú. Letovy - pí. B.......:
o výměře cca 33 m2. Budou vyzváni dotčení účastníci k dohodě na převodu pozemku.
Usnesení bod č. 2 – Žádost o odkup městských pozemků p.č. 1879, 1970, 1874 v k.ú. Žďár – pí.
H.......:
RM schvaluje odprodat část pozemku p.č. 1970 o výměře cca 450 m2 a navrhuje ZM záměr
prodeje schválit. Zbývající dva pozemky p.č. 1879 a 1874 k prodeji neschválila.
Usnesení bod č. 3 – Dodatek k nájemní smlouvě VOD Hrádek:
RM schvaluje dodatek nájemní smlouvy č.2 o pronájmu městských pozemků ve věci navýšení
nájemného z původních 1 000,-Kč/ha na 1 500,-Kč/ha.Celková výměra pronajatých pozemků je
31,805 ha.
Usnesení bod č. 4 – Faktury za opravu elektropřípojky ČOV:
RM schvaluje z předložených faktur (Aquašumava a p. Sládek) v celkové výši 16 975,-Kč pouze
úhradu nákladů za materiál v hodnotě 3800,- Kč. Ostatní náklady budou převedeny do nákladů
provozních.
Usnesení bod č. 5 - Faktura Ing. Blovský – posouzení stavu objektu č.p. 20 N.Hory:
RM schvaluje předloženou fakturu za posudek – posouzení stavu objektu č.p.20 včetně návrhu
opatření proti vlhkosti v částce 3 630,-Kč.
Usnesení bod č. 6 - Žádost o odkup a směnu části městských pozemků p.č. 1377 a st.10 za část
p.č.1409 vše v k.ú.Letovy – D. a F. T.....
RM schvaluje návrh a doporučuje ZM záměr schválit.
Usnesení bod č. 7 - Žádost o odkup části městské parcely p.č. 1805 v k.ú. Ústaleč – p.H....
RM doporučuje žadateli odkoupit pouze část zájmového území z důvodu využívání uvedeného
pozemku sousedem (vjezd do stodoly).
Usnesení bod č. 8 – Výpověď z pozemku p.č. 1094 v k.ú. N.Hory – p. T....:
RM bere výpověď na vědomí. Vyjádření města bude p. Turkovi doručeno.
Usnesení bod č. 9 - Faktura MS – Mířenice – Letovy – za úklid černých skládek:

RM schvaluje předloženou fakturu v částce 7 250,-Kč
Usnesení bod č. 10 - Správa CHKO Český les SDO pro EVL Těchonická draha:
RM bere na vědomí upřesněné podmínky. Vypracovanou dokumentací se
nezavazuje (viz.zápis č.8).

město ničemu

Usnesení bod č. 11 - Krajský úřad-odbor dopravy, žádost o umístění autobusových zastávek:
RM bere na vědomí žádost. Trasa a počet zastávek bude zachován dle současnosti.
Usnesení bod č. 12 - Žádost o směnu pozemků v k.ú. Těchonice – p.Š....a p.N.......:
RM schvaluje směnu části městského pozemku p.č.1693 o výměře cca 589 m2 za pozemky p.
Š....... p.č. 1681/49 o výměře 107 m2, p.č.1681/50 o výměře 114 m2, p.č.1225/5 o výměře 64 m2,
p.č.1225/6 o výměře 74 m2 ve vlastnictví p.Š....... a p.č.1681/58 o výměře 202 m2 ve vlastnictví
p.N.... vše v k.ú. Těchonice a doporučuje ZM záměr schválit. Z části pozemku p.č. 1693 bude
zanechána cesta v šířce 5 m. Náklady s převodem hradí p.Š.... a p. N......
Usnesení bod č. 13 - Odpisový plán ZŠ pro rok 2013:
RM schvaluje předložený odpisový plán ZŠ za rok 2013 v celkové hodnotě 63 468,-Kč(z toho:
jazyk.učebna 23 076,-Kč; multimice 13 248,-Kč; el.vařidlo 6 972,-Kč; el.pec 8 712,-Kč;čistící stroj
11 460,-Kč).
Usnesení bod č. 14 - Ostatní/informace:
RM bere na vědomí dodané protokoly/rozbory odpadních vod provedené v 4/2013.
RM bere na vědomí přípravu výběrového řízení na dodavetele služby „Likvidace odpadů“ pro
město Nalžovské Hory a zpracování poptávky na dodavatele kotle pro MŠ v Nalž.Horách, kde
bude požádána o spolupráci paní Formanová Hana.

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

