
U s n e s e n í
 z 11. zasedání městské rady (rozšířené městské rady),

 konané dne 14. 5. 2012 od 18.00 hod.
v budově Městského úřadu Nalžovské Hory

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejnovaných 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, Jedlička Antonín, Lupoměský Patrik, Holub
                    Martin, Frančík František, Tůma Václav, Kliment Karel, Sládek Ladislav, Kněz Jan, Voltr
                    Ivo, Kodýtek Miroslav, 
   Omluven: Němeček Václav, Zahrádka Václav
   
   Rozšířená rada města, dále jen RRM

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení      bod č. 1 – Projednání úhrady opravy přívěsu  :
RRM schvaluje částku 2000,-Kč, která bude  požadována  po zaměstnanci městského úřadu p. Z.  
J....... za poškození městského majetku.

Usnesení bod č. 2 - Promíjení poplatků za svoz PDO:
RRM schvaluje předložené žádosti o promíjení poplatků za svoz PDO.

Usnesení bod č. 3 - Likvidace biologicky rozložitelných odpadů:
RRM bere na vědomí informaci o možnostech likvidace. Uvedený bod bude řešen na nejbližším 
ZM.

Usnesení bod č. 4 - Pronajímání stanu:
RRM  bere  na  vědomí  informaci,  že  zapůjčovat  městský  stan  cizím obcím a   složkám nelze, 
z důvodu dotačních podmínek, vyplývajících při pořízení stanu.

Usnesení bod č. 5 – Zpráva o hospodaření města za I.Q 2012:
RRM bere na vědomí informaci  o hospodaření města za I.Q 2012.

Usnesení bod č. 6 - Zpráva o činnosti výborů 2011:
RRM bere  na vědomí  přednesené zprávy předsedů finančního a  kontrolního výboru. Zprávy z 
jednotlivých kontrol budou zaslány e-mailem členům ZM.

Usnesení bod č. 7 - Projednání investičních akcí 2012: 
           - zateplení tělocvičny ZŠ (informace o připravované výměně dřevěného podhledu za podhled z
             plastu a možnosti zateplení tělocvičny)

           - výměna zdroje tepla MŠ (informace o připravované koncepci vytápění MŠ, zpracovatelem je 
             f.Thermoluft Klatovy)

           - dostavba vodovodu v N.Horách (informace o připravované dostavbě vodovodu v roce 2012
              z městských prostředků dle uzavřené smlouvy s f.AGUAŠUMAVA a cenové nabídce na  
       dodělání  cca  87  mvodovodu  z „Vejrova  k  Voskům „  za  cenu 172 170,-Kč.  Snahou     

starosty bude snížení ceny realizace za 1 m2)
          

           - oprava místních komunikací (informace o vyhlášeném výběrové řízení na opravu komunikace
              v Ústalči a N. Horách)



           - oprava chodníku u Kocandy (informace o průběhu příprav opravy chodníku, včetně   
             samotného posouzení statikem)

 
Usnesení bod č. 8 - Informace o zpracování územního plánu a LHP:
RRM  bere  na  vědomí  informaci  ze  společného  jednání  s  DOSS  o  návrhu  ÚP  z 16.4.2012  a 
informaci p. Voltra o odevzdání zpracovaného LHP na KÚPK k vyjádření.

Usnesení bod č. 9 - Informace o nakládání s     majetkem:  
RRM  bere  na  vědomí  informaci  o  přehledu  pronajatých  zemědělských  pozemků  uzavřené 
smlouvou. 

Usnesení bod č.10 - Termín svozu nebezpečného odpadu 2.6.2012:
RRM bere na vědomí informaci o termínu svozu.

      
Usnesení bod č. 11 - Místní úprava provozu na části MK 15c:
RRM bere na vědomí informaci o úpravě místní komunikace (úprava dopravním značením) 
z důvodu výstavby RD manželů Ř.........  

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


