
U s n e s e n í
 z 10. zasedání městské rady konané dne 13. 5. 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 22.4.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Účast zástupce „Energie pod kontrolou“ p. Holzknecht:
RM bere na vědomí představení neziskové obecně prospěšné společnosti v oblasti zajištění nákupu 
a úspor energií a služeb v monitorování smluvních vztahů a cen s dodavateli.
        
Usnesení bod č. 2 –   Úprava okolí Mlýnského potoka Těchonice- odvoz zeminy  :
RM bere na vědomí informaci o čištění potoka správcem povodí a odvozu vytěžené zeminy. RM 
požaduje vytěženou zeminu odvézt na náklady Povodí.

Usnesení bod č. 3 –   Inventury 2012  :
RM bere na vědomí informaci  o řádných inventurách provedených k 31.12.2012 a ukončených 
k datu 31.3.2013. Inventury byly provedeny fyzicky i dokladově. Zjištěné skutečnosti jsou součástí 
inventarizačního protokolu.

Usnesení bod č. 4 – Návrh kupní smlouvy s     ÚZSVM na odkup parcel 68/1 a 1814 v     k.ú. Mířenice  : 
RM bere na vědomí návrh kupní smlouvy a souhlasí s jejím podpisem

Usnesení bod č. 5 -   Výpověď z     nájemní smlouvy, pí. …..  :
RM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy z městského bytu k 30.6.2013. RM neschvaluje 
odkup nájemcem nabízené zařízení bytu 

Usnesení bod č. 6 - Nabídka kalendářů 2014:
RM neschvaluje nabídku/účast na vydání stolního kalendáře pro rok 2014, 1ks/64 Kč, min.odběr 
100 ks.

Usnesení bod č. 7 - Žádost o odkup a směnu pozemků v     k.ú. V....., p. S....  
RM  doporučuje  ZM  neschválit  prodej  části  městského  pozemku  p.č.  2324/30,  schvaluje  a 
doporučuje ZM směnu částí pozemků p.č2324/17 v majetku města za p.č.2324/22 v majetku V... 
S.... Náklady na zaměření budou rozděleny ½  (město NH/S...).

Usnesení bod č. 8 – Oprava MK v     Ústalči  :
RM schvaluje opravu komunikace - výtluk, provedením teplé balené o výměře 43 m2 společností 
Znakon Sousedovice v částce 60 461,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 9 - Faktura SDH Velenovy na nákup hadic:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na nákup hadic v částce 8 785,-Kč z celkové částky 
17 570,-Kč.



Usnesení bod č. 10 - Žádost o finanční příspěvek hasičí Ústaleč:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pořádání oslav – výročí 110 let v částce 5 000,-
Kč. Datum konání 25.5.2013.

Usnesení  bod č.  11 -  Žádost  o  finanční  příspěvek TJ Sokol  na uspořádání  „Sokolského dne“-
Ing.Toman:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 5 000,-Kč.Datum konání 29.6.2013

Usnesení bod č. 12 -    Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol na uspořádání „Pohádkového lesa“-p.   
Jedlička:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 5 000,-Kč.Datum konání 1.6.2013.

Usnesení bod č. 13 -   Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol na činnost mládeže- p.Jedlička  :
RM bere na vědomí žádost.Zástupci TJ budou pozvání na příští RM.

Usnesení bod č. 14 - Faktura-Znakon, frézovaná drť:
RM  schvaluje  proplacení  faktury  za  nákup  frézované  drtě  (109  t)  od  společnosti  Znakon 
Sousedovice v částce 18 465,-Kč.

Usnesení bod č. 15 – Faktura- Zámečnictví Metlička, zábradlí Žďár:
RM schvaluje proplacení faktury za výrobu zábradlí v částce 9 438,-Kč.

Usnesení bod č. 16 – Faktura - AquaŠumava, přípojky vody:
RM schvaluje proplacení faktury za provedení 2 ks vodovodních přípojek v částce 16 717,-Kč bez 
DPH.

Usnesení bod č. 17 - Faktura-Reos-Sládek, oprava cest Velenovy:
RM schvaluje proplacení faktury za opravu městské cesty v částce 14 000,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 18 - Faktura-ARBO KT, oprava traktoru:
RM schvaluje proplacení faktury za opravu městského traktoru (brzdy,válec hydrauliky) v částce 
14 883,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 19 - Faktura-p.Paroubek, oprava veřejného rozhlasu ve Velenovech:
RM  schvaluje  proplacení  faktury  v částce  52 321,-Kč  s DPH  a  10 318,-Kč  s DPH  (demontáž 
lampačů a vedení).

Usnesení bod č. 20 - Odkup pozemků od ÚZSVM v     k.ú. N.Hory  :
RM doporučuje  ZM schválit  odkup  pozemků  p.č.  149/25  a  161/2  v k.ú.  NH,  kde  je  umístěn 
vodovodní a kanalizační řad města a ukládá starostovi města požádat o odkup výše uvedených 
pozemků.

Usnesení bod č. 21 -   Žádost o odprodej městského pozemku v     k.ú. Ústaleč, pí.Ř....., Č.......  :
RM doporučuje ZM neschválit prodej městského pozemku p.č. 1794/8 o výměře 581 m2 k účelu 
vybudování zahrady a sadu.

Usnesení bod č. 22 -    Žádost o vyjádření „ProjektEL s.r.o.“ Ústaleč,parcela č. 179/21,22 -vedení   
NN:
RM bere na vědomí žádost o umístění vedení NN a souhlasí se záměrem.     



Usnesení bod č. 23 - Žádost o povolení navržené objížďky pro AMK Pačejov:
RM schvaluje žádost a souhlasí  s provedením objížďky ve dne 10.8.2013  dle přiložené žádosti 
AMK Pačejov.

Usnesení bod č. 24 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace- Žďárská dráha 2013:
RM schvaluje rozhodnutí o získání finančních prostředků z Programu péče o krajinu na údržbu 
Žďárských drah v částce 28 600,-Kč. Údržbu provedou hasiči ze Žďára a částka jim bude následně 
městem NH vyplacena.

Usnesení bod č. 25 -   Nákup křovinořezu  :
RM  schvaluje  nákup  nového  křovinořezu  v částce  20 000,-Kč,  jako  náhradu  za  křovinořez 
poškozený.

Usnesení bod č. 26 -   Nabídka zpracování projektu na VO Ústaleč  :
RM bere na vědomí nabídku p. Havlíka na zpracování PD částce 13 500,-Kč bez DPH. Nabídkou 
se bude RM dále zabývat. 

Usnesení bod č. 27 - Příprava kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ N. Hory:
RM bere na vědomí podklady k přípravě kontroly zpracované pí. Melcovou.

Usnesení  bod č. 28 -  Ustanovení  výběrové komise na výměnu kotle v     MŠ a opravu vodojemu   
v     Letovech  :
Výběrová komise bude složena z členů RM. Otevření obálek na uvedené akce proběhne 27.5.2013 
od 16.00 hod.

Usnesení bod č. 29 - Ostatní/informace: 
RM bere na vědomí informaci o opravě městského bytu po p. T..... (oprava/výměna 3ks oken a 
topení),  RM  bere  na  vědomí  projekt  EPA  „Na  výletě  v přírodě“  (zábavné  omalovánky 
 k prezentaci), RM bere na vědomí korespondenci N... I.. z T.... ohledně soukromých majetkových 
vztahů, RM bere na vědomí žádost SPÚ o zveřejnění veřejné nabídky pozemků v k.ú. Velenovy, 
RM bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna od MK.

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


