Usnesení
z 11. zasedání městské rady konané dne 27. 5. 2013
od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
-----------------------------------------------------------------------------------Zv eřejněna 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola usnesení:
Provedena kontrola usnesení z 13.5.2013.
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 - Posouzení nabídek na výměnu kotlů v MŠ:
Komise byla tvořena členy RM a obdržela celkem 2 obálky s nabídkami od společnosti Coalex,
s.r.o. a Jan Koval, vodoinstalatérství-topenářství. Z hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií
vyplynula nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách výzvy a zadávací
dokumentaci uchazeče společnosti Jan Koval, Vodoinstalatérství-topenářství. Rada města
doporučuje zastupitelstvu města k realizaci díla nabídku Jana Kovala s variantou dodávky 2 ks
kotlů a příslušenství v částce 584 409,-Kč bez DPH. Rada města schvaluje proplacení faktury za
přípravu podkladů k provedení výběrového řízení pí. Formanové v částce 8 000,-Kč.
Usnesení bod č. 2 – Seznámení s výsledkem konkurzu na ředitele základní škola a jmenování
ředitele:
RM byla seznámena se zápisem z konkurzního řízení na ředitele základní škola a bere na vědomí
umístění uchazečů v pořadí: 1. Mgr. Božena Kodýtková, 2. Mgr.Renata Hartmanová. Rada města
schvaluje a jmenuje Mgr. Boženu Kodýtkovou na místo ředitele základní školy v Nalžovských
Horách.
Usnesení bod č. 3 – Projednání dalšího postupu při opravě vodojemu v Letovech:
Rada města bere na vědomí informaci o obdržení nekompletních cenových nabídkách a doporučuje
pokračovat v dalších poptávkách.
Usnesení bod č. 4 – Schválení textu v kronikách za rok 2010 a rok 2011:
Rada města schvaluje text v kronikách za rok 2010 a 2011 /zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách
obcí/
Usnesení bod č. 5 - Žádosti o vyjádření k umístění zastávek v obci, KÚPK:
Rada města bere žádost na vědomí. Trasy a počet zastávek bude zachován dle současnosti.
Usnesení bod č. 6 - Dodatek k oznámení o ukončení nájemní smlouvy, pí. Ď.......:
Rada města bere na vědomí změnu termínu o ukončení nájemní smlouvy k 31.7.2013.
Usnesení bod č. 7 - Nabídka sanace bytu v č.p. 20 a oprava topení:
Rada města schvaluje nabídku na opravu topení předloženou p. Kovalem J. v částce 26 740,-Kč
bez DPH a nabídku předloženou p. Blovským na provedení infuzních clon v částce 35 650,-Kč bez
DPH.
Usnesení bod č. 8 – Cesta v Ústalči k č.ev. 27:
Rada města bere na vědomí stížnost p. K...... na špatnou přístupovou cestu k jeho chatě. Cesta je
vlivem současného deštivého počasí částečně zavodněna.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4496/6 v k.ú. V......, p. S....:
Žádost o odkup části městského pozemku, žadatelem již zaploceného. Bude provedeno místní
šetření.
Usnesení bod č. 10 - Žádost o vydání stanoviska „Novostavba RD“ – Ústaleč p.č.109, p. L.... Z.... a
E....M......:
Rada města souhlasí s vydáním kladného stanoviska pro výstavbu rodinného domu
Usnesení bod č. 11 - Souhlas s podnikáním na adrese Měú, V........ A., N.H. :
Žádost o vydání souhlasu bude projednána s právníkem. Rozhodnutí bude na příštím jednání RM.
Usnesení bod č. 12 - Vyjádření pro EPL cond ohledně přeložky sloupu pro telefony, k.ú. Těchonice
p.č.1665/1:
Rada města souhlasí s vydáním kladného stanoviska k přeložce telefonního sloupu/úpravy sítě
v majetku Telefonica O2.
Usnesení bod č. 13 - Žádost o odkoupení pozemku a stavby na stavební parcele st.č.74 v k.ú. Ú....,
p. H............:
Rada města nedoporučuje ZM pozemek prodat.
Usnesení bod č. 14 - Strouha Letovská dráha:
Rada města schvaluje úpravu dráh (odstranění pařezů, vytěžení a rozhrnutí materiálu) firmou
RYMAX-Ryba P. v částce Kč 8 000,-- bez DPH.
Usnesení bod č. 15 - Nabídka prezentace Mediatel:
Rada města bere na vědomí informaci společnosti Mediatel o prezentaci v „Zlaté stránky“ za částku
2 900,-Kč/rok.
Usnesení bod č. 16 - Vypnutí elektřiny 12.6.2013:
Rada města bere na vědomí informaci o plánovaném přerušení dodávky el.energie společnosti
ČEZ v Nalžovských Horách.. Městský úřad bude z těchto provozních důvodů uzavřen.
Usnesení bod č. 17 - Jednání se zástupci Tělovýchovné jednoty Sokol N.H.:
RM schvaluje finanční příspěvek na činnost mládeže v částce 28 000,-Kč, finanční příspěvek na
uhrazení nákladů za spotřebu elektrické energie v částce 50 000,-Kč.
Usnesení bod č. 18 - Žádost o příspěvek pro SDH Nalžovské Hory. k 125. výročí založení sboru:
Rada města schvaluje finanční příspěvek v částce 5 000,-Kč.
Usnesení bod č. 19 - Žádost SDH Nalžovské Hory. o posunutí nočního klidu:
Rada města postupuje zastupitelstvu města žádost o posunutí nočního klidu z 6.7. na 7.7.2013 na
druhou hodinu ranní.
Usnesení bod č. 20 - Rozdělení finančního příjmu z loterijních činností za rok 2012:
Rada města schvaluje rozdělení příjmu z výherních hracích přístrojů, loterijních a sázkových her
ve výši 32 749,-Kč složkám, které pracovaly v roce 2012 s významnou dětskou členskou
základnou.Tělovýchovná jednota SOKOL N.H. = 12 000,-Kč, SDH Velenovy = 12 000,-Kč, SDH
Nalžovské Hory . = 8 000,-Kč.

Usnesení bod č. 21 - Ostatní/informace :
Termín konání ZM 18.6.2013 od 19.00 hod. ve Velenovech.

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

