
U s n e s e n í
 z 12. zasedání městské rady konané dne 10. 6. 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 27.5.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Projednání stížnosti pana Z..... F. na rušení nočního klidu:
RM  projednala  za  účasti  p.  Z....  a  pí  Z.....  stížnost  ohledně  rušení  nočního  klidu  při  konání 
kulturních, společenských a soukromých akcí na fotbalovém hřišti a v objektech pronajatých TJ 
SOKOL  N.Hory  konaných  po  22.00  hod.  RM  rozhodla  rušení  nočního  klidu  zakotvit  do 
provozního řádu komplexu budov u hřiště v Nalžovských Horách a do smlouvy o pronájmu těchto  
nemovitostí.

Usnesení bod č. 2 –   Žádost A. V.......  :
RM neschvaluje žádost A. V...... ohledně zvolení sídla k podnikání na Měú N.Hory.Uvedené bylo 
řešeno s externím právním oddělením.

Usnesení  bod  č.  3  –    Nabídková  cena  zpracování  PD  na  rekonstrukci  mostu  za  prodejnou   
v     Nalžovech, ing. Škubalová D  .:
RM schvaluje zpracování PD pro stavební řízení za cenu 78 000,-Kč bez DPH Ing. Škubalovou 
s podmínkou, že v první řadě budou vyřešeny vlastnické majetkové vztahy pozemků.

Usnesení bod č. 4 – Faktura AQUŠUMAVA za opravu kanalizace Ústaleč:
RM schvaluje dílčí fakturu za provedené práce ve výši 154 941,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 5 -   Rekonstrukce NN a VO Otěšín  :
RM bere na vědomí oznámení rekonstrukce NN a VO společností ČEZ.

Usnesení bod č. 6 - Termín veřejného projednání ÚP:
Veřejné projednání  Územního  plánu je  stanoveno na  11.7.2013 od  15.00  v jídelně Šafránkovy 
základní školy v Nalžovských Horách. 

Usnesení bod č. 7 - Vyúčtování TJ Sokol – Ing.Toman, úklid trávy:
RM schvaluje vyplacení  odměny za provedené práce v částce 4 100,-Kč (odpracováno 82 hod., 
úklid trávy).

Usnesení bod č. 8 – Projednání výběrového řízení na odpady:
RM schvaluje  provedení  společného  výběrového řízení  na  odpady (komunální,  tříděný  odpad, 
nebezpečný a velkoobjemový).

Usnesení bod č. 9 - Dotace z     PK  :
RM bere na vědomí informaci  o neposkytnutí žádaných dotací z Programu obnovy venkova na 
akce „Komunikace a kanalizace“ z důvodu  nedostatku finančních prostředků.



 
Usnesení bod č. 10 - Smlouva o nájmu hrobového místa:
RM  doporučuje  ZM  schválit  Smlouvu  o  nájmu  hrobového  místa  a   poplatek  za  pronájem 
hrobového místa  v částce celkem 6,-Kč/m2 a rok. Z toho částka stanovena za pronájem 1 m2 = 
1,-Kč/rok a částka stanovena za služby spojené s nájmem hrobového místa za 1 m2 = 5,-Kč/rok.

Usnesení bod č. 11 - Zpráva o kontrole příspěvkové organizace:
RM bere na vědomí zprávu o kontrole příspěvkové organizace (základní školy)

Usnesení  bod č.  12  -  Obecně  závazná  vyhláška  č.1/2013 o  pohybu  psů  a  jiného zvířectva  na  
veřejných prostranství:
Vyhláška bude předložena ke schválení  ZM.

Usnesení bod č. 13 -   Rozhodnutí HZS PK o zrušení JPO V  :
RM bere na vědomí souhlas zástupce HZS PK na zrušení požadovaných JPO V.

Usnesení bod č. 14 - Ohlášení skautského tábora Velenovy:
RM  bere  na  vědomí  ohlášení  konaného  skautského  tábora  „Šipka“  v k.ú.  Velenovy  (29.6.-
9.7.2013).

Usnesení bod č. 15 - Žádost o odkup části městského pozemku p.č.4496/6 v     k.ú.Velenovy, p. S.....  :
RM doporučuje ZM schválit prodej části městského pozemku.

Usnesení bod č. 16 -   Ostatní/informace  :
Oprava  bytu  po  pí.  Ď.....  (návrh:  vybrat  nového nájemníka  s termínem nastěhování  po  opravě 
podlahy).

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


