
U s n e s e n í
 z 14. zasedání městské rady konané dne 15. 7. 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 24.6.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Stanovení ceny za 1m2 nájemního bytu a projednání návrhu zásad hospodaření 
s     byty  :
Rada města /RM/schvaluje cenu 30,-Kč/m2 pro nově uzavíráné smlouvy na pronájem bytů.  Návrh 
zásad hospodaření s byty bude projednáván na příští schůzi rady..

Usnesení bod č. 2 –   Vyúčtování odpracovaných hodin TJ SOKOL N.Hory  (Ing.Toman)  :
Rada města  schvaluje proplacení faktury ve výši 4 500,-Kč (úklid trávy, odpracováno 90 hodin).. 

Usnesení bod č. 3 –   Faktura za zemní práce od p. Valdmana  :
RM schvaluje  proplacení  faktury ve výši  8 865,-Kč za provedené práce v k.ú.  Ústaleč (úprava 
kanalizace a trativodu, likvidace trní, dovoz štěrku…).

Usnesení bod č. 4 – Žádosti o pronájem obecního bytu:
RM byla seznámena s uchazeči o městský byt. Podmínky pronájmu budou uchazečům sděleny a v 
případě souhlasu  jim bude byt přidělen.

Usnesení bod č. 5 -    ČEZ – Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene „N.Hory,   
2RD-NN“:
RM schvaluje podpis smlouvy (uložení zařízení-směr p. Chmelenský).

Usnesení bod č. 6 - ČEZ – Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene „Ústaleč,  
p.179/21, 22-NN“ – RM schvaluje podpis smlouvy  (uložení zařízení-směr pí.Valdmanová).

Usnesení bod č. 7 - Nabídka na instalaci tepelného čerpadla pro MŠ v     N.Horách  :
RM bere na vědomí. Rozhodnuto bude na nejbližším ZM.

Usnesení bod č. 8 – Vodojem Letovy:
RM bere  na  vědomí  nabídku  od  f.  AQUAŠUMAVA  (stavební  část)  a  souhlasí  s provedením 
odtrhových zkoušek v ceně cca 10 000,-Kč.

Usnesení bod č. 9 - Nabídky na výměnu oken v     obecních domcích Žďár, Letovy a MŠ v     N.Horách  :
RM bere na vědomí nabídky od f. Preiswert a Eurobyt. Nabídky budou dopracovány do příští RM



Usnesení  bod  č.  10  -  Nabídka  na  zpracování  PD  pro  stavební  povolení  „Rekonstrukce  MK 
v     N.Horách, p.č.1871  :
RM schvaluje zpracování PD od Ing. Škubalové v ceně 53 000,-Kč bez DPH (včetně rozpočtu, 
geod.zaměření a ing.činnosti).

Usnesení bod č. 11 - Návrh smlouvy na likvidaci elektroodpadu od f. Retela s.r.o.:
RM schvaluje podpis smlouvy. Výkupní cena = 0,60,-Kč/kg.

Usnesení bod č. 12 - Žádost na rekonstrukci vodovodu – p. Z... K., N...H......
RM  bere  na  vědomí.  Žádost  bude  konzultována  s provozovatelem  vodovodu  a  kanalizace  fi 
AQUAŠUMAVA ./AŠ/

Usnesení bod č. 13 - Žádost o připojení na kanalizaci – pí. B.... a p. V......, k.ú. V.........
RM bere na vědomí. Žádost bude konzultována s provozovatelem vodovodu a kanalizace AŠ.

Usnesení bod č. 14 - Žádost o svedení dešťové vody do veřejné kanalizace – p. H......, k.ú. N...H...
RM bere na vědomí. Žádost bude konzultována s provozovatelem vodovodu a kanalizace AŠ.

Usnesení bod č. 15 - Žádost TJ SOKOL N. Hory (Ing.Toman) o zapůjčení pivních setů:
RM schvaluje zapůjčení pivních setů na pouťovou zábavu (10 stolů a 20 lavic).

Usnesení bod č. 16 - Oznámení nadace ČEZ:
RM bere na vědomí.  Žádosti  o dotaci  na dětské hřiště nebylo vyhověno.Budou použity vlastní 
finanční prostředky.

Usnesení bod č 17 - Nabídka na zpracování PD na opravu rybníku „Kuchyňka“, k.ú. Mířenice:
RM bere na vědomí nabídku od Ing. Tägla v ceně 49 000,-Kč (rekonstrukce,odbahnění,vybudování 
tůní).

Usnesení bod č. 18 - Nabídka na zimní údržbu MK Neprochovy – Žďár:
RM bere na vědomí nabídku p. Nejedlého.

Usnesení bod č. 19 -   Ostatní/informace  :
Návrh  na  umístění  vývěsky  na  parte  zemřelých  (RM  bere  na  vědomí,  vývěsky  se  umístí  k 
hřbitovům),  povolení  nakládání  s vodami  (RM  bere  na  vědomí  vydání  povolení  ŽP),  veřejné 
projednání  ÚP  (RM  bere  na  vědomí  informace  z jednání,  připomínky  budou  zpracovány), 
zaměstnání  nezaměstnaných  (RM bere  na  vědomí  informaci,  zaměstnáni  2  občané  na  1  rok), 
oznámení stavebních prací u č.p.19/1  (RM bere na vědomí, omezen průjezd).

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


