
U s n e s e n í
z 12.zasedání městské rady, 

konané dne 23. května 2012 od 18.00 hodin
v budově Městského úřadu Nalžovské Hory

Zveřejněna je upravená verze dokumentů 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 14.5.2012.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení      bod č. 1 – Projednání navýšení dotace ZŠ za účasti ředitele ZŠ  :
RM  byla  seznámena  zástupcem školy  se  současnou  finanční  situací,  včetně  vlastní  žádosti  o 
navýšení rozpočtu na rok 2012 o částku 200 000,-Kč na běžné pokrytí nákladů ZŠ. RM navrhuje 
ZM navýšit rozpočet na rok 2012 ZŠ o 150 000,-Kč.

Usnesení bod č. 2 - Projednání dotace TJ SOKOL N.Hory za účasti zástupců výboru TJ:
RM byla seznámena zástupcem TJ SOKOL N.Hory se současnou finanční situací, včetně vlastní  
žádosti o dotaci na mládež a elektrickou energii. RM schvaluje dotaci na mládež  v částce 28 000,-
Kč a dotaci na elektrickou energii v částce 26 000,-Kč.K uvedeným dotacím žádá RM předložit na 
konci roku 2012 vyúčtování.

Usnesení bod č. 3 - Výběr dodavatele na opravu místních komunikací:
RM byla  seznámena  závěrečným protokolem komise  o  výsledku výběrového řízení  na  opravu 
místních komunikací   s doporučením vítězné firmy Eurovia Silba.  RM schvaluje dodavatele na 
opravu místních komunikací v Ústalči a N. Horách společnost Eurovia Silba.

Usnesení bod č. 4 - Smlouva o pronájmu s     ÚPZSVM pozemků 68-1 a 1814 v     k.ú. Mířenice  :
RM projednala smlouvu s ÚPZSVM o nájmu nemovitosti stavební parcely č.68-1 o výměře 82m2 
(zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcely č. 1814 o výměře 132m2 (ostatní plocha) v k.ú. 
Mířenice účinné od 1.6.2012.Nájemné za uvedené nemovitosti se sjednává ve výši 1498 Kč ročně. 
RM doporučuje ZM smlouvu schválit.

Usnesení bod č. 5 – Smlouva o bezúplatném převodu parcely 1813 v     k.ú.Mířenice od ÚPZSVM:   
RM projednala  smlouvu  s ÚPZSVM o bezúplatném převodu p.č.  1813 o  výměře  44m2 v k.ú. 
Mířenice a doporučuje ZM smlouvu schválit.

Usnesení bod č. 6 - Projednání dodatku č.7 smlouvy s     fy Becker-komunální odpad  :
RM projednala dodatek č.7 s částkou za likvidaci komunálního odpadu 692 220,-Kč za rok 2012. 
RM doporučuje ZM dodatek ke smlouvě schválit. 

Usnesení bod č. 7 - Projednání rozpočtu na rekonstrukci vodovodu v     N.Horách  :
RM projednala opravený rozpočet AŠ na dodělání  87 m vodovodu z Vejrova k Voskům v NH ve 
výši 153 700,-Kč včetně DPH (původní cena 172 000,-Kč). RM doporučuje ZM rozpočet schválit.



Usnesení bod č. 8 - Projednání rekonstrukce vodovodu Ústaleč před opravou komunikace:
RM rozhodla o  provedení  výběrového řízení  na uvedenou rekonstrukci  vodovodu v délce cca 
110m včetně nového vystrojení vodojemu. Výběrová komise bude ve složení RM, kritériem bude 
cena díla a záruky, poptány budou min. tři společnosti, technické podmínky k akci budou vyžádány 
po AŠ.

Usnesení bod č. 9 - Servisní smlouva Impromat:
RM schvaluje vypovězení smlouvy s f. Impromat na provádění servisní činnosti multifunkčního A3 
zařízení Aficio.

Usnesení bod č.10 - Žádost o opravu zdi zdravotního střediska v     N.Horách  :
RM bere na vědomí žádost p. A....., N.H. o opravu havarijní zdi balkonu u ZS a zrušení/přeložení  
hromosvodu. RM doporučuje ZM balkon demontovat a hromosvod přeložit.

      
Usnesení bod č. 11 - Certifikace lesů systémem PEFC:
RM schvaluje  výzvu  Sdružení  lesů  a  správců  lesních  majetků  ČR k prodloužení  certifikátu  a 
úhradu za certifikační poplatek (2,-Kč/ha) a jednorázového poplatku 500,-Kč. Osvědčení o účasti 
v regionální certifikaci lesů má platnost 3 roky.

Usnesení bod č. 12 - Nabídka f. Preiswert na výměnu oken v     obecním domku Neprochovy  :
RM souhlasí s cenovou nabídkou na výměnu 4ks oken v obecním domku v Neprochovech ve výši 
32 123,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 13 - Žádost o odkoupení pozemku p.č.209 v     k.ú. Mířenice  :
RM projednala žádost  pí.  P.....  E.,  L.....na odkup městského pozemku  o výměře 119 m2.  RM 
doporučuje ZM schválit záměr prodeje.

Usnesení bod č. 14 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 714 v     k.ú. Neprochovy  :
RM bere na vědomí žádost p. L...Č.... Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 15 - Žádost o pronájem pozemku p.č. 2326 v     k.ú.Žďár  :
RM projednala žádost p. T......, Ž...o  pronájem pozemku k zemědělským účelům o výměře 853m2 
a cenu 1000,-Kč/ha.  Smlouva  bude uzavřena na rok s možností  uzavření  na další  období.  RM 
doporučuje ZM záměr pronájmu schválit.

Usnesení bod č. 16 - Žádost o poskytnutí příspěvku pro stacionář Diakonie ČCE Klatovy:
RM schvaluje příspěvek ve výši 1 000,-Kč na pokrytí provozních nákladů.

Usnesení bod č. 17 - Projednání ceny vyřazených knih z knižního fondu obecní knihovny::
RM schvaluje odprodej použitých knih za cenu 2,-Kč/ks. Termín burzy 6/2012.

Usnesení bod č. 18 - Žádost o finanční příspěvek SDH Mířenice:
RM  schvaluje  žádost  SDH  Mířenice  o  příspěvek  5 000,-Kč  na  pokrytí  nákladů  oslav  výročí 
založení SDH. RM požaduje předložit vyúčtování po ukončení akce.

Usnesení bod č. 19 - Příčné žlaby místní komunikace:
na provedení příčných žlabů v komunikací v Ústalči a N. Horách bude starostou poptán p. Ryba P. 
z Čejkov.

Usnesení bod č. 20 - Dopis p. J..... P, N..... H......:
RM  bere  na  vědomí  dopis  p.  J.......  P.,  N.H......  Dopis  bude  předložen  na  nejbližším  ZM 
s následnou odpovědí.



Usnesení bod č. 21 - Žádost o odkoupení pozemku p. U.... M.,K.......:
RM  projednala  žádost  o  odprodej  části  městského  pozemku  z p.č.  4496/7  v k.ú.  Velenovy  a 
doporučuje ZM záměr prodeje schválit.

Usnesení bod č. 22 - Ostatní/informace: 
cesty k vodním zdrojům (starosta požádá majitele pozemků, které jsou třeba k zajištění přístupu k 
vodním zdrojům o písemné stanovisko), nabídka Immobiliare Karlův Most /Nové Velenovy/ na 
prodej  pozemků (informace o poptávce města  na  odkup/výměnu cesty přes louku k bytovkám 
v N.Horách), přijmutí daru od honebního společenstva Velenovy-Zborovy /dar v hodnotě 3 700,-
Kč/pletivo na oplocenky/bylo předáno p. Voltrovi), využití SMS (pro občany-bude prověřeno popř. 
vyzkoušeno), VPP nezaměstnané (veřejně prospěšné práce-informace o počtu zájemců a využití), 
pojištění  zaměstnanců  (informace  o  průběhu  pojištění),  štěpky Ústaleč  (informace  o  nedodání 
faktury za zhotovení štěpek a použité techniky), podhledy na ZŠ (informace o vytvoření poptávky 
na realizaci díla).

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


