
U s n e s e n í
 z 15. zasedání městské rady konané dne 2. 8. 2013 od 16.00 hod. 

v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zvřejněna 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 15.7.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Vyhodnocení nabídek na opravu místních komunikací (Ústaleč, Velenovy) : 
Rada  města  (dále  jen  RM)  provedla  vyhodnocení  došlých  tří  nabídek  od   firem  Znakon 
Sousedovice, Eurovia Silba a Silnice Klatovy.  RM schvaluje nejvhodnější nabídku pro variantu  
„penetrace“ a variantu „balená“ společnosti Eurovia Silba s částkou pro „penetraci“  736 600,15,-
Kč bez DPH a  s částkou pro „balenou“ 1 115 842,29,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 2 –   Vyhodnocení nabídek na akci „Nalžovské Hory-chodník podél silnice I/22“:   
RM provedla vyhodnocení došlých tří nabídek od  firem Vavřík stavby Příchovice, DYBS Plzeň a 
Silnice  Klatovy.  RM  schvaluje  nejvhodnější  nabídku  společnosti  Silnice  Klatovy  s částkou 
904 818,33,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 3 –   Projednání zásad hospodaření s     městskými byty  :
RM bere  na vědomí.  Osloven bude právník ohledně možnosti  pravidelné úpravy nájemného a 
poskytnuté kauce na dobu tří měsíců.

Usnesení bod č. 4 – Projednání směrnice o přijímání a vyřizování petic a stížností:
RM schvaluje.

Usnesení bod č. 5 - Projednání sazebníku úhrad za poskytování informací:
RM schvaluje poskytování informací  bez poplatku.

Usnesení bod č. 6 - Žádost o povolení k zvláštnímu užívání komunikace k     umístění sítě  :
RM schvaluje.Přípojka NN (ČEZ) k p. Ř.... v k.ú. N.Hory.

Usnesení bod č. 7 - Faktura Becker Bohemia za svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 
RM schvaluje fakturu s částkou 71 165,-Kč včetně DPH.

Usnesení bod č. 8 – Rozpočet na vybudování zpevněné plochy (plocha pod kontejnery-Petráň):
 RM schvaluje rozpočet s částkou 84 229,-Kč včetně DPH.

Usnesení bod č. 9 - Faktura J.Koval oprava topení v     městském bytě  :
RM schvaluje fakturu s částkou 26 740,-Kč včetně DPH.

Usnesení bod č. 10 - Posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek:
RM bere na vědomí posouzení  vyhlášek č.1 a č.2 v souladu se zákonem od MV ČR.



Usnesení bod č. 11 - Žádost o finanční příspěvek pro SDH Žďár:
RM schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-Kč na 18.ročník turnaje ve  stolním tenise, konaného dne 
3.8.2013.

Usnesení bod č. 12 - Žádost o prodej pozemku p.č. 33/4 o výměře 587 m2 v     k.ú. N.Hory (pí.S....   
A., Č.B.......):
RM nedoporučuje ZM pozemek odprodat. Uvedený pozemek může v budoucnu sloužit pro potřeby 
ZŠ. 

Usnesení bod č. 13 - Návrh směny pozemků v     k.ú. Těchonice. p. Š.....:  
RM bere na vědomí další změněný návrh p.Š.... směny pozemků v kú.Těchonice p.č. 1681/50 o 
výměře 114 m2 a 1681/49 o výměře 107 m2  a navrhuje  tyto pozemky směnit za stejnou výměru 
části pozemku p.č.1693 u  nemovitosti p.Š..... s tím, že náklady na oddělení části pozemku a převod 
bude hradit p.Šebesta.

Usnesení bod č. 14 - Cenový návrh na výměnu oken v     obecních domcích Žďár a Letovy  :
RM schvaluje cenovou nabídku na výměnu oken v částce 124 592,-Kč bez DPH od f. Preiswert.

Usnesení  bod č. 15 -  Schválení  hodinové odměny pro brigádníky vzhledem k     minimální  mzdě   
50,60,-Kč/hod:
RM schvaluje hodinovou odměnu v částce 55,-Kč/hod.

Usnesení bod č. 16 - Stížnost na nadměrné obtěžování včelami (pí.H.... A.,P.....)
RM  bere  na  vědomí  stížnost  ohledně  nevhodného  umístění  včelína,  obtěžování  a  ohrožování 
včelami ve vlastnictví p. T....v k.ú. N.H.... Bude svoláno místní šetření.

Usnesení bod č 17 - Žádost-Slavnosti na konci léta v     Těchonicích 2013 (Zmrzlík o.s., p.Oukropec):   
RM schvaluje bezplatný pronájem návsi na uvedenou akci. 

Usnesení bod č. 18 - Termín místního šetření-tělocvična ZŠ:
RM  bere  na  vědomí  termín  místního  šetření  konaného  dne  6.8.2013  od  13.00  hod.  ohledně 
reklamace podhledů s dodavatelem prací a výrobcem plastových podhledů.

Usnesení bod č. 19 -   Oznámení konání střeleb ve Velenovech  :
RM bere na vědomí konání střeleb ve dne 24.8.2013.

Usnesení bod č. 20 - Oznámení opravy plotu:
RM bere na vědomí realizaci opravy betonové podezdívky a drátěného plotu v k.ú. N.Hory, P. M.... 

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


