Usnesení
z 16. zasedání městské rady konané dne 12. 8. 2013
od 18.00 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, Bc.Lupoměský Patrik
Omluven: Němeček Václav
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola usnesení:
Provedena kontrola usnesení z 2.8.2013.
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 - Přidělení městských bytů :
RM schválila přidělení městských bytů (bývalá radnice). Evidovány byly pouze dvě žádosti. Byt
č.2 (horní) přidělen p. B...... a pí.Š....... z B..... Byt č. 1 (spodní) přidělen p.K...... a pí. P...... z D.... u
M.B.....i. Smlouvy o nájmu budou uzavřeny na dobu určitou do konce roku 2013 za smluvní
nájemné.
Usnesení bod č. 2 – Sdělení Agrospol Malý Bor:
RM schvaluje návrh Agrospolu Malý Bor na úpravu nájemného za používané městské pozemky na
1 800,.Kč/ha (celkem cca 4,9829ha), za celkovou cenu 8969,-Kč/rok a doporučuje starostovi
podpis smlouvy s pětiletou výpovědní lhůtou.
Usnesení bod č. 3 – Žádost o odkup části městského pozemku 4496/1 v k.ú. Velenovy, p. P........
RM bere na vědomí. Žádosti požaduje upřesnit. Případný prodej bude projednáván po prokázání
vlastnictví přilehlých nemovitostí.
Usnesení bod č. 4 – Žádost o odkup části městského pozemku 4496/1 v k.ú. Velenovy, p. K..... RM
bere na vědomí. Žádosti požaduje upřesnit. Případný prodej bude projednáván po prokázání
vlastnictví přilehlých nemovitostí.
Usnesení bod č. 5 - Změna druhu městského pozemku v k.ú. Mířenice, p. Sládek:
RM bere na vědomí. Bude provedena změna z orné půdy na ostatní plochu/komunikaci z důvodu
využití pozemku jako vjezdu k nemovitosti.
Usnesení bod č. 6 - Projednání připomínek k územnímu plánu:
RM bere na vědomí jednotlivé připomínky občanů k územnímu plánu. Připomínky budou
postoupeny na rozšířenou RM.
Usnesení bod č. 7 - Ostatní, informace:
Financování akcí (podána informace ohledně finančního zajištění), reklamace podhledů na
tělocvičně ZŠ (přizvání výrobce a vyhotovení písemného vyjádření), realizace akce dětské hřiště
v areálu MŠ (realizace bude bez dotace), dotace zelená úsporám (plánované jednání ohledně
přidělení), likvidace šrotu z kotelny (poptávka výkupních cen).
……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

