
U s n e s e n í
 ze 17. zasedání městské rady konané dne 4. 9. 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, Bc.Lupoměský Patrik
Omluven:  Němeček Václav
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 12.8.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Žádost o výjimečné kácení dřevin-Klatovské rybářství:
RM schvaluje kácení poškozených dřevin po bouřce – hráz Novce.

Usnesení bod č. 2 –   Oprava MK pathrem od SÚS PK  :
RM schvaluje opravu dalších vytipovaných MK a objednání 3 závozů Pateru.

Usnesení bod č. 3 –   Žádost o pronájem městských pozemků p.č. 1722,1790 a 1791 v     k.ú. Žďár-p.   
V......, Ž.....r:
RM doporučuje ZM schválit pronájem pozemků p.č.1722 a 1791 na pasení dobytka za cenu 1 500,-
Kč/ha/rok. RM nedoporučuje ZM schválit pronájem pozemku p.č. 1790, který je veden jako cesta.

Usnesení bod č. 4 – Schválení textu kroniky 2012:
RM schvaluje předložený text kroniky.

Usnesení bod č. 5 -   Žádost ZŠ o finanční příspěvek na plavání  :
RM schvaluje ZŠ finanční příspěvek na plavání v částce 46 800,-Kč.

Usnesení bod č. 6 - Vypnutí el.energie v Nalžovských Horách 16.9.2013:
RM bere na vědomí uzavření (dovolená) městského úřadu z důvodu přerušení dodávky elektrické 
energie.

Usnesení bod č. 7 - Žádost o prodej částí městských pozemků p.č. 4496/7 a 4551 v     k.ú. Velenovy-  
p. K....., V......:
RM bere na vědomí a navrhuje pozemky směnit.

Usnesení bod č. 8 - Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny-p. Houdek., Horažďovice:
RM bere na vědomí a navrhuje projednat požadovanou částce 14 800,-Kč/rok s žadatelem.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o vyjádření k     PD k     výstavbě RD-p. S....., H......  :
RM schvaluje předloženou PD na výstavbu RD v Otěšíně.

Usnesení bod č. 10 - Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám-p.K......., T........:
RM souhlasí s výstavbou zahradního sezení u RD dle přiloženého výkresu.

Usnesení bod č. 11 - Ohlášení osazení dřevěného přenosného plotu-p.K......., T........
RM bere na vědomí a požaduje dodat žadatelem podklady, ze kterých bude zřejmé umístění plotu.



Usnesení bod č. 12 - Průkazy energetické náročnosti městských budov:
RM bere na vědomí informaci. Bude provedena poptávka cenových nabídek.

Usnesení bod č. 13 - Žádost ZŠ o možnost využití investičního fondu k     nákupu vysavačů  :
RM bere na vědomí a požaduje předložit nabídky cenově dostupných vysavačů (1xMŠ,1xZŠ).

Usnesení bod č. 14 - Schválení kriterií pro poskytování odměn ředitelce ZŠ:
RM bere na vědomí předložená kritéria. 

Usnesení bod č. 15 - Zabezpečení   vchodu do MŠ a zhotovení přístřešku nad vchodem do kuchyně  :
RM  bere  na  vědomí  informaci  o  zabezpečení  vchodu  a  požaduje  předložit  oceněné  varianty.  
Přístřešek  u  kuchyně,  který  neřeší  zabezpečení  a  hygienu  dodávaných  potravin,  nerealizovat. 
Připravit jiný návrh varianty,  např., uzamykatelného boxu.

Usnesení bod č.16 - Nákup uhlí do MŠ:
RM schvaluje nákup vhodného uhlí do nově instalovaných kotlů (cca 35 metráků).

Usnesení bod č. 17 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků:
RM  schvaluje  podpis  smlouvy  o  převodu  pozemků  (komunikace  v Sedlečku)  od  Úřadu  pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení bod č. 18 - Oslovení soudního znalce:
RM schvaluje oslovit soudního znalce ve věci realizace podhledů na tělocvičně ZŠ.

Usnesení bod č.19 - Faktura - pí. Formanová:
RM  schvaluje  proplacení  faktury  za  provedené  výběrové  řízení  na  odpady.  Faktura  bude 
proplacena po ukončení výběrového řízení.

Usnesení bod č. 20 - Určení náhradníků do výběrové komise na „Služby související s     likvidací   
odpadů a odpady pro správní území města N.Hory“:
RM schvaluje náhradní členy ve složení Kodýtek M., Sládek L., Holub M., Zahrádka V., Voltr I. 
Výběrové řízení proběhne 16.9.2013 v budově MěÚ od 16.30 hod.

Usnesení bod č. 21 - Ostatní, informace:
Jednání ohledně dotace na zateplení ZŠ (bude provedena poptávka cenových nabídek na vyřízení  
nové žádosti PD a ener.auditu), příprava jednání ZM (proběhne 19.9.v N.Horách  od 18.00 hod.) 
kanalizace a vodovod Nalžovy/trasa B3 do Souhradí (bude provedena poptávka cenových nabídek), 
vyhrazení  plochy  pro  vylepení  volebních  plakátů  (prostor  vyhrazen  na  budově  staré  hasičské 
zbrojnice),  SDH  Žďár-poděkování  (za  finanční  prostředky  na  turnaj  ve  stolním  tenise),  SDH 
Mířenice-zábava   (informace  o  konání  pouťové  zábavy – 13.9.2013 od 19.00-2.00),  odmítnutí 
přiděleného městského bytu (ve staré radnici, bude provedena nová poptávka).

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


