
U s n e s e n í
 z 18. zasedání městské rady konané dne 25. 9. 2013 

od 18.00 hod. v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
------------------------------------------------------------------------------------
Zveřejněna je upravená verze z důvodu dodržení příměřenosti 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, Němeček Václav
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 4.9.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Jednání s     nájemníkem bytu č.2 v     č.p. 20 v     N.Horách  :
RM  bere  na  vědomí  informaci  nájemníka  bytu  p.  B.....  o  provedených  drobných  opravách  a 
přihlášení bytu k odběru elektrické energie.

Usnesení bod č. 2 –   Výsledek jednání hodnotící komise na dodavatele služeb na odpady  :
RM bere na vědomí informaci hodnotící komise na dodavatele služeb na odpady. Předloženy byly 
celkem 3 nabídky uchazečů AVE CZ, Becker Umweltdienste GmbH a Becker Bohemia, s.r.o. Po 
posouzení  nabídek  hodnotící  komise  došla  k závěru,  že  nejlépe  splňující  kritéria  vymezená 
v podmínkách výzvy a zadávací dokumentaci je nabídka uchazeče Becker Bohemia, s.r.o.

Usnesení bod č. 3 –   Výběr dodavatele služeb na odpady  :
RM schvaluje dodavatele služeb na odpady společnost Becker Bohemia, s.r.o.

Usnesení bod č. 4 – Projednání stavebních úprav p. K.... M., T........:
RM schvaluje stavební  úpravy v podkroví  RD. Bude vydáno souhlasné stanovisko pro potřeby 
stavebního úřadu.

Usnesení bod č. 5 -   Žádosti o prominutí poplatku za organizaci svozu, třídění a sběru odpadu  :
RM bere  žádosti  na  vědomí  a  sděluje,  že  poplatky  a  povinnosti  jsou  dány platnou  městskou 
vyhláškou.

Usnesení bod č. 6 - Žádost o odkup studny v     k.ú. V......., p. S...... J  .:
RM bere na vědomí žádost na odkup městské studny na p.č.2480 v k.ú. Velenovy. Na studnu bude 
proveden odhad a schválení o prodeji bude předložen ZM.

Usnesení bod č. 7 - Žádost o finanční příspěvek SDH Velenovy:
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na pořádaný dětský den a soustředění mladých 
hasičů.

Usnesení bod č. 8 - Faktura SDH Velenovy za opravu obecních cest:
RM schvaluje  finanční  příspěvek za  odpracované  hodiny  při  opravách obecních  cest  ve  výši 
11 000,-Kč

Usnesení bod č. 9 – Žádosti o pronájem městského bytu:
RM souhlasí s výměnou  městského bytu č.1 v č.p. 20 v N.Horách p. H....... H..........



Usnesení bod č. 10 - Oprava střechy stodoly u hřiště ve Velenovech:
RM bere na vědomí informaci o stavu střechy a požaduje předložení cenové nabídky na opravu.

Usnesení bod č. 11 - Žádost o vyjádření k     investiční akci „Mířenice-VN,TS,NN“, investor ČEZ  : 
RM schvaluje vydání kladného stanoviska k investiční akci.

Usnesení bod č. 12 - Žádost o vyjádření k     investiční akci „Otěšín p.č. 1447/1 –NN“, investor ČEZ  :
RM schvaluje vydání kladného stanoviska k investiční akci.

Usnesení bod č. 13 - Kácení stromů, Pragoservis s.r.o.:
RM bere na vědomí. Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 14 - Žádost o příspěvek na částečnou úhradu nákladů v     MŠ a ZŠ  :
RM schvaluje uhrazení příspěvku. Pro MŠ Pačejov za 3 žáky 14 496,-Kč a ZŠ Plánice za 2 žáky 
11 703,-Kč.
 
Usnesení bod č. 15 -   Projednání ceny vyřazených knih  :
RM schvaluje cenu 2,-Kč/ks vyřazených knih 

Usnesení bod č.16 - Bezúplatný převod pozemků:
RM bere na vědomí převod pozemků (komunikace v Sedlečku) od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (revokace bodu č.17 s usnesení č. 17/2013 ze dne 4.9.2013).  

     Usnesení bod č. 17 - Ostatní, informace:
Vyúčtování  sokolského dne od TJ Sokol  N.H.,  Ing.Toman (RM bere  na vědomí),  Dopis  ZKD 
Sušice (RM bere na vědomí informace o partnerství s Českou poštou – rozvoz objednaného zboží).

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


