Usnesení
z 19. zasedání městské rady konané dne 16. 10. 2013
od 17.30 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 25.9.2013.
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 - Petice občanů ohledně střelnice v Ústalči:
RM bere na vědomí zprávu odboru výstavby a územního plánování města Horažďovice na
provozování střelnice. Petice byla dále odeslána k vyjádření na Policii ČR.
Usnesení bod č. 2 – Žádost TJ SO N.Hory – Ing. Toman o finanční příspěvek na akci Vánoce 2013:
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na rozsvícení vánočního stromu a
doprovodného programu (30.11.2013).
Usnesení bod č. 3 – Projekt „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“:
RM schvaluje přihlášení se do projektu. Bude objednáno a vysazeno na městských pozemcích 30
stromků. Náklady uhradí KÚPK.
Usnesení bod č. 4 – Žádost o odkoupení městských pozemků v k.ú. Těchonice:
žadatel pí. K...... p.č. 1665/2. Bude provedeno místní šetření.
Usnesení bod č. 5 - Žádost o kácení stromů:
RM schvaluje žádosti: pí. K....., Ú.... (borovice, smrk, 2x modřín-pozemek žadatele), pí.K...., T....
(třešeň, 2xdub-pozemek žadatele), p. S...., K....... (ořech-pozemek města).
Usnesení bod č. 6 - Faktura za údržbu MK od SÚSPK:
RM schvaluje uhrazení faktury za opravu městských komunikací (2 auta patheru) ve výši 60 126,Kč s DPH.
Usnesení bod č. 7 - Projednání dodatku k výpůjčnímu řádu:
RM schvaluje dodatek k výpůjčnímu řádu městské knihovny. Výpůjční doba se upravuje od
1.11.2013 do 31.3.2014 /posunutí začátku výpůjční doby/.
Usnesení bod č. 8 - Zrcadlo Otěšín :
RM bere na vědomí informaci o schválení projektu na osazení zrcadla na křižovatce v Otěšíně a
montáži zrcadla na městském pozemku p.č 1763/5 v k.ú. Mířenice-Otěšín.
Usnesení bod č. 9 - Nabídka rekonstrukce VO Těchonice:
RM schvaluje nabídku f. ELMOZ na rekonstrukci VO v částce 71 313,-Kč s DPH.
Usnesení bod č. 10 - Vyjádření ke stavbě plotu-Buzník:
RM schvaluje umístění plotu na soukromém pozemku p.č.st.33 v k.ú. Letovy p.N.............

Usnesení bod č. 11 - Ostatní, informace:
Ing. Pacáková (informace o odevzdání daňového přiznání), Ing. Schejbal (informace o zpracovateli
posudku na poškození palubek na ZŠ), p. Š opětovná žádost o prominutí poplatku za odpady), pan
Grüner (informace z KÚPK o dotační výzvě na místní komunikace v roce 2014), pila pro ořezávání
větví (bude zakoupena teleskopická pila), zvonění a interkom v ZŠ (bude opraveno+rozšíření
dálkového ovládání dveří).

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

