
U s n e s e n í
 z 13. zasedání městské rady

 konané dne 4. 6. 2012 od 18.00 hod.
v budově Městského úřadu Nalžovské Hory

Zveřejněna je upravená verze dokumentů 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 4.6.2012.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení      bod č. 1 – Výzva na opravu tělocvičny ZŠ  :
RM souhlasí s předloženou výzvou na opravu tělocvičny ZŠ  a schvaluje její zveřejnění.

Usnesení bod č. 2 - Výzva na opravu vodovodu a vystrojení vodojemu Ústaleč:
RM souhlasí s předloženou výzvou a schvaluje její zveřejnění.

Usnesení bod č. 3 - Žádost o změnu hranic zastavěného území v     k.ú. Krutěnice –P..... L. a P..... P.  :
RM  bere  na  vědomí  žádost  změnu  hranic  ohledně  povolení  výstavby  hospodářského  objektu 
„kůlny“. Město NH z tohoto důvodu vyvolá jednání se zpracovatelem a pořizovatelem ÚP.

Usnesení bod č. 4 - Žádost o směnu části pozemku v     k.ú. Ústaleč za část pozemku v     k.ú. Krutěnice:   
RM bere na vědomí žádost p. N...., Ú.... o směnu části pozemku o výměře cca 520m2, p.č. 139/1  
v k.ú. Ústaleč ve vlastnictví města NH za část pozemku o výměře cca 2400m2, p.č. 109/2 v k.ú. 
Krutěnice, který je ve vlastnictví žadatele a kde se nachází vodní zdroj pro Ústaleč. Město NH 
navrhuje  z důvodu  existence  kanalizace  na  p.č.139/1  nabídnout  žadateli  pouze  ke  směně  část  
uvedeného pozemku a druhou část pozemku s kanalizací ponechat ve vlastnictví města.

Usnesení bod č. 5 – Nabídka pojištění stanu:
RM bere  na vědomí  nabídku od Kooperativy na pojištění  stanu na živelné pohromy s částkou 
1338,-Kč/rok  a spoluúčastí 5000,-Kč.

Usnesení bod č. 6 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti p.č. 1875/2 v     k.ú. N.Hory:   
RM projednala  návrh smlouvy od Úřadu pro zastupování státu pro věci majetkové na bezúplatný  
převod  cesty  (od  Halda  ke  konzumu)  o  výměře  cca  1747  zm2  do  majetku  města  NH.  RM 
doporučuje ZM návrh smlouvy odsouhlasit. 

Usnesení bod č. 7 - Žádost o finanční příspěvek SDH Velenovy:
RM schvaluje příspěvek na Dětský den (30.6.2012) ve výši 5 000,-Kč.

Usnesení bod č. 8 - Žádost o příspěvek 2     000,-Kč na Pohádkový les pro Tělovýchovnou jednotu   
SO N.Hory:
RM schvaluje příspěvek ve výši 2 000,-Kč.



Usnesení bod č. 9 - Nabídka kulturního pořadu – Ondřej Fibich:
RM bere na vědomí nabídku kulturního pořadu – prezentace knihy o K.  Klostermannovi. Nabídka 
bude prodiskutována s ředitelem ZŠ.

Usnesení bod č.10 - Příprava jednání ZM:
ZM se bude konat 21.6.2012 od 19.00 hod. v Těchonicích.
      
Usnesení bod č. 11 - Ostatní/informace: 
informace  o  průběhu  akce  svozu  nebezpečného  odpadu,  informace  o  předloženém vyúčtování 
slavnostní akce v Mířenicích na poskytnutou dotaci od Města NH. 

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


