
U s n e s e n í
 z 20. zasedání městské rady konané dne 4. 11. 2013

 od 18.00 hod. v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údjaů podle  
zákona č. 101/2000 Sb.,  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 19.10.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Účast ředitelky ZŠ a MŠ paní Kodýtkové a projednání požadavků souvisejících 
s     provozem ZŠ:  
RM schvaluje z investičního fondu ZŠ pro potřeby ZŠ a MŠ nákup vysavače s tepovačem  v částce 
35 000,-Kč a z rozpočtu města nákup (dodávka + montáž) koberce do MŠ + dodávku a montáž  
přístřešku nad bočním vchodem do jídelny.

Usnesení bod č. 2 –   Stanovení minimálního počtu dětí pro provoz MŠ  :
RM schvaluje udělení pravomoci ředitelce ZŠ ke stanovení min.počtu dětí.
.
Usnesení bod č. 3 –   Faktura Becker Bohemia  :
RM schvaluje uhrazení faktury za I.pol. 2013 za likvidaci komunálního odpadu ve výši 335 065,-
Kč s DPH

Usnesení bod č. 4 – Faktura za odtrhové zkoušky vodojemu Letovy:
RM  schvaluje  uhrazení  faktury  za  provedené  zkoušky  pevnosti  v tahu  povrchových  vrstev 
společností Technický a zkušební ústav Praha, s.p. ve výši 10 940,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 5 -   Otryskání dna ve vodojemu Letovy  :
RM schvaluje provedení úpravy poškozeného povrchu dna ve vodojemu Letovy  ve výši 12 420,-
Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 6 - Dotace od HZS Plzeňského kraje:
RM schvaluje nabídnutou dotaci od HZS pro JPO III ve výši 99 000,-Kč. Nákup prostředků bude 
proveden po konzultaci se zástupci SDH Nalžovské Hory.

Usnesení bod č. 7 - Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ – rekonstrukce 
NN Těchonice:
RM schvaluje smlouvu. ČEZem bude městu uhrazena jednorázová sazba 1 000,-Kč.

Usnesení bod č. 8 - Žádost o dotaci Svazu zdravotně postižených Šumava:
RM schvaluje poskytnutí finanční částky 1 000,-Kč.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o pronájem městského bytu:
RM bere žádosti na vědomí.

Usnesení bod č. 10 - Námitka k     územnímu plánu,   p. V....., H.........  :
žádost o vybudování malého rybníka v k.ú. Velenovy. Bude konzultováno se zpracovatelem ÚP.



Usnesení bod č. 11 - Projednání žádosti o prodej městských pozemků v     k.ú. Těchonice - p. B..... a   
p. K....... po provedení místního šetření:
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1665/2 v k.ú Těchonice. Hranice pozemku 
bude určena geom.plánem (městu bude zachován pás v šíři 2 m od kraje silnice).

Usnesení bod č. 12 - Žádost o směnu a odkup městských pozemků v     k.ú. Ústaleč - manželé L.........  :
žadatelé  nabízí  směnu  a  odkup  pozemku  p.č.1825/61  o  výměře  129  m2  za   část  městských 
pozemků p.č.55 a p.č. 140/1 v k.ú. Ústaleč. Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č 13 - Návrh nájemní smlouvy s     Agro Wolf na parcelu p.č.414 v     k.ú. Neprochovy   – 
RM bere na vědomí a doporučuje podání žádosti o pronájem.

Usnesení bod č. 14 - Záborový elaborát pro výstavbu mostu v     Nalžovech za prodejnou  :
RM schvaluje předloženou dokumentaci zpracovanou Ing. Škubalovou a navrhuje pokračovat  ve 
vyjednávání s vlastníky pozemků.

Usnesení bod č. 15 - Ostatní, informace: 
termíny na odbornou přípravu velitelů jednotek SDH kategorie JPO V (18.11.2013 v HD), rozbory 
pitné vody (pro vysvětlení bude na příští RM pozván Ing. Kasalický).

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


