
U s n e s e n í
 z 22. zasedání městské rady konané dne 2. 12. 2013 od 17.00 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
Omluven:  Bc. Lupoměský Patrik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 25.11.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Projedníní rozpočtu 2014:
RM projednala návrh rozpočtu na rok 2014. Návrh bude zveřejněn.

Usnesení bod č. 2 –   Žádost SDH Neprochovy o proplacení práce pro město  :
RM schvaluje proplacení  faktury ve výši  4 015,-Kč (odpracováno 73 hodin) za  prořez a  úklid 
městských cest.

Usnesení bod . 3 - Dopis p. B....... k     odkupu části pozemku p.č. 1665/2 v     k.ú. T.........  :
RM bere na vědomí dopis pana B.... k vyjádření odkupu části městského pozemku. RM sděluje, že 
nadále požaduje ponechání 2 m pásu od hranice komunikace v majetku města.

Usnesení bod č. 4 –   Žádost o pronájem městského bytu  :
Rozhodnutí o přidělení se odkládá na další RM.

Usnesení bod č. 5 – Návrh ceny rekonstrukce elektroinstalace Letovy:
RM schvaluje  cenovou  nabídku  na  rekonstrukci  elektroinstalace  ve  vodojemu  Letovy ve  výši 
10 000,-Kč s DPH. Práce provede p. Sládek L.

Usnesení bod č. 6 -   Žádost o směnu pozemků v     k.ú. Ústaleč  :
RM bere  na vědomí  opět  žádost  o  směnu pozemků p.  U.....  M.,  U......  J.  a  pí.  Ch....  o  směnu 
pozemků p.č. 1825/3, 875/1 a část pozemku p.č. 875 za městské pozemky p.č. 194 a část pozemku 
p.č. 1825/2 vše v k.ú. Ústaleč. RM sděluje, že je třeba směnit pokud možno pozemky ucelené a za 
stejnou výměru.
 
Usnesení bod č. 7 - Žádost o směnu pozemků v     k.ú. Velenovy  :
RM doporučuje ZM schválit  směnu pozemků v k.ú.  Velenovy.  Část  soukromého pozemku p.č. 
4381 (pozemek okolo městského vrtu) za městský pozemek p.č. 250/2. Pozemky budou směněny 
za stejnou výměru.

Usnesení bod č. 8 - Ostatní, informace: 
Termín konání zastupitelstva (19.12.2013 od 18.00 v ZŠ N. Hory), připomínka k územnímu plánu 
– p. Houdek Z. (RM bere na vědomí, bude zaslána dotčeným orgánům)

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




