
U s n e s e n í
 z 23. zasedání městské rady konané dne 23. 12. 2013 

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, Bc. Lupoměský Patrik
Omluven:  Němeček Václav
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 2.12.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Manželé K....... – vyjádření k     povolení stavby:  
RM schvaluje stavební úpravy RD 77/II na st.p.č. 263 v k.ú. N.Hory.

Usnesení bod č. 2 –   Žádost o proplacení náhrady – p.I..., T.......  
RM  neschvaluje  pí.  I....  uhradit  náhrady/vynaložené  náklady  za  soukromou  cestu  (výlet  do 
Drážďan) ve výši 767,-Kč. Požadavek úhrady je za  nesjízdnost komunikace z Těchonic v počátku 
zimního  období  (7.12.)  =  zmeškání  společného  odjezdu  z HD.  Žadatelka  byla  vyrozuměna  o 
technickém postupu údržby komunikace.

Usnesení bod . 3 - Žádost o pronájem městských pozemků – p.K....., V.......:
RM bere na vědomí žádost o pronájmu městských pozemků p.č.766, 768, 200, 198, 199 v k.ú. 
Velenovy  a  p.č.  1513/51,  a  1655/22  v k.ú.  Těchonice.Důvodem  žádosti  je  využití  pozemků 
k zemědělské  činnosti.  Celková  pronajímaná  plocha  je  o  výměře  19 163m2.  RM  požaduje  po 
žadateli upřesnit dobu pronájmu. Pronájem by byl poskytnut za cenu 1 500,-Kč/ha.

Usnesení bod č. 4 –   Žádost o finanční pomoc – SDH N.Hory  :
RM neschvaluje  poskytnutí  finančního  příspěvku ve  výši  35 000,-Kč  na  zhotovení  hasičského 
praporu z celkové ceny 70 000,-Kč.

Usnesení bod č. 5 – Finanční výměr FÚ:
RM bere na vědomí  finanční  výměr  FÚ HD ve výši  7 961,-Kč za opožděné podání  daňového 
přiznání.  Podat daňové přiznání ve stanovené lhůtě bylo povinností smluvní  účetní firmy,  která 
byla  městem několikrát upozorňována. Výměr byl  uhrazen městem a po účetní firmě je zpětně  
požadován.

Usnesení bod č. 6 -   Postoupení podnětu ČIŽP  :
RM bere na vědomí řešení podnětu ČIŽP Plzeň oddělení odpadového hospodářství = černé skládky 
na  městských  pozemcích  u  rybníka  p.  R....  v T.........  Skládky  byly  městem  odklizeny  a 
namontovány zábrany k tvoření skládek.

Usnesení bod č. 7 - Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol N.Hory – p.Toman:
RM neschvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000,-Kč na již konaný turnaj ve stolním tenise (7.12.)

Usnesení bod č. 8 - Vyjádření k     nabídce městského pozemku – p. K....., T.......  :
RM bere na vědomí nabídku p. K...... za pronájem městského pozemku – úprava v m2 pro potřeby 
města. RM trvá na původní nabídce.



Usnesení bod č. 9 - Komunikace u „Volerů“, N.Hory:
RM  bere  na  vědomí  studii  variant  úpravy  komunikace  u  „Volerů“  zpracovanou  dopravním 
projektantem Ing. Škubalovou. Pro další technické zpracování byla vybrána varianta bez podélného 
chodníku.

Usnesení bod č. 10 - Žádost o prodej části městského pozemku – p.S....., K.......:
RM konstatuje již předešlé rozhodnutí ZM o neschválení prodeje pozemku.

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


