
U s n e s e n í
 z 1. zasedání městské rady konané dne 20. 1. 2014

 od 17.30 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:  Lupoměský Patrik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 23.12.2013.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Žádost úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o stanovisko města  
k     případnému prodeji cest v     k.ú. Otěšín jiné osobě/firmě  :
Úřadu  bude  sděleno,  že  cesty  s p.č.  174  a  177  jsou  městem  využívány  a  vedeny v  pasportu 
komunikací jako komunikace účelové. RM požaduje tyto cesty úřadem neprodávat.

Usnesení bod č. 2 –   Žádost ProjektEL o vyjádření ke stavbě „Ústaleč č.p.30 – NN“  :
RM schvaluje rekonstrukci rozvodu NN (osazení nového sloupu + kabel) a podepsání smlouvy pro 
účel vydání stavebního povolení.

Usnesení bod . 3 - Žádost o pacht městských pozemků, K......., V........
RM doporučuje ZM schválit záměr pachtu pozemků p.č.766, 768, 200, 198, 199, část pozemku 
618/1v k.ú. Velenovy a p.č. 1513/51, 1655/22 v k.ú. Těchonice k zemědělské činnosti  o celkové 
výměře cca 9,42 ha. Doba pachtu 5 let, cena  1 500,-Kč/ha/rok

Usnesení bod č. 4 –   Žádost o finanční příspěvek a zapůjčení pivních setů – TJ SOKOL N.H., Ing.   
Toman:
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč a zapůjčení 6 pivních setů na konání dětských 
šibřinek (22.2.2014).

Usnesení bod č. 5 –   Seznámení s     koordinovaným stanoviskem – N........ V., Letovy  :
RM bere na vědomí stanovisko. 

Usnesení bod č. 6 -   Přístřešek u městského domku v     Letovech  :
RM schvaluje  realizaci  dřevěného přístřešku za cenu 67 276,-Kč včetně DPH (materiál+práce, 
rozměr cca 10,5 x 3,5).

Usnesení bod č. 7 - Žádost MS Velenovy o poskytnutí smrkové kulatiny na stavbu přístřešku:
RM schvaluje žádost o poskytnutí cca 14m3 kulatiny z městských lesů.

Usnesení bod č. 8 - Žádost o propachtování  městského pozemku v     k.ú. Neprochovy – Agro Wolf:  
RM doporučuje ZM schválit záměr pachtu pozemku p.č. 414 v k.ú. Neprochovy o výměře cca 1 
007m2 k zemědělské činnosti. Doba pachtu 5 let, cena pachtu 1 500,-Kč/rok..

Usnesení bod č. 9 - Žádost o projednání rekonstrukce výpustního zařízení u městského rybníka 
„Velenováčku“:
RM bere žádost na vědomí. Bude provedeno místní šetření.



Usnesení  bod  č.  10  -  Žádost  o  provedení  rekonstrukce  koupelny  v     městském  domě,  D........,   
N.Hory:
RM schvaluje rekonstrukci koupelny v městském domě č.p. 85/II. Rekonstrukce bude provedena 
na vlastní náklady.

Usnesení bod č. 11 - Žádosti o pronájem městského bytu:
RM bere žádosti na vědomí.

Usnesení bod č. 12 - Žádost o připojení k     mezinárodní kampani spolku Luneta  :
RM bere na vědomí kampaň „Vlajka pro Tibet“.

Usnesení bod č. 13 - Žádost o prodej části městského pozemku 4496/6 v     k.ú. Velenovy,    F..........:   
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje.

Usnesení  bod č.  14 -  Žádost  o souhlas se zapojením do integrované strategie rozvoje území  – 
„MAS Pošumaví“:
RM bere žádost na vědomí. Dotazováno bude, zda-li je možnost vstoupit jako celek = sdružení 
„Slavník“, jehož je město členem.

Usnesení bod č. 15 - Nabídka prezentace Proxima Bohemia s.r.o.:
RM bere nabídku na vědomí – propagace knih.

Usnesení bod č. 16 - Vyúčtování TJ SOKOL N.H. – Jedlička A.:
RM bere vyúčtování na vědomí.

Usnesení bod č. 17 - Žádost o proplacení brigádnických hodin SDH Neprochovy:
RM schvaluje proplacení brigádnických hodin (119 hod.) za prořez a úklid městských cest ve výši 
6 545,-Kč.

Usnesení bod č. 18 - Zaměření cesty 1232/1 v     k.ú. Mířenice  :
RM schvaluje  zaměření  části  cesty.  Majitelem cesty je  p.  P......  a  její  výměra  je  cca  227 m2 
(příprava na směnu pozemků).

Usnesení bod č. 19 - Ostatní/informace:
Žádosti  o dotace (bude požádáno o dotaci  na komunikace a zateplení střechy školy = příprava 
podkladů), žádost o souhlas se vstupem na pozemky pro SPÚ (kladné stanovisko-likvidace čerpací  
stanice PHM ve Velenovech)
Dohodnuta účast zástupců města na nejbližším jednání zastupitelstva Hradešic

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


