
U s n e s e n í
 z 3. zasedání městské rady konané dne 17. 2. 2014 

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

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 20.1.2014 a 4.2.2014.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Žádost o udělení výjimky počtu žáků v     MŠ N.H  .:
RM schvaluje udělení výjimky - navýšení počtu dětí z 24 na 28.

Usnesení bod č. 2 –   Vyrozumění Policie ČR  :
RM bere na vědomí informaci o odloženém šetření - vyvrácené dopravní značky na trase Letovy –
Mířenice.

Usnesení bod . 3 - Dodatek č.1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému
kraji  na  zajištění  dopravní  obslužnosti  území  Plzeňského  kraje  veřejnou  vnitrostátní  linkovou
dopravou:
RM schvaluje dodatek ke smlouvě s uhrazením finančního příspěvku 71 760,-Kč.

Usnesení bod č. 4 –   Dopis stavební společnosti PP-servis  :
RM schvaluje po vzájemné předešlé korespondenci mezi městem N.H. a společností PP-servis a
vypracovaného znaleckého posudku, oslovit právníka ve věci reklamace „Poškozené obložení na
tělocvičně ZŠ“. 

Usnesení bod č. 5 – Cenové nabídky na opravu střechy „Štětkovny“ ve Velenovech:
RM bere cenové nabídky na vědomí a požaduje nabídky dopracovat/upřesnit.

Usnesení bod č. 6 -   Cenová nabídka na přístřešek Mířenice  :
RM schvaluje cenovou nabídku na dodávku a montáž dřevěného přístřešku od p. Šaška F. za cenu
43 677,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 7 - Státní pozemkový úřad-oznámení o zamýšleném převodu:
RM bere na vědomí převody pozemků p.č. 75/20 (3m2) a 75/7 (3m2) – vedeny jako zahrady v k.ú.
Velenovy. Město N.H. nemá o tyto pozemky zájem

Usnesení bod č. 8 - Muzeum Šumavy-žádost o finanční příspěvek:
RM  neschvaluje  finanční  příspěvek  na  rekonstrukci  záchranné  stanice  pro  hendikepované
živočichy.

Usnesení bod č. 9 -   Návrh směny pozemků  :
RM bere na vědomí  návrh p.  Poskočila  na směnu pozemku v jeho vlastnictví  p.č.  109/1 (cca
2 150m2) v k.ú. Krutěnice za městské pozemky p.č. 185/3, 185/4 a 185/2 (celkem cca 1 768m2)
v k.ú. Otěšín. RM požaduje nejdříve vybudovat propojovací cestu.



Usnesení bod č. 10 - Fakturace AquaŠumava-vodojem Letovy:
RM schvaluje proplacení faktur  za dodávku armatur v částce 40 037,-Kč  s DPH a za práce na
přepojení v částce 33 919,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 11 - Faktura za přístřešek v     Letovech – p. Šašek F.  :
RM schvaluje proplacení faktury v částce 67 276,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 12 - Žádost o hostování na pouti v     N.H. - paní Lagronová  :
RM schvaluje žádost.

Usnesení bod č. 13 - Majetková evidence AquaŠumava:
RM  bere  na  vědomí  provedenou  evidenci  majetku  (vodovodní  a  kanalizační  řady,  ČOV,
vodojem…).

Usnesení bod č. 14 - Žádost o vyjádření k     závaznému stanovisku-p. N.........V  .:
RM bere žádost o stanovisko pro odbor dopravy – umístění stavby kolny na p.č.  478/5 v k.ú.
Letovy na vědomí s tím, že bude zdůrazněna neexistující místní komunikace v samotném místě.

Usnesení bod č. 15 - Žádost o odkoupení městského bytu - p. .....:
RM bere žádost na odkup městského bytu  na vědomí. Nezávisle bude objednán znalecký posudek
a energetický štítek budovy.

Usnesení bod č. 16 -   Žádost o směnu pozemku v     k.ú. Těchonice  -p. ........  :
RM doporučuje  ZM schválit  záměr  směny  městského pozemku  v k.ú.  Těchonice  p.č.  1693 o
výměře 359 m2 za pozemky p. ........ p.č. 1681/50, 1225/5, 1225/6 a 1681/49 o celkové výměře 359
m2. Náklady na geodetické práce budou rozděleny na ½.

Usnesení bod č. 17 -   Žádost o směnu pozemku v     k.ú. Těchonice – p. …...  .:
RM doporučuje  ZM schválit  záměr  směny  městského pozemku  v k.ú.  Těchonice  p.č.  1693 o
výměře 202 m2 za pozemky p.č. 1681/58 o výměře 202 m2. Náklady na geodetické práce budou
rozděleny na ½.

Usnesení bod č. 18 - Žádost o poskytnutí finančního daru pro SDH N.H.:
RM schvaluje finanční dar na oslavu 40. výročí otevření hasičské zbrojnice ve výši 7 000,-Kč.

Usnesení bod č. 19 - Ostatní/informace:
Vyjádření k odstranění zemědělského objektu st.p.č.9 v k.ú. Těchonice (pro Pozemkový úřad na
demoliční práce objektu), stížnost p. T..., V....... – (na využívání jeho cesty společností Jihokámen
do lomu).

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


