
U s n e s e n í
 ze 4. zasedání městské rady konané dne 3. 3. 2014

 od 18.00 hod. v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
------------------------------------------------------------------------------------
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení příměřenosti 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 ze 17. 2. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Žádost o koupi domu č.p. …...............
RM bere žádost na vědomí. Stanovisko bude sděleno po rozšířené radě města, která je stanovena na 
10.3.2014.

Usnesení bod č. 2 –    Žádost o dotaci a dotaz na rozdělení výtěžku z     loterií - TJ SO N.Hory, A.   
Jedlička:
RM bere žádost  na vědomí a požaduje jednání  se zástupci TJ. Tabulka (opravná) s rozdělením 
výtěžku z loterií a celkové výdaje města pro TJ je zveřejněna na stránkách města.

Usnesení bod č. 3 - Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny, p. J. Houdek:
RM schvaluje příspěvek na rok 2014 ve výši 14 800,-Kč.

Usnesení bod č. 4 –   Faktura AquaŠumava – chlorátory do Letov a Velenov  :
RM schvaluje fakturu  za dodávku, montáž a zprovoznění chlorátorů v celkové částce 66 046,-Kč 
bez DPH (Letovy – 32 351,-Kč, Velenovy 33 695,-Kč).
 
Usnesení bod č. 5 – Žádost o koupi části pozemku, ….........................
RM doporučuje ZM část pozemku p.č. 1382 o výměře 0,85 m2 v k.ú. Letovy neprodávat.

Usnesení bod č. 6 -   Odvolání proti rozhodnutí, p. …....  :
RM doporučuje ZM pozemek p.č. 249 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 26 m2 
neprodávat a část pozemku p.č. 262 (dvorek) o výměře cca 70 m2 prodat. Vše v k.ú. K........

Usnesení bod č. 7 - Zpráva o kontrole spalinové cesty škola Velenovy:
RM bere zprávu od společnosti Komka KT na vědomí a doporučuje uvedené závady odstranit.

Usnesení bod č. 8 - Veřejná vyhláška územní plán Zborovy:
RM bere na vědomí termín 31.3.2014 od 9.00 hod. veřejného  projednávání ÚP Zborovy.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o pronájem pozemku 1447/5 v     k.ú. Mířenice, …........  :
RM doporučuje ZM pronájem pozemku o výměře 1 483 m2 za účelem zemědělského hospodaření 
schválit.

Usnesení bod č. 10 - Zpráva o bezpečnostní situaci PČR Horažďovice a PČR Kolinec:
RM bere zprávy na vědomí.



Usnesení bod č. 11 - Sdělení MFČR – kvízomaty:
RM bere sdělení, že MFČR nevydalo žádný inspekční certifikát pro zařízení „Vědomostní kvíz“ na  
vědomí.

Usnesení bod č. 12 - Judr. Mlčák – peněžní jistota:
RM bere stanovisko/vysvětlení na vědomí a požaduje zjištění dalších podmínek (podmínky banky, 
částka jistoty..).

Usnesení bod č. 13 - Odměny zastupitelům města:
RM bere na vědomí novelu nařízení č. 37/2003 Sb. o odměňování členů zastupitelstev od 1.1.2014. 
Uvedené bude projednáno na RRM.

Usnesení bod č. 14 - Nákup tiskárny + materiálu na dlažbu v     Letovech  :
RM schvaluje nákup tiskárny pro potřeby starosty (do 10 000,-Kč)  a nákup materiálu na dlažbu 
v Letovech (do 10 000,-Kč).

Usnesení bod č. 15 - Směna pozemku,   …................  
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p. …............p. č. 1825/61 o výměře 129 m2 (část 
městské komunikace) za část městských pozemků p.č. 55 o výměře cca 20 m2 a 140/1 o výměře 
cca 46 m2 v k.ú. Ústaleč. Náklady na převody se budou hradit z ½.

            
Usnesení bod č. 16 - Ostatní/informace:
Pozvánka k soudnímu jednání ohledně opuštění městského bytu …...........(RM bere na vědomí – 
termín 18.4. od  8.30 hod. v KT), příprava jednání ZM (termín 13.3. od 18.30 hod. v Ústalči).

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


