Usnesení
z 5. zasedání rozšířené městské rady (RRM) a následně z městské
rady (RM), konané dne 10. 3. 2014 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, Sládek Ladislav,
Zahrádka Václav
Omluven: Kliment Karel, Voltr Ivo, Holub Martin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola usnesení z minulého zasedání RM tj., z 3.3.2014:
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Přijata byla následující usnesení:
RRM
Usnesení bod č. 1 - Projednání podmínek prodeje městského domu, N.Hory: RRM doporučuje ZM
schválit prodej městského domu za cenu 560 000,-Kč.Cena bude předem odsouhlasena zájemcem.
Nutná bude přeložka přívodního kabele NN do domu, náklady uhradí město.
Usnesení bod č. 2 – Projednání odměn členům ZM:
RRM doporučuje odměny členům ZM (nevykonávající funkce) za rok 2013 a 2014 projednat ZM
na konci volebního období 2014.
Usnesení bod č. 3 - Projednání podmínek prodeje městského bytu N.Hory: RRM bere na vědomí a
doporučuje obeslat ostatní nájemníky bytů z důvodu prověření dalších zájemců o koupi.
Usnesení bod č. 4 – Projednání zřízení sociálního fondu:
RRM bere na vědomí žádost městských zaměstnanců o zřízení sociálního fondu.
RM
Usnesení bod č. 5 – Žádost o pronájem městského bytu:
RM schvaluje pronájem městského bytu v domě č.p. 85/II.
Usnesení bod č. 6 - Žádost o směnu pozemků v k.ú. Velenovy:
RM doporučuje ZM schválit směnu městských pozemků p.č. 2324/30 o výměře 8817 m2 a
st.p.č.187 o výměře 56 m2 za pozemky ve vlastnictví p. ... p.č. 3919, 4571, 2585/12, 2129/46,
2196, 2195/2, 2129/17 vše v k.ú.Velenovy a p.č.1123, 1124/2 v k.ú. Nalžovské Hory o celkové
výměře 12723 m2 .
Usnesení bod č. 7 - Návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem a ČEZ distribuce:
RM doporučuje ZM schválit podpis smlouvy „Miřenice - VN-TS-NN“ - umístění el. sítě
v Mířenicích VN TS a NN za jednorázový poplatek 2 300,-Kč.
Usnesení bod č. 8 – Ústní požadavek - podmáčený pozemek, p. K. P..... M.....
RM bere požadavek na vědomí. Budou učiněny kroky k nápravě tzn., městská část náhonu ke
koupališti bude vyčištěna.

Usnesení bod č. 9 - Nabídka na opravu Štětkovny ve Velenovech:
RM bere nabídky na vědomí a doporučuje o výběru zhotovitele rozhodnout na ZM.
Usnesení bod č. 10 - Oprava opěrné zdi u Krobů v N.Horách:
RM doporučuje ZM opěrnou zeď opravit a požaduje od ZM souhlas k provedení výběrového řízení
a následně k samotnému výběru zhotovitele.Odhadovaná cena cca 180 000,-Kč bez DPH.
Usnesení bod č. 11 - Oprava opěrné zdi u školy ve Velenovech:
RM doporučuje ZM opěrnou zeď opravit a požaduje od ZM souhlas k provedení výběrového řízení
a následně k samotnému výběru zhotovitele.Odhadovaná cena cca 150 000,-Kč bez DPH.

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

