
U s n e s e n í
 z 6. zasedání městské rady konané dne 7. 4. 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 3. a 10. 3. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Dotace Tělovýchovná jednota SO N. Hory  (Jedlička A.):
RM schvaluje dotaci pro rok 2014 v částce 90 000,-Kč na úhradu elektrické energie v kabinách TJ
a  na  práci  s mládeží.  Roční  vyúčtování  spotřeby  el.  energie  za  rok  2013,  bude  předloženo
k nahlédnutí RM.

Usnesení bod č. 2 –   Ordinace praktického lékaře  :
RM  byla  obeznámena  se  současnou  situací  činnosti  praktického  lékaře  v N.Horách.  Mudr.
Löffellman  na  vlastní  žádost   ukončil  smluvní  vztah  s VZP  na  provozování  odborné  praxe
v N.Horách od 1.4.2014. RM doporučuje požádat VZP o vyhlášení  výběrového řízení na nového
lékaře.

Usnesení bod č. 3 - Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ za 2013:
RM schvaluje účetní uzávěrku s výsledkem hospodaření před zdaněním  -9 912,-Kč za rok 2013.

Usnesení bod č. 4 –   Komise na výběrová řízení opravy místní komunikace a opěrných zdí  :
Na ZM bude navržena komise ve složení RM + spolupráce s pí. Formanovou.

Usnesení bod č. 5 – Faktura za pořez dřeva:
RM schvaluje proplacení faktury p. Vrágovi A. za prořez dřeva na akci – „Oprava Štětkovny“ a
„Přístřešek Mířenice“ v částce 15 061,48,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 6 -   Připomínka k     prodeji městského pozemku v     k.ú. Krutěnice p.č. 262  :
RM bere připomínku p. ........ .. na vědomí. Připomínka bude ověřena.

Usnesení bod č. 7 - Žádost o pronájem pozemku v     k.ú. Žďár, pí. ..........  :
Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 8 - Oznámení o ukončení nájmu městského bytu:
RM  bere  na  vědomí  ukončení  nájmu  v městském  bytě  v domě  č.p.  85/II  –  manželé  .........
k 30.6.2014.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v     městském bytě a zároveň výměnu  
bytu, pí. ....... ..:
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy od 1.7.2014. O výměně  bytu bude rozhodnuto do
15.6.2014.



Usnesení bod č. 10 - Faktura SDH N.Hory za vyřezávání náletů v     městských cestách  :
RM schvaluje proplacení faktury za brigádnické hodiny (52 hod.) za provedené práce (cesta do
Hradce) v částce 2 860,-Kč.

Usnesení bod č. 11 - Žádost o proplacení brigády na vyřezávání náletu v     městských cestách SDH  
Velenovy:
RM schvaluje proplacení faktury za brigádnické hodiny (40 hod.)  za provedené práce v částce
2 200,-Kč.

Usnesení bod č. 12 - Faktura za provedené práce na pokládání dlažby a opravě interiéru městského
domku SDH Letovy:
RM schvaluje proplacení faktury za brigádnické hodiny (240 hod.) za provedené práce v částce 13
200,-Kč.

Usnesení bod č. 13 - MAS Pošumaví-podklady pro standardizaci:
RM doporučuje ZM udělit souhlas k vypracování strategického plánu LEADER 2014-2020.

Usnesení bod č. 14 - Návrh smlouvy HB textilie:
RM schvaluje cenově upravenou smlouvu pro kontejnery na použité oděvy – rozdělení výtěžku dle
smlouvy  / l kg =Kč 0,50 město +Kč 0,50 Červený kříž/

Usnesení bod č. 15 - Návrh na uzavření licenční smlouvy OSA:
RM schvaluje cenově  upravenou smlouvu a zaplacení jednorázového poplatku v částce 2 081,-
Kč/rok a DPH.

Usnesení bod č. 16 - Informace O2 ohledně provozování telefonních budek:
RM bere na vědomí informace ohledně provozování tel. budek ve Velenovech a v N. Horách a
doporučuje pokračovat v jednání.

Usnesení  bod  č.  17  -  Žádost  OS Zmrzlík  Těchonice  o  pronájem prostoru  návsi  Těchonice  o
Těchonické pouti:
RM schvaluje pronájem pro dny 1.- 3.5. a 8. - 10.5.2014.

Usnesení bod č. 18 - Podání žádosti o dotaci na stoku B3 v     N.Horách  :
RM schvaluje podání žádosti do 17.4.2014 (do Souhradí).

Usnesení bod č. 19 - Oznámení o zahájení správního řízení odnětí ZPF:
RM bere na vědomí odnětí ZPF na víceúčelové hřiště v N.Horách odborem ŽP Horažďovice z roku
2006 v částce 46 000,-Kč. Oznámení bude prověřeno.

Usnesení bod č. 20 - Nabídka pokračování propagace firmou Apsida s.r.o.:
RM neschvaluje pokračovat v propagaci a neuhradit částku 1 210,-Kč/rok s DPH.

Usnesení bod č. 21 - Žádost o finanční příspěvek pro Tělocvičnou jednotu SO N.Hory (Ing.Toman)
na akci „Nalžovskohorské sokolení“:
RM  schvaluje  finanční  příspěvek  v částce  5 000,-Kč  na oslavu  115.  výročí  založení  Sokola,
konanou dne 14.6.2014.

Usnesení bod č. 22 - Žádost o rozšíření podia a dokoupení čelní plachty k     malému stanu  :
RM schvaluje nákup 4 ks desek/podia za cenu 24 000,-Kč bez DPH a čelní plachtu za cenu 7 500,-
Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 23 - Nákup herního prvku na dětské hřiště u MŠ:



RM schvaluje  nákup herního prvku „Lanová pyramida 2,5m“ za cenu 33 900,-Kč bez DPH +
3 300,-Kč za montáž a certifikáty.

Usnesení bod č. 24 - Informace o konání 37. rallye Wiesbaden:
RM bere na vědomí o pořádání historického rallye a průjezd obcemi  (za veřejného provozu-max.
48km/hod) ve dnech 15. – 17.5.2014.

Usnesení bod č. 25 - Informace UZSVM o konání výběrového řízení:
RM bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na pozůstalost po pí. ........ z N.Hor.

Usnesení bod č. 26 - Informace MF o boji proti nelegálnímu hazardu:
RM bere na vědomí informaci od KÚPK.

Usnesení bod č. 27 - Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu:
Termín domluven na 21.6.2014.

Usnesení bod č. 28 - Termín jednání ZM:
Termín určen  na 24.4.2014 od 19.00 hod. v ZŠ N.Hory.

    
Usnesení bod č. 29 - Ostatní/informace:
Dopis  Adam  Viktora  (bude  zjištěn  volný  termín  a  cena  na  předvánoční  koncert  v kostele
N.Horách); akce „Ukliďme Česko“ (akce ČR 17.5.2014); předvedení hasičského vozu na dětském
dni  v Ústalči  28.6.2014);  jednání  AquaŠumava  11.4.2014  (oprava  vod.řadu  k č.p.34,  pasport
Ústaleč,  podklady pro dotaci-stoka B3, odvětrání  ve  vodojemu v Letovech…);  jednání Lamela
electric  (provedení  el.přípojky  k č.p.  82/II  v N.Horách);  jednání  Judr.Mlčák  (pokračovat  v
reklamaci podhledů na tělocvičně ZŠ soudní cestou).

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


