
U s n e s e n í
 ze 7. zasedání městské rady konané dne 23. 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
Omluven:  Němeček Václav, Bc. Lupoměský Patrik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení ze 7.4. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Výpověď zdravotní péče dětské lékařky Mudr. Matasové:
RM bere na vědomí. Zdravotní péče v ordinaci v N. Horách bude Mudr. Matasovou ukončena na
vlastní žádost k 30.4.2014. Město požádalo VZP o vyhlášení výběrového řízení na nového lékaře.
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu s Mudr. Matasovou a Mudr. Löffelmannem.

Usnesení bod č. 2 –   Námitka k     záměru prodeje části městského pozemku p.č. 262 v     k.ú. Krutěnice,
p...........:
RM bere námitku na vědomí. Námitka bude řešena s konkrétními  zájemci.

Usnesení bod č. 3 - Návrh úpravy VO Ústaleč:
RM schvaluje úpravy veřejného osvětlení při příležitosti rekonstrukce el. vedení NN prováděnou
společností Elektrostav Strakonice za celkovou cenu 30 721,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 4 –   Žádost o příspěvek na prodejnu ve Žďáře, p. Radina:
RM schvaluje příspěvek na náklady stánkového prodeje pro rok 2014 ve výši 7 000,-Kč.

Usnesení bod č. 5 – Faktura MS Mířenice-Letovy za úklid černých skládek:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 7 700,-Kč (154 brigádnických hodin).

Usnesení bod č. 6 -   Informace o zajištění péče praktického lékaře:
RM bere na vědomí (informace z VZP, variantní náhrady lékaře, vyklizení ordinace…).

Usnesení bod č. 7 - Faktura za vybavení SDH Mířenice:
RM schvaluje proplacení faktury za nákup hasičského vybavení v částce 4 405,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 8 - Žádost Diakonie Merklín na poskytnutí finančního příspěvku:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce 2 000,-Kč.
.
Usnesení bod č. 9 - Žádost o výpomoc pro ZŠ s     plaveckými kurzy:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v částce cca 40 000,-Kč na období 2014/2015.

Usnesení bod č. 10 - Stanovisko MS Velenovy k     zamyšlenému pronájmu městského pozemku p.č.
618/1 v     k.ú. Velenovy:
RM bere na vědomí. Záměr bude posouzen ZM.



Usnesení bod č. 11 - Oznámení o konání střeleb dne 14.6.2014 na střelnici ve Velenovech:
RM bere na vědomí. V uvedenou dobu bude uzavřena cesta z Velenov do Plichtic.

Usnesení bod č. 12 - Nesouhlas se směnou části pozemku 140/1 v     k.ú. Ústaleč:
RM bere na vědomí. Žadatelem p. ….... bude požadavek na směnu zrušen.

Usnesení  bod č. 13 -  Projednání  dokumentace domovní ČOV - manželé ….......,  ….: RM bere
dokumentaci  na  vědomí.  Dokumentace  bude  předána  k odbornému  posouzení  provozovateli
vodovodů a kanalizací společnosti AquaŠumava.

Usnesení bod č. 14 - Návrh na směnu městských pozemků – p. ….., P....:
RM doporučuje ZM schválit směnu městských pozemků p.č. 186/2 o výměře 250 m2, část p.č.
4188/1 o výměře 6 300 m2, část p.č. 250/2 o výměře 800 m2 vše v k.ú. Velenovy za část pozemku
žadatele p.č. 4381 (umístění vodního zdroje). Náklady za směnu hradí žadatel. 

Usnesení bod č. 15 - Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z     obalů:
RM doporučuje ZM smlouvu schválit (změny na základě nového OZ).

Usnesení bod č. 16 - Žádost SDH Letovy o finanční podporu na oslavy 110 let založení SDH
(31.5.2014 od 13.00 hod.):
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 000,-Kč.

Usnesení bod č. 17 - Ostatní/informace:
Nákup a umístění fotopasti (RM schvaluje nákup fotopasti do 10 000,-Kč a potenciální umístění-),
internetová televize RASTV(RM bere nabídku na vědomí).

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


