
U s n e s e n í
 z 8. zasedání městské rady konané dne 5. 5. 2014 

od 16.00 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 23.4. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. Nesplněn zůstává bod č. 2. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Výběr firmy na demolici objektu „Štětkovna“ Velenovy:
RM  schvaluje  z došlých  tří  nabídek  (Rymax,  Zastaspo,  p.  Vrága)  firmu  p.  Vrága,  Velenovy
s nejnižší podanou cenou za likvidaci objektu 192 131,-Kč.

Usnesení bod č. 2 –   Výběr firmy na dodavatele příkopového ramene:
RM schvaluje  z došlých tří  nabídek (ARBO, Kverneland,  Liva)  firmu ARBO.  Pořizovací  cena
zařízení typ „McConnel PA47“ = 398 090,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 3 - Žádost o pronájem ordinace praktického lékaře:
RM schvaluje pronajmutí ordinace pro praktického lékaře Mudr. Kloudu J., Plánice. Ordinace bude
lékaři k pronajmutí do konce roku 2014 bezplatně či symbolickou cenu.

Usnesení bod č. 4 -   Žádost o pronájem městského bytu:
RM schvaluje pronájem městského bytu po 30.6.2014 pí …...... (po uvolnění bytu). RM bere na
vědomí žádost o městský byt p.............

Usnesení bod č. 5 - Faktura-Ing Spěváček, nabídka odborného odlehčení koruny:
RM  schvaluje  proplacení  faktury  v částce  10 085,-Kč  s DPH  za  znalecký  posudek  agátu  ve
Velenovech + znalecký posudek včetně prvotního ošetření buku u MŠ v NH a 7 000,-Kč s DPH za
ošetření + provedení zdravotního řezu tohoto  buku.

Usnesení bod č. 6 - Nabídka odprodeje pozemku v     k.ú. Těchonice-p. H.......l:
RM bere na vědomí nabídku prodeje pozemku (pozemek pod hřbitovem) p.č. 49/3 v k.ú. Těchonice
o výměře 2 292 m2.

Usnesení bod č. 7 - Žádost ČEZ Distribuce o souhlas s     plánovanou akcí a souhlas se vstupem na
pozemky „Nalžovské Hory č.p. 47, Slaba, v     NN:
RM schvaluje žádost.

Usnesení bod č. 8 - Žádost o zřízení věcného břemene, S.............
RM bere žádost na vědomí a konstatuje, že na 2 ks vybudovaných sjezdů na městských pozemcích
vyústěných na městskou komunikaci není zapotřebí věcného břemene.

Usnesení bod č. 9 - Nabídka geodetických prací v     k.ú. Mířenice-zákres cesty-............:
RM schvaluje předložený návrh zpracovaný p. Trnkou a doporučuje dále jednat o směně pozemků.



Usnesení bod č. 10 - Pronájem pozemku pod telefonním vysílačem:
RM bere nabídku  na pronájem pozemku na vědomí (136m2, v k.ú. Letovy) a doporučuje jednání
se zástupci telefonní společnosti.

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


