
U s n e s e n í
 z 10. zasedání městské rady konané dne 9. 6. 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
Omluven:  Němeček Václav, Bc. Lupoměský Patrik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 28.5. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Výběr zhotovitele akce oprava místní komunikace Zahrádka:
RM schvaluje na doporučení výběrové komise ve věci oprava místní komunikace Zahrádka ze tří
obdržených  nabídek  (Eurovia  Silba,  s.r.o.,  Silnice  Klatovy,  a.s.,  Swietelsky,  s.r.o.)  společnost
Eurovia Silba, s.r.o. s nejnižší nabídnutou cenou 859 767,60,-Kč bez DPH.

Usnesení bod č. 2 –   Faktury za odpady  v I.Q 2014 Becker Bohemia:
RM  schvaluje  uhrazení  faktur  za  likvidaci  komunálního  odpadu  v I.Q  2014  v celkové  výši
139 334,- Kč (z toho občané133 583,-Kč, městský úřad 442,- Kč, ZŠ+MŠ 5 309,- Kč).

Usnesení bod č. 3 - Faktura Bonita Group za dodávku a montáž herního prvku:
RM schvaluje uhrazení faktury za dodávku a montáž herního prvku (Provazová pyramida) do MŠ
ve výši 49 486,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 4 -   Faktura Labtech s.r.o. za rozbory odpadních vod:
RM  schvaluje  uhrazení  faktury  za  provedení  rozborů  odpadních  vod  z veřejné  kanalizace
(Velenovy, Neprochovy, Těchonice) ve výši 1 758,-Kč.

Usnesení bod č. 5 - Žádost MV Projekt – zvláštní užívání komunikace:
RM schvaluje žádost. Realizace demontáže střešní konzole a montáž elektrického sloupu (místní
komunikace „Souhradí“).

Usnesení bod č. 6 -   Žádost AMK Pačejov o povolení navržené objižďky:
RM  schvaluje  žádost.  Objížďky  jsou  z důvodu   pořádání  Rallye  Agropa.  Uzavírka:  Kříž
II/186xIII/18612  směr  Loužná-Strážovice  a  opačně  II/186;  Uzavírka:  Neprochovy-Strážovice  a
opačně  (III/18612);  Objížďka:  Žďár-Zborovy-Nicov-Plánice-Hnačov-Zavlekov-Nalžovské  Hory-
Hradešice-Smrkovec-Břežany-Pačejov-Pačejov nádraží-Strážovice a opačně (II/186, II/187,  I/22,
III/18624, III/18614).

Usnesení bod č. 7 - Žádost o odkup zařízení v     městském bytě, pí. ….....:
RM schvaluje po provedeném místním šetření odkup zařízení/vybavení pořízené na vlastní náklady
nájemcem (kuchyň.linka, sporák, vchodové+bytové dveře, plov.podlaha….) v městském bytě ve
výši 15 000,-Kč. 

Usnesení bod č. 8 - Žádost o výměnu WC mísy v     městském bytě, pí.........
RM schvaluje výměnu. Stávající sestava WC neopravitelná.



Usnesení bod č. 9 - Rozhodnutí ČIŽP:
RM bere na vědomí rozhodnutí ČIŽP za uložení pokuty Státnímu pozemkovému úřadu ve věci
benzínové stanice ve Velenovech (areál bývalého statku Velenovy).

Usnesení bod č. 10 - Žádost o pronájem městského pozemku 4058/1 v     k.ú. Velenovy, p. ….......
RM  bere  na  vědomí  pronájem  městských  pozemků  pro  účely  zemědělské  činnosti.  Bude
projednáno na ZM.

Usnesení bod č. 11 - Žádost SDH Ústaleč o příspěvek na pořádání dětského dne:
RM schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-Kč.

Usnesení bod č. 12 - Žádost TJ Sokol N.H.(Jedlička A.) o příspěvek na pořádání „Pohádkového
lesa“:
RM schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-Kč.

Usnesení  bod č.  13 -  Návrh dohody o náhradě za  užívání  stavby silnice  I.  třídy bez právního
důvodu:
RM bere na vědomí dohodu s ŘSD za užívání silnice při výstavbě vodovodu v NH. RM doporučuje
získat informace na základě kterého rozhodnutí se má poplatek uhradit.

Usnesení bod č. 14 - Cenová nabídka na opravu vytápění školy ve Velenovech:
RM bere na vědomí nabídku od p. Kovala na rekonstrukci topení ve škole ve Velenovech v celkové
výši 175 893,-Kč bez DPH (z toho kotel 38 580,-Kč, topení 92 700,-Kč, komín 44 613,-Kč). Bude
projednáno na ZM.

Usnesení bod č. 15 - Vybudování revizní kanalizační šachty:
RM schvaluje vybudování  revizní  kanalizační  šachty na kanalizačním řadu začínající  od p.  Ř..
v N.Horách za cenu 8 000,-Kč.

Usnesení bod č. 16 - Zpoplatnění hlášení místním rozhlasem:
RM schvaluje poplatek za jednorázové hlášení místním rozhlasem ve výši 50,-Kč/jedno hlášení
(určeno pro cizí společnosti/podnikatele).

Usnesení bod č. 17 - Příprava jednání ZM:
Jednání ZM proběhne 26.6.2014 od 19.00 hod v Neprochovech.

Usnesení bod č. 18 - Nákup chladničky pro praktického lékaře a vysavače na Městský úřad:
RM schvaluje nákup ledničky cca do 8 000,-Kč a vysavače cca do 8 000,-Kč..

Usnesení bod č. 19 - Ostatní/informace:
Oznámení výzvy k vyklizení pozemků pí. ….....(RM bere na vědomí, vyklízení dřeva).

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


