
U s n e s e n í
 z 11. zasedání městské rady konané dne 23. 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, Němeček Václav, Bc. Lupoměský Patrik
Omluven:  Pavelec Karel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 9.6. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Jednání se zástupcem AquaŠumava – Ing. Kasalický:
     - informace o  odevzdání  pasportů kanalizačních řadů na odbor  ŽP ke schválení,  vyjma pasportu 
       obce Velenovy
     - AŠ doporučeno a RM rozhodnuto,  že hlavní trasa přes obec  Velenovy bude charakteru vodního
       toku/potoka a ne kanalizace (rozdíly jsou v legislativních pravidlech  a nákladech),  pasport bude
       dopracován a odevzdán na ŽP
     - z hlediska legislativy (kontroly,sankce) bude nutno uzavřít smlouvy o vypouštění odpadních vod
       (občan/provozovatel) ve všech ostatních obcích a  nastavit  systém platby/stočné na tvorbu fondu
       oprav a nákladů za rozbory odpadních vod
     - dohodnuto bylo začít se zabývat celkovou koncepcí kanalizace ve Velenovech (kanalizační řady +
       ČOV). AŠ  předloží návrh nákladů na zpracování studie/PD
     - AŠ vypracuje dokumentaci pro výběrové řízení na kanalizaci do „Souhradí“-N.Hory

Usnesení bod č. 2 –   Výběr zhotovitele akce „Oprava opěrných zdí“:
RM schvaluje na doporučení výběrové komise ve věci oprav tří opěrných zdí (Velenovy, N.Hory,
Mířenice) ze čtyř  obdržených nabídek (Zastaspo,  s.r.o.,  RYMAX Trade,  s.r.o.,  M. Matějka,  A.
Vrága) společnost Zastaspo, s.r.o. s nejnižší nabídnutou cenou 718 826,-Kč s DPH.

Usnesení bod č. 3 - Žádost o finanční příspěvek na opravu místní komunikace, obec Hradešice:
RM  schvaluje  poskytnutí  finančního  daru  ve  výši  100 000,-Kč  na  opravu  místní  komunikace
(Hradešice – Červený mlýn). Celkové náklady opravy komunikace jsou ve výši 1 mil.Kč.

Usnesení bod č. 4 -   Faktura ADU CZ  přezkoumání hospodaření:
RM schvaluje  proplacení  faktury  za  provedení  a  zpracování  zprávy přezkoumání  hospodaření
Města Nalžovské Hory za rok 2013 ve výši 21 780,-Kč.

Usnesení bod č. 5 - Oznámení o uspořádání podniku – hřiště N.Hory, (A. Jedlička):
RM bere na vědomí konání akcí na hřišti TJ SO N. Hory – (Pohádkový les, Pivní pochod, Hledá se,
Pouť.zábava). RM požaduje akce ukončit do 2.00 hod.

Usnesení bod č. 6 - Oznámení o konání letního skautského tábora – Junák Klatovy:
RM bere na vědomí tábor v termínu od 27.6. – 27.7.  v lokalitě Plichtice, Velenovy.

Usnesení bod č. 7 - Faktura Matejčík – stavební úpravy ZS N.Hory:
RM schvaluje proplacení faktury za provedené sádrokartonářské práce ve zdravotnickém středisku
ve výši 21 400,-Kč bez DPH.
 



Usnesení bod č. 8 - Oznámení o konání střeleb MS Velenovy:
RM bere na vědomí. Termín 12.7. Cesta Velenovy – Plichtice bude uzavřena.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o povolení překopu místní komunikace:
RM schvaluje překop místní komunikace. Montáž kanalizační šachty (Říha J., N.Hory). Realizaci
provede společnost AquaŠumava.

Usnesení bod č. 10 - Žádost ZŠ o odepsání pohledávky:
RM schvaluje odpis pohledávky u již neexistující společnosti UNICOS Klatovy ve výši 1 153,28,-
Kč.

Usnesení bod č. 11 - Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva:
RM  doporučuje  ZM  zanechat  stejný  počet  zastupitelů  tj.,  15  členů  pro  vyhlášené  volby  do
zastupitelstev obcí se stanoveným termínem 10. a 11. 10. 2014.

Usnesení bod č. 12 - Protokol o státní energetické inspekci:
RM bere na vědomí protokol SEI z provedené kontroly v ZŠ a rozhodnutí o zahájení správního
řízení  z důvodu  porušení  zákona  406/2000  Sb.  o  hospodaření  energií  (nefunkční  automatická
regulace odběru tepla).

Usnesení bod č. 13 - Faktura KOVO-Holub-kontejner:
RM schvaluje proplacení faktury za dodávku kontejneru PRONAR U 160 ve výši 38 500,-Kč bez
DPH.

Usnesení bod č. 14 - Návrh směny pozemků Ústaleč …..:
RM požaduje trvat na původním návrhu směny pozemků.

Usnesení bod č. 15 - Projednání přidělení městského bytu:
RM schvaluje přidělení městského bytu v domě 85/II v k.ú. N.Hory pí. ............, nájemné bude ve
výši.......... (výměna menšího za větší po p..............., který bude přebrán 29.6.2014).

Usnesení bod č. 16 - Cenová nabídka na opěrnou zeď u Štětkovny:
RM bere na vědomí nabídku předloženou A.Vrágou na zhotovení opěrné zdi ve výši 77 032,-Kč.
Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 17 - Vyúčtování brigádnických hodin TJ SO N.Hory (Ing.L.Toman):
RM schvaluje proplacení brigádnických hodin (88 hod.) za úklid posekané trávy v obcích ve výši
4 840,-Kč. 

Usnesení bod č. 18 - Projednání žádosti o dotaci z     ROP JZ na vybavení ZŠ:
RM bere  na vědomí  žádost  na  pořízení  vybavení  do ZŠ v celkové hodnotě  999 992,-Kč.  10%
nákladů by byla  hrazena  městem při  úspěchu získání  dotace.Pro další  informace  bude  na  ZM
pozvána ředitelka ZŠ.

Usnesení bod č. 19 - Ostatní/informace:
Oprava traktoru (nutná oprava traktoru cca do 50 000,-Kč, opraví L. Kresl), nákup nového křesla
k rentgenu  (bude  vybrán  Mudr.  Jíchovou,  hradí  město),  pozvánka  na  ZM  pro  VPÚ  Praha
(představení návrhu PD na průtah obce NH – komunikace I/22).

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


