Usnesení
z 12. zasedání městské rady konané dne 7. 7. 2014
od 18.00 hod. v budově Městského úřadu Nalžovské Hory
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu 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 23.6. 2014
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 - Výběr dodavatele na opravu místní komunikace k hájovně:
RM schvaluje z předložených tří cenových nabídek (Vodohospodářské stavby, Eurovia Silba a.s.,
Vavřík stavby s.r.o.) na opravu místní komunikace v N.H. od odbočky na Krč k hájovně společnost
Eurovia Silba a.s. s nejnižší podanou cenou 592 153,-Kč bez DPH.
Usnesení bod č. 2 – Žádost o pronájem městského bytu:
RM bere na vědomí žádost pí. N..... I., Č.....
Usnesení bod č. 3 - Dohoda o náhradě za užívání stavby silnice I.třídy bez právního důvodu:
RM schvaluje dle zákonné povinnosti podpis dohody s ŘSD a úhradu finanční částky 27 755,-Kč
za užívání silnice I.třídy při realizaci místního vodovodu.
Usnesení bod č. 4 - Žádost o směnu pozemků - pí. Č..........
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p.č. 51/1 o výměře cca 6,5 m2 za městský pozemek
p. č. 1408 o výměře cca 6,5 m2, vše v k.ú. Letovy.
Usnesení bod č. 5 - Nabídka iRatingového certifikátu:
RM bere nabídku na vědomí.
Usnesení bod č. 6 - Žádost o pronájem nebytových prostor, Mudr.Löffelmann:
RM bere žádost o pronájem ordinace pro dospělé od 1.7.2014 na vědomí. Uvedené prostory jsou na
základě žádosti pronajaté Mudr. Kloudovi.
Usnesení bod č. 7 - Žádost o obnovení průjezdu pí.F....., N.H.........
RM bere žádost o obnovení městské cesty p.č. 1862/4 a 1862/5 k pozemku p.č. 182 v k.ú. N.H. na
vědomí.
Usnesení bod č. 8 - Předání bytu Š.......– B.......
RM byla informována o termínu předání bytu.

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

