
U s n e s e n í
 z 16. zasedání městské rady konané dne 18. 7. 2012

 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, Bc.Lupoměský Patrik, Němeček Václav 
Omluven:  Pavelec Karel   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 28.6.2012.

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení      bod č. 1 – Společné jednání se zástupcem AquaŠumava  :
RM bere na vědomí informaci Ing. Kasalického o předběžné kalkulaci cen pro vodné a stočné-
kalendářní  rok  2012  (skutečnost  k 6/2012/plán  2012)  a  skutečný  rozpočet  na  akci  „Vodojem 
N.Hory“ s celkovými vyčíslenými úsporami. Finanční úspory budou po upřesnění využity na další 
opravy vodovodního zařízení.

Usnesení bod č. 2 - Příspěvek na opravu komunikací Ústaleč:
RM  bere  na  vědomí  nabídku  f.  FINE  DREAM  –  příspěvek  na  opravu  komunikací  v Ústalči 
v částce 50 000,-Kč. RM pověřuje starostu jednat o navýšení ceny příspěvku o 70 000,-Kč.

Usnesení bod č. 3 - Oprava místních komunikací SÚS PK:
RM bere na vědomí informaci o opravách místních komunikací SÚS s předběžným termínem v 
32.týdnu a částkou cca 210 000,-Kč.

Usnesení bod č. 4 - Výběr dodavatele kontejnerového nosiče:
RM bere na vědomí informaci  a podklady k výběru zařízení.

Usnesení bod č. 5 – Žádost o finanční příspěvek Tělocvičné jednotě SO N.Hory (Ing.Toman):
RM schvaluje příspěvek v částce 1 500,-Kč na pořádání V. Sokolského pochodu.

Usnesení bod č. 6 – Žádost o vydání OZV:
RM  bere  na  vědomí  žádost/stížnost  občana  p.  Z.....  F.  st.  o  rušení  nočního  klidu  po  22 
hod.v lokalitě kabin TJ SO N. Hory. Uvedené bude projednáno se zástupci TJ.
 
Usnesení bod č. 7 - Žádost pí. R...., N.......:
RM  bere  na  vědomí  žádost-reakci  ohledně  prodeje  části  městského  pozemku  p.č.714  v k.ú. 
Neprochovy p. Č........ Na žádost bude písemně odpovězeno.

Usnesení bod č. 8 - Návrh smlouvy o dílo na zateplení tělocvičny ZŠ:
RM souhlasí (po vzájemných menších úpravách obou stran) s návrhem smlouvy společnosti PP 
Servis Plzeň a pověřuje starostu podpisem.

Usnesení bod č. 9 – Jmenování likvidační komise:
RM schvaluje členy likvidační komise  (likvidace léta nepoužívaných věcí) ve složení Němeček V.,  
Kliment K., Pavelec K.



Usnesení bod č.10 - Vyjádření k     záměru prodeje v     k.ú. Neprochovy  :
RM bere  na  vědomí  vyjádření  p.  D.....  V.  k prodeji  části  městského  pozemku  p.č.  714 v k.ú. 
Neprochovy p. Č.... – upozornění na umístěni drenážního systému. Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 11 - Příprava směrnic pro výběrová řízení jejich uveřejňování:
RM bude  s podklady k této záležitost elektronicky obeslána.

Usnesení bod č. 12 - Projednání souboru směrnic ZŠ a MŠ:
RM schvaluje předložený soubor směrnic Šafránkovy základní a mateřské školy.

Usnesení bod č. 13 - Výběr dodavatele IT:
RM bere na vědomí informaci o výběru dodavatele  (správce sítě) IT.

Usnesení bod č. 14 - Oprava komína hasičské zbrojnice v     N.H.  :
RM bere na vědomí  cenovou nabídku na opravu komína hasičské zbrojnice předloženou p. J.... P.

Usnesení bod č. 15 - Určení hranic v     k.ú. Těchonice  :
RM pověřuje starostu města na účasti  vytýčení  hranic mezi  pozemky města a pozemky p.  R...  
v k.ú. Těchonice.

Usnesení bod č. 16 - Oprava chodníku u hostince „Kocandy“:
RM  požaduje  předložit  cenovou  nabídku  na  opravu  chodníku  od  potenciálního  dodavatele  f. 
RYMAX TRADE.

Usnesení bod č. 17 - Ostatní/informace: 
pohřby  osamělých  spoluobčanů  (RM  bere  na  vědomí  potenciální  dotaci  od  státu  na  náklady 
pohřbu),  rozhodnutí  o  poskytnutí  finančního  příspěvku  na  hospodaření  v lesích  (RM  bere  na 
vědomí  poskytnutí  dotace  od  KÚPK  v částce  19  710,-Kč),  souhlas  s průjezdem VOD Hrádek 
(obdržen  souhlas  s přístupem  k vodním  zdrojům),  náhrada  ztracených  knih  obecní  knihovny-
ukradeny pí. R...  (RM souhlasí nahradit pí R.... ukradené knihy jinými), dopis pí. S.....(informace  
ohledně vyhotovení  GP), návrh dotace „Program obnovy přirozených funkcí krajiny v k.ú.Žďár 
(informace  o  možnosti  získání  dotace  z MŽP  na  obnovu  krajiny),  seznámení  s  jednáním  se 
zástupcem  firmy  PaPoil  (informace  o  využívání  karet  na  nákup  PHM),  faktura  od  firmy 
AquaŠumava (informace o provedených vodovodních přípojkách v N.H.)

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


