
U s n e s e n í
 z 13. zasedání městské rady konané dne 4. 8. 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, Pavelec Karel
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 7.7. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Žádost o zajištění příjezdové cesty k     parcele p.č. 185/5 v     k.ú. Ústaleč, p. B.......:
RM bere na vědomí. Uvedená žádost je řešena s KÚ (nepřesnost hranic pozemku po provedené
digitalizaci).

Usnesení  bod  č.  2  –    Vyjádření  k     záměru  odkupu  části  městského  pozemku  p.č.  262  v  k.ú.
Krutěnice:
RM doporučuje ZM odprodej celého městského pozemku. Odkupy jednotlivých částí  pozemku
žadatelů je potřeba řešit vzájemnými dohodami při místním řízení.

Usnesení bod č. 3 - Žádost o finanční příspěvek pro SDH Velenovy na dětský den:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč.

Usnesení bod č. 4 -   Žádost o finanční příspěvek pro SDH Žďár na turnaj ve stolním tenise:
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč.

Usnesení bod č. 5 - Námitka MS Chobot Žďár proti propachtování pozemku p. č. 1655/22:
RM bere námitku na vědomí.  Podmínky na výskyt/respektování lesní zvěře budou zaneseny do
nájemní smlouvy.

Usnesení bod č. 6 - Žádost o zapůjčení stanu MS Mířenice-Letovy:
RM schvaluje zapůjčení malého stanu (23.8.2014).

Usnesení bod č. 7 - Žádost TJ Sokol N.Hory-Ing Toman na zapůjčení stolů a lavic na pouť:
RM bere žádost na vědomí. Zapůjčení je potřeba řešit s TJ Sokol N.Hory – A. Jedlička (již mají
zapůjčeno).

Usnesení bod č. 8 - Zpráva o provedení veřejnoprávní kontrole v     ZŠ a MŠ N.Hory:
RM bere zprávu na vědomí.

Usnesení bod č. 9 - Odvolání žádosti o městský byt, N............:
RM bere odvolání žádosti na pronájem městského bytu na vědomí.

Usnesení bod č. 10 - Faktura Becker Bohemia:
RM schvaluje proplacení faktury za odvoz a likvidaci nebezpečného a ostatního odpadu ve výši
75 659,-Kč včetně DPH.



Usnesení bod č. 11 - Žádost p. V..... o umístění plastové jímky na p.č.st.53 v     k.ú. Těchonice:
RM schvaluje umístění jímky na pozemku žadatele.

Usnesení bod č. 12 - Kanalizace J.S......., V......
RM bere na vědomí vyjádření města k žádosti o stanovisko k realizaci septiku a pískového filtru na
p.č. st.177 v k.ú. Velenovy. Vyjádření bude zasláno žadateli RNDr. Řízkové.

Usnesení bod č. 13 - Státní energetická inspekce-zahájení správního řízení:
RM bere informaci na vědomí.

Usnesení bod č. 14 - SOD-výspravy MK Pathrem:
RM  schvaluje  výspravy  MK  v úsecích  Velenovy-Těchonice-Žďár,  Těchonice-Neprochovy
v celkové výši 269 346,-Kč včetně DPH. Bude provedeno SÚS PK provoz Sušice.

Usnesení  bod č. 15 -  Žádost  o odkoupení  části  městského pozemku o velikosti  0,24 m2 z     p.č.
1592/1, …....
RM doporučuje ZM část pozemku odprodat.

Usnesení  bod č. 16 -  Žádost  TJ Sokol N. Hory-A. Jedlička o poskytnutí  bezúročné půjčky na
zakoupení travní sekačky včetně příslušenství ve výši max. 100     000,-Kč:
RM bere žádost na vědomí. Bude ověřeno, za jakých podmínek lze půjčku městem poskytnout.
Variantním řešením je zakoupit sekačku městem pro jeho potřeby a potřeby Sokola. Na příští RM
je třeba obstarat cenové nabídky sekaček. O koupi sekačky, popř. poskytnutí půjčky rozhodne ZM.

Usnesení bod č. 17 - Žádost pí. N.......I., ….....:
RM schvaluje přidělení městského bytu v domě 85/II v k.ú. N.Hory.

Usnesení bod č. 18 - Ostatní/Informace:
Termín výběrového řízení „Víceúčelový dům Velenovy“ (vzato na vědomí, 11.8.od 16.00 hod),
informace o zahájeném exekučním řízení na nájemníky městského bytu-.......... informace o podané
žádosti o dotaci na vysečení Žďárských drah, oprava podhledů tělocvičny ZŠ (nechat vypracovat
nabídky na plechový podhled včetně jeho zabednění).

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


