
U s n e s e n í
 z 15. zasedání městské rady konané dne 3. 9. 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, Pavelec Karel
Omluven:  Bc. Lupoměský Patrik, Němeček Václav
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 12.8. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Projednání nabídek na opravu podhledů tělocvičny ZŠ:
RM  schvaluje  ze  tří  předložených  nabídek  (T.  Kvíčala-N.Hory,  Klempířství  Šíma-Sušice,  P.
Němec-Mokrosuky), cenovou nabídku předloženou p. Kvíčalou T. ve výši 72 508,-Kč bez DPH. 

Usnesení bod č. 2 –   Žádost o povolení napájení v     k.ú. T....., p. Š........:
RM schvaluje umístění napájení na p.č. 1665/1 (na hranici cesty) dle předloženého plánku.

Usnesení bod č. 3 - Oznámení ČEZ rekonstrukce NN Nalžovy a s     tím související rekonstrukce VO:
RM bere  na  vědomí.  Realizace  v roce  2015.  Městem bude  požádáno o  podrobnější  upřesnění
rekonstrukce.
 
Usnesení bod č. 4 -   TZK Myslív – změna nájemného:
RM bere na vědomí zvýšení (platba městu) nájemného za pronajatou hospodářskou půdu. Navýšení
od 1.1.2014 – z 1 000,-Kč/ha na 1 700,-Kč/ha (výměra 1,36 ha).

Usnesení bod č. 5 - Projednání věcného břemene ČEZ – Těchonice:
RM schvaluje uzavřít smlouvu pro umístění sloupů na městských pozemcích. Městu bude uhrazen
jednorázový poplatek 1 000,-Kč. 

Usnesení bod č. 6 - Vyhlášení výběrového řízení na kanalizaci Nalžovy:
RM schvaluje vyhlásit výběrové řízení (kanalizace do „Souhradí“).

Usnesení bod č. 7 - Projednání provozního řádu víceúčelového hřiště N. Hory:
RM schvaluje provozní řád.

Usnesení bod č. 8 - Žádost o pomoc při opravě koryta Velenovského potoka, p.V........:
RM doporučuje žadateli obrátit se na správce toku Povodí Vltavy, s.p.

Usnesení bod č. 9 - Žádost o odkup městských pozemků v     k.ú, V......, pí. Č.......:
RM bere na vědomí. Bude provedeno místní šetření.

Usnesení bod č. 10 - Rozhodnutí SEI o uložení pokuty:
RM bere  na  vědomí  uložení  pokuty za  nefunkční  regulační  systém v ZŠ ve  výši  8 000,-Kč  +
1 000,-Kč správní poplatek.

Usnesení bod č. 11 - Stanovení výše úplaty za ranní oddělení školní družiny:
RM schvaluje úplatu ve výši 50,-Kč/měsíc.



Usnesení bod č. 12 - Posouzení zdravotního stavu stromů v     k.ú. Těchonice:
RM  bere  na  vědomí  posudky  vypracované  p.  Spěváčkem  na  pokácení  2  ks  lip  a  provedení
odborného ošetření  dalších 2 ks  lip  na návsi.  Odborné ošetření  (zdravotní  a  bezpečnostní  řez)
provede p. Spěváček. Na likvidaci budou poptány cenové nabídky.

Usnesení bod č. 13 - Žádost o zproštění platby za komunální odpad, p. V....M., V........
RM neschvaluje zproštění.

Usnesení bod č. 14 - Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků, p. H....
M., ….....:
RM bere na vědomí.

Usnesení bod č. 15 - Havarijní stav střechy ZŠ (zatékání) – oprava:
RM bere  na  vědomí  a  doporučuje  nechat  vypracovat  cenové  nabídky na  opravu  části  severní
střechy ZŠ.

Usnesení bod č. 16 - Ostatní/Informace:
Informace MF-kvízomaty (RM bere na vědomí)

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


