
U s n e s e n í
 z 18. zasedání městské rady,

 konané dne 15. 8. 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, Pavelec Karel, Němeček Václav 
Omluven:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola usnesení: 
Provedena kontrola usnesení z 25.7.2012.

   Nesplněn bod č.6 z usnesení č. 16 (jednání se zástupci TJ-rušení nočního klidu). Ostatní body z 
   usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení      bod č. 1 – Rekonstrukce chodníku od sokolovny  :
RM souhlasí   se  záměrem  finální  úpravy  chodníku   po  rekonstrukci  vodovodu  (sokolovna-p. 
Šlachta) tj., položení zámkové dlažby v rozsahu cca 1048m2. Část chodníku je ve vlastnictví úřadu 
pro  zastupování  státu  (p.Kliment-p.Šlachta)-bude  v jednání  o  převodu.  Na  uvedený  záměr 
zhotovení bude vyhlášeno výběrové řízení.

Usnesení bod č. 2 - Dotace z     programu rozvoje venkova ČR osa IV.Leader  :
RM bere  na  vědomí  informaci  o  možnosti  získání  dotace  z osy  IV.  a  k tomu  připravovaném 
semináři.

Usnesení bod č. 3 - Nájemní smlouva O2-vysílač:
RM nesouhlasí s novým návrhem nájemních podmínek tj., snížení stávajícího nájemného o 30%. 
Případná platba nájemného účtována 1x za rok je odsouhlasena.

Usnesení bod č. 4 - Žádost o odprodej obecních pozemků paní J....,Ú.......:
RM souhlasí  s prodejem městského pozemku p.č.  138/2 v k.ú Ústaleč a doporučuje ZM záměr 
prodeje  schválit.  RM nesouhlasí  s prodejem městského  pozemku  p.č.  138/1  a  doporučuje  ZM 
záměr prodeje neschválit.

Usnesení bod č. 5 - Žádost o odprodej obecních pozemků pan T...., M.....:
RM schvaluje odprodej městského pozemku p.č. st. 80 v k.ú. Mířenice o výměře 21 m2 , požaduje 
zaměření stavby GP a doporučuje ZM záměr prodeje schválit.

Usnesení bod č. 6 - Žádost o souhlas se stavbou domovní ČOV M....-pí. M.... M., K.....
RM souhlasí se stavbou malé ČOV.

Usnesení bod č. 7 - Obnova garnyží a záclon škola Velenovy:
RM souhlasí s obnovou garnyží a záclon ve škole ve Velenovech.

Usnesení bod č. 8 - Odměna správci hřiště:
Odměna správci víceúčelového hřiště v N. Horách je v kompetenci ZŠ.



Usnesení  bod č.  9  -  Stanovisko PF k     pozemku  p.č.  122 v     k.ú.  N.Hory-zahrada  za  zdravotním   
střediskem:
dle  sdělení  Pozemkového  úřadu,  vlastníka  zahrady,  je  nutné  před  samotným  převodem  do 
vlastnictví města uzavřít nájemní smlouvu. Další jednání budou probíhat.

Usnesení bod č. 10 - Výzva k     odstranění nesouladu v     KN  :
RM bere na vědomí výzvu Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, pracoviště Klatovy na odstranění  
nesouladu. Nesoulad staveb a pozemků se týká  k.ú. Mířenice a Velenovy. Nesoulad bude řešen.

Usnesení bod č. 11 - Ostatní/informace: 
Faktura REOS Velenovy.(RM bere na vědomí předloženou fakturu za vystrojení vrtu v Krutěnicích 
s částkou 7 423,-Kč), dopis p. M...., M......(RM bere na vědomí stížnost ohledně uskladnění obilí ve 
staré zbrojnici,  stížnost  bude řešena),  dopis lesopark Prašivice (dopis p.M....  D.ohledně údržby 
draka, jezírka…, dopis bude přeposlán v f. FINE DREAM-vlastník Prašivice), žádost o zaměstnání 
(RM bere na vědomí žádost pí. T.......), nahlášení škod na MK (na portál PK budou nahlášeny pro 
získání případné dotace škody místních komunikací po přívalových deštích v výměru cca 3821m2).

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


