
U s n e s e n í
 z 16. zasedání městské rady konané dne 15. 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 3.9. 2014

   Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna. 

Přijata byla následující usnesení:

Usnesení bod č. 1 - Žádost starosty okrsku SDH na úhradu nákladů:
RM schvaluje proplacení faktury v částce 3 800,-Kč s DPH za nákup pohárů a požaduje doložit
podrobnou osnovu odborných příprav jednotlivých sborů. Uhrazení nákladů na předpokládaný ples
v roce 2015, bude řešen až v aktuální době RM. Kontrola zazimované techniky bude provedena dle
dohody mezi městem a starostou okrsku.

Usnesení bod č. 2 –   Žádost o povolení stavebních prací u domu č.p. 5 v     k.ú. N.Hory, p. K..... R.:
RM schvaluje  stavební  práce tzn.,  izolace domu proti  vlhkosti  a  opravu zdi.  RM požaduje  po
žadateli  před zahájením oprav  provedení vytýčení inženýrských sítí.

Usnesení bod č. 3 - Žádost p. Š.....K., Z.......:
RM  bere  žádost  na  vědomí  a  postupuje  žádost  o  pomoc  ohledně  řešení  sousedských  vztahů
z hlediska životního prostředí na odbor ŽP v Horažďovicích.

Usnesení bod č. 4 -   Výběr zhotovitele rekonstrukce VO Otěšín:
RM  schvaluje  z předložených  cenových  nabídek  (Elektrostav  Strakonice,  p.  Paroubek)  při
příležitosti rekonstrukce NN v Otěšíně, nabídku p. Paroubka na rekonstrukci VO v částce 37 000,-
Kč s DPH.

Usnesení  bod  č.  5  -  Oznámení  Elektromontáže  Touš  o  zahájení  díla  a  vstupů  na  pozemky  –
Buršice, N.Hory VN:
RM bere oznámení na vědomí.

Usnesení bod č. 6 - Schválení dotace zastupitelstvem Plzeňského kraje:
RM doporučuje  ZM schválit  přijmutí  dotace  z „Havarijní  a  naléhavé  potřeby obcí  Plzeňského
kraje“ udělené na žádost města pro potřeby ZŠ (havarijní stav školy/zatékání) ve výši 250 000,-Kč.

Usnesení bod č. 7 - Poděkování SDH Ústaleč:
RM bere na vědomí (poskytnutí finanční částky na dětský den).

Usnesení bod č. 8 - Veřejná vyhláška-Veřejné projednání návrhu územního plánu Pačejov:
RM bere na vědomí (8.10.2014 od 16.00 hod.).

Usnesení bod č. 9 - Usnesení okresního soudu v     Klatovech ohledně vyklizení městského bytu:
RM bere na vědomí (byt v městském domě č.p.20 v k.ú. N.Hory).



Usnesení bod č. 10 - Žádost o vyjádření k     akci - kanalizační a vodovodní přípojka na parcelu p.č.
st.225 v     k.ú. N.Hory:
RM bere na vědomí (postoupeno společ. AQUAŠUMAVA).

Usnesení bod č. 11 - Žádost o vyjádření k     inv.akci TM BTA Klatovy OK:
RM schvaluje uložení optického kabelu k telef.vysílači v městských pozemcích a požaduje uzavřít
smlouvu o věcném břemeni. 
.
Usnesení bod č. 12 - Projednání zápisu kroniky 2013:
RM schvaluje zápis.

Usnesení bod č. 13 - Ostatní/Informace:
Termín konání ZM (25.9.2014 od 18.30 hod. v hasičském domě v Nalžovských Horách)

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


