Usnesení
z 19. zasedání městské rady,
konané dne 3. 9. 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, Pavelec Karel, Němeček Václav
Omluven: Bc.Lupoměský Patrik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrola usnesení:
Provedena kontrola usnesení z 15.8.2012.
Všechny body z usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Přijata byla následující usnesení:
Usnesení bod č. 1 – Jednání s odborným lesním hospodářem ohledně optimalizace práce
v obecních lesích:
RM byl p. Voltrem předložen rozbor hospodaření v ML Nalžovské Hory za rok 2011. RM bere
rozbor na vědomí. S rozborem bude seznámeno ZM na nejbližším konaném ZM. Dále probíhala
diskuze ohledně nákladů a organizace prací v lesích.
Usnesení bod č. 2 - Žádost o částečnou úhradu nákladů v MŠ Pačejov a ZŠ Plánice:
RM schvaluje úhradu pro MŠ Pačejov v částce 19 902,-Kč (3 žáci) a ZŠ Plánice v částce 28 331,Kč (2 žáci).
Usnesení bod č. 3 - Žádost o pronájem části městského pozemku p.č.565/1 v k.ú. Mířenice :
RM doporučuje ZM schválit pronájem pozemku (pastvina) o výměře cca 6 776 m2 za 1 000,-Kč/ha
a rok.
Usnesení bod č. 4 - Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 139/1 v k.ú.Ústaleč :
RM bere žádost na vědomí a provede místní šetření.Výměra na odkoupení cca 60 m2.
Usnesení bod č. 5 - Vyúčtování prací pro město od TJ SO N.Hory (Jedlička):
RM schvaluje proplacení částky 2 500,-Kč za odpracované brigádnické hodiny na budově
TJ(kabiny).
Usnesení bod č. 6 - Oznámení o poškození mobilního telefonu Nokia 2700 :
RM bere na vědomí oznámení o poškození mobilního telefonu starosty města při zásahu jednotky
SDH v Kocourově a schvaluje pořízení nového.
Usnesení bod č. 7 - Rekonstrukce NN a VO v N.Horách a Ústalči:
RM bere na vědomí informaci o připravovaných rekonstrukcích. Jednotlivé akce jsou v jednání
s žadatelem (ČEZ).
Usnesení bod č. 8 - Výběrová řízení veřejný rozhlas, svoz komunálního odpadu :
RM schvaluje požádat o spolupráci na vypracování výběrových řízení p. Formanovou.
Usnesení bod č. 9 - Rozpočet na opravu bezpečnostního přelivu rybníku Kuchyňka:

RM bere na vědomí předložený rozpočet vypracovaný p. Vrágou A. na opravu přelivu. Poptávky
na opravu budou pokračovat a zároveň bude hledán vhodný dotační p.rogram.
Usnesení bod č. 10 - Ostatní/informace:
hráz Dolejšího rybníka v Těchonicích (poškození hráze, bude provedeno místní šetření za účasti
dotčených orgánů), stanovení termínu a místa konání ZM (26.9.2012 od 18.00 v Ústalči),
zakoupení 2ks laviček (lavičky budou umístěny v NH-hostinec „Na Panské“).

……………
starosta města
Löbl Richard

……………
místostarosta města
Racek Pavel

