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Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Program jednání   
4. Žádost o byt - výměna bytu   
5. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9, o 

velikosti 2+k.k., celková plocha 69,79 m2   
6. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 13, o 

velikosti 3+k.k., celková plocha 88,49 m2   
7. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 20, o 

velikosti 2+k.k., celková plocha 36,51 m2   
8. Souhlas s podnájmem bytu a přihlášení 3 osob k trvalému pobytu v Nepomuku, 

Pivovarská 571, byt č. 7   
9. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 611/1 o celkové výměře 6468 m2 v k. ú. 

Nepomuk u Normy   
10. Bezúplatný převod pozemků p.č. st. 1353, 1356 a 1358 a p.p.č. 828/4, 828/8 a 

882/2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM)   

11. Směna pozemku  Římskokatolické církve p.č. 204/30 o výměře 13689 m2 v k. ú. 
Nepomuk (Daníčky) za adekvátní pozemek města Nepomuk   

12. Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec p.č. 200/23 o výměře 122 m2 a p.č. 200/54 o 
výměře 145 m2   

13. Odkoupení pozemku p.č. 819 o výměře 3680 m2 v k. ú. Třebčice   
14. Odkoupení pozemku p.č. 541/2 v k. ú. Dvorec o výměře 135 m2 od podílových 

spoluvlastníků   
15. Odkoupení podílů ve výši 1/20 a 4/20 z celku pozemku p.č. 150/5 o výměře 707 

m2 v k. ú. Dvorec od spoluvlastníků (15/20 vlastní město Nepomuk)   
16. Čerpání investičního fondu ZUŠ Nepomuk na nákup hudebního nástroje ve výši  

cca 65.000 Kč   
17. Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk   
18. Dvorec p.č. 1308/25 - výstavba nová DTS   
19. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu města Nepomuk „Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže“, II. výzva - prémiová   
20. Poskytnutí věcného daru v rámci projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“   
21. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2015   
22. Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2016   
23. 11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   
24. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů   
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25. smlouva o zřízení věcného břemene   
26. Žádost o souhlas s umístěním elektroměrného pilířku   
27. Žádost o prominutí poplatku za pronájem sportovní halu   
28. Lávka přes potok Mihovka Nepomuk   
29. Dopis od paní Belasové   
30. Přístavba a stavební úpravy - objekt  na  stp. 141/1 , 141/3  v k.ú. Dvorec   
31. Různé 
32. Závěr 

 


