
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 31.3.2015 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-10/2015 

Datum jednání:  31.03.2015 

 

Schválení programu rady 31-03-2015  (USN-R3-254/2015) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Návrh: Schválení programu rady 31-03-2015  (309/NR3/2015) 
4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 

1  (288/NR3/2015) 
5. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13  

(289/NR3/2015) 
6. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4  

(290/NR3/2015) 
7. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6  

(291/NR3/2015) 
8. Návrh: Ukončení nájemní smlouvy dohodou a zrušení smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21  (287/NR3/2015) 
9. Návrh: Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 12  

(292/NR3/2015) 
10. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3  

(299/NR3/2015) 
11. Návrh: Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 12  

(304/NR3/2015) 
12. Návrh: Výměna střešních oken v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 16  

(293/NR3/2015) 
13. Návrh: Výměna oken v Nepomuku, Na Vinici 544,555  (298/NR3/2015) 
14. Návrh: Zateplení bytového domu v Nepomuku, Blatenská 226  (294/NR3/2015) 
15. Návrh: Výsledek šetření anonymní stížnosti týkající se Základní školy Nepomuk  

(297/NR3/2015) 
16. Návrh: Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Volnočasové 

aktivity dětí a mládeže“ v roce 2015 - I. výzva  (296/NR3/2015) 
17. Návrh: Dotační řízení MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 

2015  (303/NR3/2015) 
18. Návrh: Žádost Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy o účelovou dotaci Města 

Nepomuk pro rok 2015  (305/NR3/2015) 
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19. Návrh: OZV o stanovení nakládání s odpady na území města Nepomuk  
(306/NR3/2015) 

20. Návrh: Smlouva o spolupráci při využití sběrného dvora odpadů s obcí Měcholupy  
(295/NR3/2015) 

21. Návrh: Návrh na spolupráci při využití sběrného dvora odpadů s obcí Měcholupy  
(307/NR3/2015) 

22. Návrh: Žádost o instalaci zrcadla  (300/NR3/2015) 
23. Návrh: Beseda Zastupitelů města Nepomuk s Old Car Rangers Praha dne 

23.6.2015  (301/NR3/2015) 
24. Návrh: Katastrální hranice Nepomuk- Klášter  (308/NR3/2015) 
25. Návrh: Měření rychlosti  (311/NR3/2015) 
26. Různé 
27. Diskuse 
28. Závěr 

  

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1  

(USN-R3-255/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) na prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1 – (***)  o 1 rok ( od 

1.2.2015 do 31.1.2016). 

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13  

(USN-R3-256/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13 – (***) na dobu určitou od 

1.4.2015 do 30.6.2015. 
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Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4  

(USN-R3-257/2015) 

Schvaluje 

Prodlužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4 – (***) na dobu určitou od 

1.4.2015 do 30.4.2015. 

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6  

(USN-R3-258/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6 – (***) na dobu určitou od 

1.4.2015 do 30.4.2015 s podmínkou splátky ½ dluhu do 15. 4. 2015.  

 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou a zrušení smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21  (USN-R3-259/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) na ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21. 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21 – (***)  dohodou k 

31.5.2015 a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem bytu  s předkupním právem na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k. 
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Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 12  (USN-R3-

260/2015) 

Schvaluje 

Podnájem bytu (***) Nepomuk, U Sokolovny 559, byt č. 12 (***)   

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3  

(USN-R3-261/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3 – (***) na dobu určitou od 

1.4.2015 do 30.6.2014. 

 

Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 12  (USN-R3-

262/2015) 

Schvaluje 

Podnájem bytu (***)Nepomuk, Na Vinici 551, byt č. 12 (***) 

 

Výměna střešních oken v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 16  (USN-R3-

263/2015) 

Ukládá 

Panu Sedláčkovi  provést revizi střešních oken  

 

Výsledek šetření anonymní stížnosti týkající se Základní školy Nepomuk  

(USN-R3-264/2015) 

Bere na vědomí 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 31.3.2015 
 

 
 
Výsledek šetření stížnosti týkající se funkčnosti Základní školy Nepomuk (ZŠ) od České školní inspekce 

(ČŠI), Plzeňský inspektorát a protokol o výsledku kontroly použití finančních prostředků vytěžených 

z “Jarmárku”, konaném v ZŠ Nepomuk. 

 

Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Volnočasové aktivity 

dětí a mládeže“ v roce 2015 - I. výzva  (USN-R3-265/2015) 

Bere na vědomí  

Návrh Sportovní komise na rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Volnočasové 

aktivity dětí a mládeže” v roce 2015 – I. výzva ve výši 211,64 Kč na dítě shodně pro všechny žadatele 

(příloha:  tabulka s částkami propočtu na jednotlivé spolky/kluby/oddíly podle počtu dětí – “seznam 

rozdělení prostředků dotace I.xlsx”) 

Schvaluje 

Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Volnočasové aktivity dětí a mládeže” v roce 

2015 – I. výzva ve výši 211,64 Kč na dítě shodně pro všechny žadatele (příloha:  tabulka s částkami 

propočtu na jednotlivé spolky/kluby/oddíly podle počtu dětí – “seznam rozdělení prostředků dotace 

I.xlsx”) 

 

Dotační řízení MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 

2015  (USN-R3-266/2015) 

Souhlasí 

Se zařazením ZŠ Nepomuk do dlouhodobého programu primární prevence problematiky rizikového 

chování dětí v 6.-9. třídách + zajištění financování programu formou dotací z MŠMT 

Ukládá 

Řediteli ZŠ Nepomuk zajištění zařazení ZŠ  do tohoto dotačního programu 

 

Žádost Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy o účelovou dotaci Města 

Nepomuk pro rok 2015  (USN-R3-267/2015) 

Souhlasí 
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S účelovou dotaci Diakonii ČCE – střediska Západní Čechy pro rok 2015 ve výši  5 000,-Kč .  

 

Návrh na spolupráci při využití sběrného dvora odpadů s obcí Měcholupy  

(USN-R3-268/2015) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Smlouvu o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk a obcí 

Měcholupy. 

 

Žádost o instalaci zrcadla  (USN-R3-269/2015) 

Neschvaluje 

Instalaci zrcadla, za účelem bezpečného výjezdu motorových vozidel z obecního pozemku v Tojické 

ulici u čp. 53 Dvorec 

 

Beseda Zastupitelů města Nepomuk s Old Car Rangers Praha dne 23.6.2015  

(USN-R3-270/2015) 

Bere na vědomí 

Besedu Zastupitelů města s členy spolku Old Car Rangers Praha ve Švejk restaurant dne 23.6.2015 ve 

večerních hodinách 

 

Odkoupení pozemku p.č. 566/23 o výměře 11582 m2 v k. ú. Nepomuk (u 

„Pyramidy“) za 90 Kč/m2  (USN-R3-272/2015) 

Bere na vědomí 

Možnost odkoupení pozemku p.č. 566/23 o výměře 11582 m2 v k. ú. Nepomuk (u “Pyramidy”) za 

90 Kč/m2 od (***) (majitel zábavního parku u Benziny). 
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Nájem části pozemku parc.č.545/5 o celkové výměře 489 m2 v k.ú. Dvorec  

(USN-R3-273/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost  společnosti ELITEX Nepomuk a.s. Železniční 339, Nepomuk – Dvorec o nájem  části pozemku – 

pozemek parc. Č. 545/5 o celkové výměře 489 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, obec 

Nepomuk, k.ú. Dvorec. 

Nesouhlasí 

S  pronájmem  části pozemku – pozemek parc.č. 545/5 o celkové výměře 489 m2, ostaní  

komunikace, ostatní plocha, obec Nepomuk, k.ú. Dvorec. 

 

Zalesnění pozemku parc.č. 409/1 v k.ú. Dvorec  (USN-R3-274/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost p- Josefa Baštáře, Tojická 8, Dvorec o vyjádření k záměru zalesnit pozemek parc.č. 409/1 v k.ú. 

Dvorec 

Nemá námitek 

K záměru zalesnit pozemek parc.č. 409/1 v k.ú. Dvorec 

 

Opravy místních komunikací v Nepomuku  (USN-R3-275/2015) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na opravy výtluků místních komunikací technologií SILKOT v k.ú. 

Nepomuk. 

Opravy vozovek Pavel Kratochvíl,Blaženice 30, 257 44 Netvořice               137.130,- Kč bez DPH 

ASFALT  OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice                  131 820,- Kč bez DPH 

PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín                                                    143.444,- Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření objednávky s firmou ASFALT  OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice . 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky pro firmu ASFALT  OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 

01 České Budějovice. 

 

Výběrové řízení“Strategický plán rozvoje města Nepomuk“  (USN-R3-

276/2015) 

Bere na vědomí 

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby vedené pod názvem „Strategický 

plán rozvoje města Nepomuk“ a seznam dodavatelů k zaslání výzvy k podání nabídky. 

Schvaluje 

V souladu s ustanoveními vnitřní směrnice města Nepomuk č. 1/2014, kterou se upřesňuje postup při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek a služeb, jejichž předpokládaná hodnota činí 

od 200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH nepodléhající právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na 

služby vedené pod názvem „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ a seznam dodavatelů k zaslání 

výzvy k podání nabídky. 

Jmenuje 

Členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek:  

Členové:   Náhradníci členů: 

PhDr. Pavel Kroupa Ing. Jiří Švec 

Ing. Pavel Jiran Milan Demela 

Mgr. Marek Baroch František Holub 

Ing. Michal Arnošt Pavel Motejzík, DiS. 

Mgr. David Jirka Mgr. Pavel Vacík 

  

Pověřuje 

Starostu rozesláním výzvy pro podání nabídky dle seznamu dodavatelů. 
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Odměny neuvolněným členům zastupitelstva Města Nepomuk  (USN-R3-

277/2015) 

Bere na vědomí 

Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady a dále zastupitelům, kteří 

jsou členy výborů zastupitelstva a komisí  rady města dle zákona č. 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 

za výkon funkce členům  zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

Nedoporučujezastupitelstvu ke schválení 

Úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady a dále zastupitelům, kteří jsou 

členy výborů zastupitelstva a komisí  rady města dle zákona č. 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 

za výkon funkce členům  zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 

PhDr. Pavel Kroupa           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


