
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 4.11.2015 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-26/2015 

Datum jednání:  04.11.2015 

 

3. Program jednání  (USN-R3-581/2015) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Program jednání   
4. Ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní  na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 20   
5. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 594/92 o výměře 108 m2 v k. ú. Nepomuk 

(obytná zóna vedle elektrárny)   
6. Pozemek 594/87 v k. ú. Nepomuk o výměře 541 m2 v obytné zóně vedle 

elektrárny   
7. Změna tarifní složky platu v platovém výměru ředitelů škol zřizovaných městem 

Nepomuk v důsledku novely nař. vlády č. 564/2006 Sb. (novela č. 278/2015 - 
změna tarifních tabulek)   

8. smlouva o zřízení VB č. IV-12-0009651/001   
9. Zrušení pronájmu bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 

13, o velikosti 3+k.k., celková plocha 88,49 m2   
10. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici 555, byt č. 19 z rodičů na dceru   
11. Rozpočet města Nepomuk na rok 2016   
12. Odstranění porostu v ochranném pásmu elektrického vedení   
13. Studie dopravního uzlu a parkovacích míst na nádraží ve Dvorci včetně využití 

rekonstrukce hotelu na Komunitní centrum seniorů   
14. Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za I. pololetí školního roku 2015/16   
15. Osazení dveří do plynových kotelen bytů v Pivovarské ulici   
16. Dodatek k provedení veřejného osvětlení Nepomuk - Nové Město, Přesanická 

ulice, Na Jednotě - pokládka trubek HDPE   
17. Osazení silniční váhy ve sběrném dvoře Dvorec   
18. Nepomuk, PJ Třebčická - kNN   
19. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby ,,Peronizace v ŽST Pačejov 

a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009   
20. Vyhrazené parkovací místo Na Vinici před č.p. 446, Nepomuk   
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21. Směna lesních pozemků v k.ú. Bezděkovec   
22. Zprávy z jednání komisí rady města   
23. Dotazníkové šetření v MŠ Nepomuk   
24. Lávka přes potok Mihovka - Nepomuk   
25. Komunitní dům pro seniory Dvorec   
26. Umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic „Plzeňská“ a „U Pošty“   
27. Odpadové hospodářství   
28. Územní studie na lokalitu pod Vinicí   
29. Kulturní akce  pro rok 2016   
30. Zelená Hora   
31. Norma   
32. Nákup movitých věcí   
33. Různé 
34. Diskuse 
35. Závěr 

  

4. Ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení od smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní  na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 20  (USN-R3-

582/2015) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v 

Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 20 – (***)  k 30.11.2015. 

Ukládá 

Vyvěsit záměr na pronájem nájemního bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 

20, o velikosti 2+k.k., celkové plocha 36,51 m2. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 594/92 o výměře 108 m2 v k. ú. 

Nepomuk (obytná zóna vedle elektrárny)  (USN-R3-583/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení pozemku p.č. 594/92 o výměře 108 m2 v k. ú. Nepomuk (obytná zóna vedle 

elektrárny). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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Nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení  

Prodej pozemku  p. č. 594/92 o výměře  o výměře 108 m2 v k. ú. Nepomuk (obytná zóna vedle 

elektrárny) (***). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

6. Pozemek 594/87 v k. ú. Nepomuk o výměře 541 m2 v obytné zóně vedle 

elektrárny  (USN-R3-584/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení pozemku p.č. 594/87 o výměře 541 m2 v k. ú. Nepomuk (v obytné zóně 

vedle elektrárny).  

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej pozemku p.č. 594/87 o výměře 541 m2 v k. ú. Nepomuk (v obytné zóně vedle elektrárny) 

(***). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.  

 

7. Změna tarifní složky platu v platovém výměru ředitelů škol zřizovaných 

městem Nepomuk v důsledku novely nař. vlády č. 564/2006 Sb. (novela č. 

278/2015 - změna tarifních tabulek)  (USN-R3-585/2015) 

Bere na vědomí 

změnu tarifní složky platu v platovém výměru ředitelů škol zřizovaných městem Nepomuk v důsledku 

změny legislativy - novela nař. vlády č. 564/2006 Sb., a to dle § 5, odst. 9 a přílohy č. 9. Plnění usnesení 

zajistí Blanka Čubrová.  

 

8. Smlouva o zřízení VB č. IV-12-0009651/001  (USN-R3-586/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost o uzavření smlouvy- “smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009651/001 

Nepomuk, ul. Alexandra Berndorfa, kNN” s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 594/36, 594/86 

a 594/91 v k.ú. Nepomuk (obytná zóna za elektrárnou). Služebnost věcného břemene spočívá: 

v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy a provádět na Součásti 

distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, 

včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 9 200 Kč 
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bez DPH. Rozsah věcného břemene je vymezen v GP. č 1032-46/2015 a je nedílnou součástí smlouvy. 

Výměra rozsahu věcného břemene činí 89,46 m2. 

Schvaluje 

Žádost o uzavření smlouvy- “smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009651/001 

Nepomuk, ul. Alexandra Berndorfa, kNN” s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 594/36, 594/86 

a 594/91 v k.ú. Nepomuk (obytná zóna za elektrárnou). Služebnost věcného břemene spočívá: 

v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy a provádět na Součásti 

distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, 

včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 9 200 Kč 

bez DPH. Rozsah věcného břemene je vymezen v GP. č 1032-46/2015 a je nedílnou součástí smlouvy. 

Výměra rozsahu věcného břemene činí 89,46 m2. Plnění usnesení zajistí Václav Peroutka. 

 

9. Zrušení pronájmu bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 572, 

byt č. 13, o velikosti 3+k.k., celková plocha 88,49 m2  (USN-R3-587/2015) 

Ruší 

Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 13, o velikosti 3+k.k., 

celkové plocha 88,49 m2 a uzavření nájemní smlouvy (***). 

Ruší doporučení ke schválení zastupitelstvu 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 13, o 

velikosti 3+k.k., celkové plocha 88,49 m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve výši 924 817,- Kč s tím, že 

první splátka ve výši 300 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 624 817,- Kč 

je splatný do 30.6.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 

 

10. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 19 z rodičů na dceru  (USN-R3-588/2015) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstva 

Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 19, 

o velikosti 2+k.k., celkové plocha 44,66 m2 z rodičů (***) na dceru (***) s tím, že cena bytu pro rok 

2015 činí 314 880,-Kč. Tato částka byla již uhrazena. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 
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12. Odstranění porostu v ochranném pásmu elektrického vedení  (USN-R3-

589/2015) 

Bere na vědomí 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu firmy ČEZ 

Distribuce, a.s. v zastoupení provozovatele DS Václavem Prachem, Za Školou 358, 334 52 Merklín, 

kde je požadováno odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a na pozemcích města Nepomuk 

ohrožující bezpečný provoz distribuční soustavy do 16.11. 2015. V případě neprovedení zásahu do 

16.11. 2015, bude toto považováno za souhlas k provedení zásahu zástupcem provozovatele DS, 

který bude uskutečněn po uplynutí výše uvedeného data.  Jedná se o pozemky parcelní číslo 346/3, 

346/31, 280/4, 1538/1, 1565/2, 195/2, 195/1, 215/1, 199/19 v k.ú. Nepomuk a parc.č. 212/1, 202/25, 

206/1, 70/1, 71/13 v k.ú Dvorec. 

Souhlasí 

S tím, aby na uvedených pozemcích ve vlastnictví města Nepomuk provedl zástupce provozovatele 

DS Václav Prach, Za Školou 358, 334 52 Merklín, odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a 

ponechal vzniklý dřevní odpad na místě samém. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece oznámením souhlasu zástupci provozovatele DS Václavu Prachovi, Za Školou 

358, 334 52 Merklín o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů jím a ponechání vzniklého 

dřevního odpad na místě samém na telefonní číslo 725 804 111, nebo na e-mail: 

vaclav.prach@seznam.cz. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

13. Studie dopravního uzlu a parkovacích míst na nádraží ve Dvorci včetně 

využití rekonstrukce hotelu na Komunitní centrum seniorů  (USN-R3-

590/2015) 

Bere na vědomí 

Studii dopravního uzlu a parkovacích míst na nádraží ve Dvorci včetně využití rekonstrukce hotelu na 

Komunitní centrum pro seniory.  

 

 

mailto:vaclav.prach@seznam.cz
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14. Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných 

městem Nepomuk za I. pololetí školního roku 2015/16  (USN-R3-591/2015) 

Určuje 

Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací za I. pololetí školního roku 2015/16. Plnění 

usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

15. Osazení dveří do plynových kotelen bytů v Pivovarské ulici  (USN-R3-

592/2015) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž dveří a obložkových zárubní do plynových kotelen 

bytů bytového domu v Pivovarské ulici. 

Truhlářství Müller, Družstevní 480, 335 01 Nepomuk                                   118.911,-Kč bez DPH 

Truhlářství BDL, Měcholupy 37                                                                          128.920,- Kč bez DPH 

Pavel Špicr, Lesnická 256,335 03 Nepomuk-Dvorec                                      120.620,- Kč bez DPH    

Oknoplastik s.r.o., Za Balonkou 267, 261 01 Příbram                                    174.740,-Kč bez DPH    

Schvaluje 

Uzavření objednávky s firmou Truhlářství Müller, Družstevní 480, 335 01 Nepomuk                                      

na dodávku a montáž dveří a obložkových zárubní  do plynových kotelen bytů bytového domu v 

Pivovarské ulici za částku 118.911,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s firmou Truhlářství Müller, Družstevní 480, 335 

01 Nepomuk  za částku 118.911,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

16. Dodatek k provedení veřejného osvětlení Nepomuk - Nové Město, 

Přesanická ulice, Na Jednotě - pokládka trubek HDPE  (USN-R3-593/2015) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce ,,Dodatek k provedení 

veřejného osvětlení nepomuk-Nové Město, Přesanická ulice, Na Jednotě-pokládka trubek HDPE. 

Fibre Optics Service s.r.o., Švihovská 136/8, 301 48 Plzeň                       29.650,-Kč bez DPH 
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SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň                                                        26.100,-Kč bez DPH 

Watecom s.r.o., Pod Žvahovem 279/11, 152 00 Praha 5                          28.500,-Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření objednávky s firmou SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň za částku 26.100,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky s firmou  SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň za 

částku 26.100,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

17. Osazení silniční váhy ve sběrném dvoře Dvorec  (USN-R3-594/2015) 

Bere na vědomí 

Cenovou nabídku na výkon činnosti koordinátora BOZP od Pavla Šotta, V Cihelně 77, 330 27 Vejprnice 

v souvislosti s realizací akce ,, Osazení silniční váhy ve sběrném dvoře Dvorec” ve výši 18.000,-Kč-

neplátce. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo na výkon činnosti koordinátora BOZP s Pavlem Šottem, V Cihelně 77, 330 27 

Vejprnice v souvislosti s realizací akce ,, Osazení silniční váhy ve sběrném dvoře Dvorec” ve výši 

18.000,-Kč-neplátce. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo na výkon činnosti koordinátora BOZP s Pavlem 

Šottem, V Cihelně 77, 330 27 Vejprnice v souvislosti s realizací akce ,, Osazení silniční váhy ve 

sběrném dvoře Dvorec” ve výši 18.000,-Kč-neplátce. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

18. Nepomuk, PJ Třebčická - kNN  (USN-R3-595/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost firmy Projektel, s.r.o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy o uzavření ,,Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu” akce 

,,Nepomuk, PJ Třebčická – kNN”a o ,,Souhlas se stavbou na sousedních pozemcích”. Jedná se o 

pokládku kabelů pro přívod elektrické energie do zahrádkářské kolonie v Třebčické ulici. 
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Schvaluje 

Uzavření ,,Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu” akce ,,Nepomuk, PJ Třebčická – kNN”a o ,,Souhlas se stavbou na sousedních 

pozemcích” 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem ,,Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu” akce ,,Nepomuk, PJ Třebčická – kNN”a o ,,Souhlas se 

stavbou na sousedních pozemcích”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

19. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby ,,Peronizace v ŽST 

Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009  (USN-R3-596/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost firmy Metroprojekt o stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby ,,Peronizace v ŽST 

Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009”. 

Nemá námitek 

K předložené projektové dokumentaci pro umístění stavby ,,Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení 

rychlosti v km 299,650-304,009”. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s předloženou projektovou dokumentací pro umístění 

stavby akce,, ,,Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009”. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

 

20. Vyhrazené parkovací místo Na Vinici před č.p. 446, Nepomuk  (USN-R3-

597/2015) 

Bere na vědomí 

Požadavek (***) na zpevnění povrchu vyhrazeného parkoviště před č.p. 446 v ulici na Vinici Nepomuk 

z důvodu nemožnosti provedení vodorovného značení a ztíženého pohybu vozíkem po jeho povrchu. 
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Schvaluje 

Provedení zpevnění povrchu vyhrazeného parkoviště před č.p. 446 v ulici Na Vinici Nepomuk pro 

(***) z důvodu nemožnosti provedení vodorovného značení a ztíženého pohybu vozíkem po jeho 

povrchu. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

21. Směna lesních pozemků v k.ú. Bezděkovec  (USN-R3-598/2015) 

Bere na vědomí 

Zájem Lesů ČR s.p. o směnu části pozemku p.č. 314/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Bezděkovec ve 

vlastnictví města Nepomuk za jiný lesní pozemek o stejné rozloze ve vlastnictví Lesů ČR v k.ú. 

Bezděkovec. 

Pověřuje 

Zdeňka Boušeho (var. Pavla Kroupu / Bedřicha Kohlenbergera) jednáním s Lesy ČR o výběru 

vhodného pozemku pro směnu. Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa. 

 

22. Zprávy z jednání komisí rady města  (USN-R3-599/2015) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání komisí rady města. Plnění usnesení zajití Pavel Kroupa 

 

23. Dotazníkové šetření v MŠ Nepomuk  (USN-R3-600/2015) 

Bere na vědomí 

Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí navštěvujících MŠ Nepomuk. 

 

24. Lávka přes potok Mihovka - Nepomuk  (USN-R3-601/2015) 

Bere na vědomí 

Zadávací podmínky a seznam firem pro poptávku  výběrového řízení  na dodavatele stavební akce 

,,Lávka přes potok Mihovka – Nepomuk”. 
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Schvaluje 

Zadávací podmínky a seznam firem pro poptávku  výběrového řízení  na dodavatele stavební akce 

,,Lávka přes potok Mihovka – Nepomuk”. Plnění usnesení  zajistí Tomáš Chouň.  

 

25. Komunitní dům pro seniory Dvorec  (USN-R3-602/2015) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce ,, Komunitní dům pro 

seniory Dvorec”. 

Ing. Václav Petráš, Buková 47, 334 52 Merklín                            184.000,- Kč bez DPH 

Ing. Milena Straková, Raisova 7, Plzeň                                          169.000,- neplátce 

AIP Plzeň, Brojova 16, Plzeň                                                            194.000,- Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo s ing.  Milenou Strakovou, Raisova 7, Plzeň na zpracování projektové 

dokumentace akce ,, Komunitní dům pro seniory Dvorec” za částku 169.000,-Kč-neplátce. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s ing.  Milenou Strakovou, Raisova 7, Plzeň na 

zpracování projektové dokumentace za částku 169.000,-Kč-neplátce. Plnění usnesení zajistí Josef 

Silovský. 

 

26. Umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic „Plzeňská“ a „U Pošty“  

(USN-R3-603/2015) 

Bere na vědomí 

Návrh na umístění dopravního vypouklého  zrcadla na křižovatku ulic “Plzeňská“ a “U Pošty”. 

Schvaluje 

Umístění   zrcadla na křižovatku ulic “Plzeňská“ a “U Pošty”. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

Pověřuje 

Tomáše Chouně zajištěním nákupu a umístění  dopravního zrcadla na křižovat 
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27. Odpadové hospodářství  (USN-R3-604/2015) 

Schvaluje 

Vypracování analýzy  odpadového hospodářství  města Nepomuk od firmy RRA PK . Plnění usnesení 

zajistí Jiří Švec. 

 

28. Územní studie na lokalitu pod Vinicí  (USN-R3-605/2015) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy s ing. Arch. Markem  Bečkou  na zpracování  územní studie na lokalitu pod Vinicí. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa.   

 

29. Kulturní akce  pro rok 2016  (USN-R3-606/2015) 

Schvaluje 

Harmonogram kulturních akcí v roce 2016. Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa. 

 

30. Zelená Hora  (USN-R3-607/2015) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Poskytnutí  finančního daru ve výši 50 000,-Kč na nový oltář do kostela Nanebevzetí  Panny Marie na 

Zelené Hoře v rámci programu Era pomáhá regionům. Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa. 

 

31. Norma  (USN-R3-608/2015) 

Bere na vědomí 

Umístění  vodovodu  včetně hydrantu pana  Prokopce na pozemcích města  u objektu NORMA 

v Nepomuku .  
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32. Nákup movitých věcí  (USN-R3-609/2015) 

Schvaluje 

Nákup movitých věcí dle přiloženého  seznamu v celkové hodnotě 450 000 Kč od firmy HATAJ-CHOUŇ  

spol. s r.o.  Na Kaplance 542, Nepomuk, za něž jedná  insolvenční správce Štancl – insolvence v.o.s.  

Plzeň, Kollárova 619/44. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.  

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa           Ing. Jiří Švec 

  Místostarosta města Nepomuk              Starosta města Nepomuk 

 

 

 

 


