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Číslo jednání:  JedNR3-20/2015 

Datum jednání:  11.08.2015 

 

program  (USN-R3-467/2015) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Návrh: program  (527/NR3/2015) 
4. Návrh: Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za kostelem 583 , byt č. 9 

dohodou k 31.8.2015  (517/NR3/2015) 
5. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63  

(522/NR3/2015) 
6. Návrh: Nájem předzahrádky v Nepomuku, Nábřeží 198  (518/NR3/2015) 
7. Návrh: Výměna plynových kotlů v Nepomuku, Přesanická 430  (524/NR3/2015) 
8. Návrh: Odkoupení pozemků p.č. 75/12 (2876 m2),  p.č. 75/13 (10912 m2) , st.p.č.  

39 (99 m2), 40 (13 m2), 43, 49, 50, 54 (všechny12 m2) a 56 (106 m2) v k. ú. 
Přebudov od města Kasejovice (tábor Přebudov)  (516/NR3/2015) 

9. Návrh: Prodej části pozemku p.č. 98/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec za 108 
Kč/m2 (519/NR3/2015) 

10. Návrh: Odkoupení pozemků p.p.č. 310/10 o výměře 359 m2, 310/17 o výměře 
182 m2 a 310/18 o výměře 3 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových za 38.000 Kč (u Kuvagu)  (520/NR3/2015) 

11. Návrh: Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie 
mezi městem Blovice a městem Nepomuk. Odpovídá Mgr. Jiří Bešta.  
(523/NR3/2015) 

12. Návrh: Směrnice na vymezení, evidenci, oceňování a účtování majetku  
(526/NR3/2015) 

13. Návrh: 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  (525/NR3/2015) 
14. Návrh: Odkoupení pozemku p.č. 541/2 v k. ú. Dvorec o výměře 135 m2 od 

podílových spoluvlastníků za 50 Kč/m2  (529/NR3/2015) 
15. Návrh: Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk ,,Za sluníčkem do zahrádky aneb příroda 

nás baví“  (530/NR3/2015) 
16. Návrh: Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk-systém 

odděleného sběru-kompostéry-vybavení sběrného dvora  (531/NR3/2015) 
17. Návrh: Nepomuk-kruhová křižovatka K2 U Pyramidy - přeložka NN  

(548/NR3/2015) 
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18. Návrh: Městské bazény  (568/NR3/2015) 
19. Různé 
20. Diskuse 
21. Závěr 

  

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za kostelem 583 , byt č. 9 

dohodou k 31.8.2015  (USN-R3-468/2015) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 9 – (***) dohodou k 

31.8.2015. Plnění usnesení  zajistí Miroslava Suchá.  

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63  (USN-

R3-469/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce  63 -  (***) na dobu určitou od 

1.1.2016 do 31.12.2016. Plnění usnesení  zajistí Miroslava Suchá.  

 

Nájem předzahrádky v Nepomuku, Nábřeží 198  (USN-R3-470/2015) 

Schvaluje 

Nájem předzahrádky v Nepomuku, Nábřeží č.p. 198 – (***) na dobu určitou 5 let a přednostní právo 

nájmu k předzahrádce pro toho, kdo je ( a v budoucnu bude) vlastníkem domu. Plnění usnesení  

zajistí Miroslava Suchá.  

 

 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 
 

 
 

Odkoupení pozemků p.č. 75/12 (2876 m2),  p.č. 75/13 (10912 m2) , st.p.č.  39 

(99 m2), 40 (13 m2), 43, 49, 50, 54 (všechny12 m2) a 56 (106 m2) v k. ú. 

Přebudov od města Kasejovice (tábor Přebudov)  (USN-R3-472/2015) 

Souhlasí 

S odkoupením pozemků p.č. 75/12 (2876 m2), p.č. 75/13 (10912 m2), st.p.č. 39 (99 m2), 40 (13 m2), 

43, 49, 50, 54 (všechny 12 m2) a 56 (106 m2) v k. ú. Přebudov od města Kasejovice (tábor Přebudov). 

Ukládá 

B. Čubrové zadat znalecký posudek na objekt tábora Přebudov. Za splnění usnesení odpovídá B. 

Čubrová.  

 

Prodej části pozemku p.č. 98/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec za 108 

Kč/m2 (USN-R3-473/2015) 

Ruší 

Část usnesení RMN ze dne 28. 5. 2015 č. USN-R3-365/2015 ve znění: 

“Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části pozemku p.č. 98/1 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 108 Kč/m2.” 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části pozemku p.č. 98/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec za 108 Kč/m2 (***). Plnění usnesení 

zajistí Blanka Čubrová.  

 

Odkoupení pozemků p.p.č. 310/10 o výměře 359 m2, 310/17 o výměře 182 

m2 a 310/18 o výměře 3 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových za 38.000 Kč (u Kuvagu)  (USN-R3-474/2015) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Odkoupení pozemků p.č. 310/10 o výměře 359 m2, 310/17 o výměře 182 m2 a 310/18 o výměře 3 m2 

v k. ú. Nepomuk (u Kuvagu) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za 

38.000 Kč. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.  
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Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie mezi 

městem Blovice a městem Nepomuk. Odpovídá Mgr. Jiří Bešta.  (USN-R3-

475/2015) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie mezi Městem Blovice a  

Městem Nepomuk. Plnění usnesení zajistí  Martina Gulová.  

 

Směrnice na vymezení, evidenci, oceňování a účtování majetku  (USN-R3-

476/2015) 

Schvaluje 

Směrnici na vymezení, evidenci, oceňování a účtování majetku. Plnění usnesení zajistí  Jaroslav 

Somolík .  

 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  (USN-R3-477/2015) 

Bere na vědomí 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 296 220 360 Kč a výdaje 

322 873 270 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 296 220 360 Kč a výdaje 

322 873 270 Kč.  Plnění usnesení zajistí  Jaroslav Somolík .  

 

Odkoupení pozemku p.č. 541/2 v k. ú. Dvorec o výměře 135 m2 od podílových 

spoluvlastníků za 50 Kč/m2  (USN-R3-478/2015) 

Souhlasí 

S odkoupením pozemku 541/2 v k. ú. Dvorec o výměře 135 m2 (***) za 50 Kč/m2. 

Ukládá 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 
 

 
 
Odboru FIN nechat zhotovit znalecký posudek.  Za plnění usnesení odpovídá Blanka Čubrová. 

 

Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk ,,Za sluníčkem do zahrádky aneb příroda nás 

baví“  (USN-R3-479/2015) 

Bere na vědomí 

Rozhodnutí zadavatele –část 2: dodávka autorských herních prvků na akci: Přírodní hřiště při MŠ 

Nepomuk ,,Za sluníčkem do zahrádky aneb příroda nás baví” o výběru nabídky uchazeče Mgr. A. 

Lenka Klodová 250 63 Sluhy 94 za cenu 423.000,-Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele –část 2: dodávka autorských herních prvků na akci: Přírodní hřiště při MŠ 

Nepomuk ,,Za sluníčkem do zahrádky aneb příroda nás baví” o výběru nabídky uchazeče Mgr. A. 

Lenka Klodová 250 63 Sluhy 94 za cenu 423.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece po uplynutí zákonné lhůty podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem Mgr. A. 

Lenka Klodová. 250 63 Sluhy 94 s nabídkovou cenou  423.000,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 

 

Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk-systém 

odděleného sběru-kompostéry-vybavení sběrného dvora  (USN-R3-480/2015) 

Bere na vědomí 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení části 2: Vybavení sběrného dvora-kontejnery  zadávacího řízení akce 

,,Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk-systém odděleného sběru-kompostéry-

vybavení sběrného dvora “. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 

Bere na vědomí 

Návrh Příkazní  smlouvy se Stavební poradnou ,spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice na 

zpracování a administraci nového zadávacího řízení na část 2 : Vybavení sběrného dvora-kontejnery  

za cenu 7 000,-Kč bez DPH a to formou dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě . 

 

Schvaluje 
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Rozhodnutí zadavatele o zrušení části 2: Vybavení sběrného dvora-kontejnery  zadávacího řízení akce 

,,Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk-systém odděleného sběru-kompostéry-

vybavení sběrného dvora “. 

Schvaluje 

Uzavření  Příkazní  smlouvy se Stavební poradnou ,spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

na zpracování a administraci nového zadávacího řízení na část 2 : Vybavení sběrného dvora-

kontejnery  za cenu 7 000,-Kč bez DPH a to formou dodatku č. 1 k Příkazní  smlouvě  . 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem  rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení část 2 : Vybavení 

sběrného dvora-kontejnery . Podpisem mandátní smlouvy se Stavební poradnou na zpracování a 

administraci nového zadávacího řízení na část 2 : Vybavení sběrného dvora-kontejnery . Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

Nepomuk-kruhová křižovatka K2 U Pyramidy - přeložka NN  (USN-R3-

481/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost firmy ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení firmy SEG s.r.o. o prodloužení termínu realizace 

přeložky NN do 31.10. 2015 z důvodu nepřipravenosti nivelety Husovy ulice pro uložení kabelů NN. 

Schvaluje 

Prodloužení termínu realizace přeložky NN do 31.10 2015, kterou provádí firma ČEZ Distribuce a.s. v 

zastoupení firmy SEG s.r.o. z důvodu nepřipravenosti nivelety Husovy ulice pro uložení kabelů NN. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu o prodloužení termínu realizace do 31.10. 2015. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

Městské bazény  (USN-R3-482/2015) 

Schvaluje 

Prominutí poplatku za užívání městských bazénů TJ Sokol Nepomuk  v rámci tenisového soustředění  

dětí a mládeže v termínu 11. 8.  -  14. 8. 2015. Plnění usnesení zajistí  Miroslava Suchá . 
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PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


