
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 8.9.2015 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-22/2015 

Datum jednání:  08.09.2015 

 

Program jednání  (USN-R3-498/2015) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Program jednání   
4. Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 47   
5. Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 2   
6. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku ,Na Vinici 512, byt č. 9-10   
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt 

č. 19, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 m2   
8. Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, o 

velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2   
9. Odkoupení pozemku p.č. 71/11 v k. ú. Dvorec   
10. Výměna kuchyňského kotle ve školní jídelně ZŠ Nepomuk   
11. Povolení na stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9   
12. Úprava pravidel - Pečovatelská služba města Nepomuk   
13. Prodej dřevní hmoty   
14. Nakládání Města Nepomuk s autovraky   
15. Řešení zachování územního pracoviště finančního úřadu v Nepomuku   
16. Zametací stroj   
17. Nákup  majetku   
18. I/20 Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy - propojení vodovodu   
19. Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk-systém odděleného 

sběru-kompostéry-vybavení sběrného dvora   
20. Zateplení Základní školy -  Nepomuk   
21. Přijetí dotace na výdaje SDH   
22. Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků   
23. Dohoda s AGENTUROU VENKOVA  o.p.s.   
24. Různé 
25. Diskuse 
26. Závěr 
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Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 47  

(USN-R3-499/2015) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 47 k 30.9.2015 – 

(***). Plnění usnesení zajistí pí. Miroslava Suchá 

 

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 2  

(USN-R3-500/2015) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 2 k 30.9.2015 – 

(***). Plnění usnesení zajistí pí. Miroslava Suchá 

 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 9-10  (USN-R3-

501/2015) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 9-10 (***) na dobu určitou od 1.10.2015 

do 30.9.2016 za smluvní nájemné ve výši 65,- Kč/m2.Plnění usnesení zajistí pí. Miroslava Suchá 

 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 

555, byt č. 19, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 m2  (USN-R3-502/2015) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 19 o 

velikosti 2+k.k., celková plocha 44,46 m2 za cenu platnou pro rok 2015 ve výši  314 880,- Kč s tím, že 

první splátka ve výši 110 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 204 880,- Kč bude uhrazen do 

31.12.2015. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 
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Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 

15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2  (USN-R3-503/2015) 

Schvaluje 

Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., 

celková plocha 56,56 m2 a uzavření nájemní smlouvy  s (***). 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***)  na byt  v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, 

o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2018 ve výši  413 910,- Kč s tím že 

první splátka ve výši 110 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy (převedena ze zálohy na byt v 

Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 13). Doplatek ve výši 303 910,- Kč je splatný do 28.2.2018. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá 

 

Odkoupení pozemku p.č. 71/11 v k. ú. Dvorec  (USN-R3-504/2015) 

Bere na vědomí 

Možnost odkoupení pozemku p.č. 71/11 v k. ú. Dvorec o celkové výměře 4162 m2 od (***). 

Souhlasí 

S jednáním s exekutorem a  odkupem exekuované nemovitosti. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová 

 

Výměna kuchyňského kotle ve školní jídelně ZŠ Nepomuk  (USN-R3-505/2015) 

Bere na vědomí 

Dopis ředitele ZŠ Nepomuk p. Milana Demely - informaci o současné situaci týkající se výměny kotle 

v kuchyni školní jídelny ZŠ Nepomuk. 

Souhlasí 

Se změnou topného media ve školní jídelně Základní školy Nepomuk z plynového na elektrické bez 

navýšení již dříve schválené kupní ceny (cca 140.000 Kč). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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Pověřuje 

P. starostu a p. ředitele ZŠ Nepomuk k jednání s dodavateli elektřiny ke zvýšení nasmlouvané horní 

hranice odběru elektřiny u ZŠ Nepomuk. 

 

Povolení na stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9  (USN-R3-

506/2015) 

Souhlasí 

Se stavebními úpravami – zasklením balkonu v bytě č. 9 v Nepomuku, Pivovarská 572 (***) s tím, že 

požádají stavební úřad o povolení. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

Úprava pravidel - Pečovatelská služba města Nepomuk  (USN-R3-507/2015) 

Schvaluje 

Vnitřní pravidla pečovatelské služby města Nepomuk, pravidla pro řešení možných  havarijních a 

nouzových situací, standard č. 1-15. Plnění usnesení zajistí pí. Renata Vodičková 

 

Prodej dřevní hmoty  (USN-R3-508/2015) 

Schvaluje 

Prodej dřeva z městských lesů pomocí nabídky  uveřejněné na internetových stránkách města 

Nepomuk.  Nabídka bude obsahovat nabídkový list, tabulku specifikace prodávaného dřeva, návrh 

smlouvy o dílo, fotografie dřeva na skládkách.  Kupní smlouva bude uzavřena s firmou, která nabídne 

nejvyšší  cenu . 

Určuje 

Komisi pro vyhodnocení nabídek na prodej dřeva z městských lesů  ve složení : Vladimír Rund , Ing. 

Jaroslav Somolík, Bedřich Kohlenberger.  Plnění usnesení zajistí  Jaroslav Somolík . 
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Nakládání Města Nepomuk s autovraky  (USN-R3-509/2015) 

Schvaluje 

Postup nakládání Města Nepomuk s autovraky dle zákona o odpadech. Plnění usnesení zajistí Jiří 

Švec.  

 

Řešení zachování územního pracoviště finančního úřadu v Nepomuku  (USN-

R3-510/2015) 

Bere na vědomí 

Návrh řešení zachování územního pracoviště finančního úřadu v Nepomuku. 

 

Zametací stroj  (USN-R3-511/2015) 

Bere na vědomí 

Návrh smlouvy o dílo č. 2015-32-M mezi městem Nepomuk a firmou LEGRO CONSULT s.r.o., jejíž 

obsahem je zpracování dokumentace  k projektu ,,Omezení prašnosti z plošných zdrojů v městě 

Nepomuk” za cenu 15.000,-Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Smlouvu o dílo č. 2015-32-M mezi městem Nepomuk a firmou LEGRO CONSULT s.r.o., jejíž obsahem 

je zpracování dokumentace  k projektu ,,Omezení prašnosti z plošných zdrojů v městě Nepomuk” za 

cenu 15.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. Plnění usnesení  zajistí Josef Silovský 

 

Nákup  majetku  (USN-R3-512/2015) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Nákup majetku  od  správce konkurzní podstaty  firmy Hataj- Chouň v likvidaci. Plnění usnesení zajistí 

Jiří Švec . 
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I/20 Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy - propojení vodovodu  

(USN-R3-513/2015) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na propojení vodovodu mezi Luční a Nádražní ulicí, které není součástí 

schválené projektové dokumentace stavby kruhové křižovatky. 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby Západ 

Emingerova 18, 318 02 Plzeň                                                      180.350,99 Kč bez DPH 

Vasil TOMA, vodoinstalatérství a topenářství, 

Plevňov 4, 334 01 Přeštice                                                           196.480,59 Kč bez DPH 

BK-investis,spol. s r.o., Pod Všemi svatými 83. 

301 65 Plzeň                                                                                   203.505,42 Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření objednávky na propojení vodovodu mezi Luční a Nádražní ulicí s firmou SWIETELSKY 

stavební s.r.o., Dopravní stavby Západ Emingerova 18, 318 02 Plzeň za celkovou částku 180.350,99 Kč 

bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing.Jiřího Švece podpisem objednávky s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby 

Západ , Emingerova 18, 318 02 Plzeň za celkovou částku 180.350,99 Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

 

Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk-systém 

odděleného sběru-kompostéry-vybavení sběrného dvora  (USN-R3-514/2015) 

Bere na vědomí 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky část 2: Vybavení sběrného dvora – kontejnery 

uchazeče Agrowest a.s, Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, Východní předměstí, jehož nabídka byla 

podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 78.500,-Kč 

bez DPH. Druhá v pořadí se umístila firma ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín s cenou 

79.000,-Kč bez DPH. 
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Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky část 2: Vybavení sběrného dvora – kontejnery 

uchazeče Agrowest a.s, Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, Východní předměstí, jehož nabídka byla 

podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 78.500,-Kč 

bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing.Jiřího Švece podpisem smlouvy s firmou Agrowest a.s, Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, 

Východní předměstí s částkou 78.500,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

Zateplení Základní školy -  Nepomuk  (USN-R3-515/2015) 

Bere na vědomí 

Návrh smlouvy č. 15252293 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

operačního program Životního prostředí mezi městem Nepomuk a Státním fondem životního 

prostředí České republiky na akci ,,Zateplení Základní školy - Nepomuk “, kde celková výše podpory 

bude činit  7 543 062,00 Kč. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy č. 15252293 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

operačního program Životního prostředí mezi městem Nepomuk a Státním fondem životního 

prostředí České republiky na akci ,,Zateplení Základní školy - Nepomuk “, kde celková výše podpory 

bude činit  7 543 062,00 Kč. 

Pověřuje 

Starostu ing.Jiřího Švece podpisem smlouvy č.  15252293 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci operačního program Životního prostředí. Plnění usnesení zajistí Josef 

Silovský. 

 

Přijetí dotace na výdaje SDH  (USN-R3-516/2015) 

Schvaluje 

Přijetí  dotace z prostředků státního rozpočtu  na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  z 

dotačního programu “Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 

2015” ve výši  29 128,-Kč.  Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.   
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Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků  (USN-R3-517/2015) 

Schvaluje 

Proplacení náhrady za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 828/4, části p.č. 882 a části p.č. 828/8 v k. ú. 

Nepomuk . Jedná se o pozemky  pod areálem vodárny Nepomuk , které městu bezúplatně  převádí 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá . 

 

Dohoda s AGENTUROU VENKOVA  o.p.s.  (USN-R3-518/2015) 

Schvaluje 

Dohodu o propagaci činnosti Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství  a venkova 

Plzeňského kraje na Soutěži  regionálních venkovských  nepotravinářských  výrobců  jižního Plzeňska 

a  Klatovska dne 17. 10. 2015 v Nepomuku  uzavřenou s AGENTUROU VENKOVA o.p.s. . Plnění 

usnesení zajistí Pavel Kroupa.  

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa             Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


