
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
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Číslo jednání:  JedNR3-33/2016 

Datum jednání:  10.02.2016 

 

Program jednání  (USN-R3-732/2016) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Program jednání   
4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 4, o velikosti 1+1, 

celková plocha 47,89 m2   
5. Uzavření dodatku k smlouvě o převodu vlastnictví  bytu v Nepomuku, U Sokolovny 

559, byt č. 4, o velikosti 3+1, celková plocha 81,01 m2   
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 21   
7. Předání stavby „Zateplení ZŠ Nepomuk“ do účetnictví ZŠ Nepomuk na základě 

majetku svěřeného do správy (budova ZŠ)   
8. Vyvěšení záměru na pronájem pozemku st. 216 v k.ú. Klášter   
9. Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku st. 156 v k.ú. Klášter   
10. Prodej pozemku st.p.č. 156 o výměře 235 m2 ve vlastnictví města Nepomuk 

majitelům bytů v bytovém domě č.p. 454 na pozemku 156 v k. ú. Klášter u 
Nepomuka   

11. Závěrečné zprávy k dotačnímu programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a 
mládeže 2015“   

12. Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje   

13. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015   
14. Vodné a stočné   
15. Prodej dřeva   
16. Nepomucká pouť 2016   
17. Veřejné osvětlení v obci Dvorec   
18. Příkazní smlouva - Komunitní dům pro seniory Dvorec   
19. Oplocení pozemku č.parc.594/3 a st. 365   
20. Přeložení VO - Nádražní ulice   
21. Stavební akce   
22. Hodina země   
23. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy speciálního stavebního úřadu   
24. Uzavření nájemní smlouvy k dočasnému užívání veřejného prostranství o 

Nepomucké pouti v r. 2016 a 2017   
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25. Poskytnutí finančního daru Sjednocené organizaci nevidomých  a slabozrakých, 
oblastní pobočka Plzeň -jih   

26. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů   
27. Komise rady   
28. Hasičská stříkačka   
29. Různé 
30. Závěr 

 

4) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 4, o velikosti 

1+1, celková plocha 47,89 m2  (USN-R3-733/2016) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 4, o velikosti 1+1, celková plocha 47,89 m2 

(***) od 1.5.2016 na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Uzavření dodatku k smlouvě o převodu vlastnictví  bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 559, byt č. 4, o velikosti 3+1, celková plocha 81,01 m2  (USN-R3-

734/2016) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Uzavření  dodatku k smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, 

byt č. 4, o velikosti 3+1, celková  plocha 81,01 m2. Mění se kupní cena jednotky a její splatnost. 

Budoucí kupující  zaplatí kupní cenu nemovitosti, která byla dohodou stanovena na  582 490,- Kč . 

Kupní cena bude zaplacena následujícím způsobem: budoucí kupující zaplatili první splátku ve výši 

150 000,- Kč, druhou splátku kupní ceny ve výši  432 490,- Kč  zaplatí kupující nejpozději do 

31.12.2016.Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 21  

(USN-R3-735/2016) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 21 – (***) na dobu určitou do 

29.2.2016 do 28.2.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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7) Předání stavby „Zateplení ZŠ Nepomuk“ do účetnictví ZŠ Nepomuk na 

základě majetku svěřeného do správy (budova ZŠ)  (USN-R3-736/2016) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Předání stavby “Zateplení Základní školy Nepomuk” v hodnotě 18 584 453,96 Kč včetně DPH do 

účetnictví ZŠ Nepomuk na základě majetku svěřeného do správy (budova ZŠ Nepomuk). Plnění 

usnesení zajistí Blanka Čubrová  

 

8) Vyvěšení záměru na pronájem pozemku st. 216 v k.ú. Klášter  (USN-R3-

737/2016) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pronájem pozemku st. 216 v k.ú. Klášter – předem určenému zájemci, který je 

vlastníkem stavby. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěšení záměru  na pronájem pozemku st. 216 v k.ú. Klášter – předem určenému 

zájemci, který je vlastníkem stavby.  

 

9) Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku st. 156 v k.ú. Klášter  (USN-R3-

738/2016) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na  pronájem části pozemku st. 156 v k.ú. Klášter – předem určenému zájemci, který 

je vlastník stavby. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěšení záměru na  pronájem části pozemku st. 156 v k. ú. Klášter- předem 

určenému zájemci, který je vlastník stavby. 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 10.2.2016 
 

 
 

10) Prodej pozemku st.p.č. 156 o výměře 235 m2 ve vlastnictví města Nepomuk 

majitelům bytů v bytovém domě č.p. 454 na pozemku 156 v k. ú. Klášter u 

Nepomuka  (USN-R3-739/2016) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej podílu 6329/74016 ze st. pozemku č. 156 o celkové výměře 235 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

ve vlastnictví města Nepomuk vlastníkovi bytu č. 454/12 v bytovém domě č. p. 454 (***) za 1 Kč/m2. 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem 

daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Prodej je osvobozen od DPH. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

 

12) Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti území Plzeňského kraje  (USN-R3-740/2016) 

Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského 

kraje ve výši  113.190,-- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015  (USN-R3-741/2016) 

Schvaluje 

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015. Plnění usnesení zajistí Václav Netušil  

 

14) Vodné a stočné  (USN-R3-742/2016) 

Bere na vědomí 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2016 a Výpočet (kalkulace) 

cen pro vodné a stočné pro rok 2016.  
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15) Prodej dřeva  (USN-R3-743/2016) 

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: Ing. Jaroslav Somolík, 

Vladimír Vokurka, Tomáš Chouň , Alena Marušincová , Vladimír Rund, náhradníci ve složení:  Josef 

Silovský , Václav Novák . Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.  

 

16) Nepomucká pouť 2016  (USN-R3-744/2016) 

Bere na vědomí 

Informace o organizačním zajištění  Nepomucké   pouti  2016. Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa 

 

17) Veřejné osvětlení v obci Dvorec  (USN-R3-745/2016) 

Bere na vědomí 

Oznámení firmy ČEZ Distribuce a.s. Guldenerova 19, 326 00 Plzeň o další etapě rekonstrukce 

vzdušného vedení kNN pokládkou do země od viaduktu ve Dvorci směrem na Vrčeň , kde požaduje  

řešení umístění veřejného osvětlení po odstranění sloupů vzdušného vedení NN v roce 2017. 

 

18) Příkazní smlouva - Komunitní dům pro seniory Dvorec  (USN-R3-746/2016) 

Schvaluje 

Příkazní smlouvu s firmou STAVEBNÍ PORADNA  spol. s r. o. České Budějovice  na  realizaci výběrového 

řízení dodavatele stavební akce :”Dvorec č.201 – Změna stavby z penzionu na komunitní dům “ za cenu  

75 000,-Kč + DPH . Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.  
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Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy s firmou STAVEBNÍ PORADNA  spol. s r. o. České 

Budějovice  na  realizaci výběrového řízení dodavatele stavební akce :”Dvorec č.201 – Změna stavby z 

penzionu na komunitní dům “. 

 

19) Oplocení pozemku č.parc.594/3 a st. 365  (USN-R3-747/2016) 

Bere na vědomí 

Dopis od p. Jitky Štěpánové doručený  7. února 2016 Ing. Jiřímu Švecovi – starostovi města. 

Nesouhlasí 

S prováděním terénních ani stavebních úprav na pozemku parc.č.595 v k.ú. Nepomuk, který přiléhá k 

pozemkům č. 594/3 a st. 365 v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.  

 

20) Přeložení VO - Nádražní ulice  (USN-R3-748/2016) 

Bere na vědomí 

Návrh od fy Elektromontáže Touš s.r.o. na přeložku VO na nové sloupy (3 ks) v Nádražní ulici v rámci 

stavby Nepomuk, Nádražní prováděné společností ČEZ v délce cca 105 m za nabídkovou cenu 15 870,- 

Kč  bez DPH. 

Schvaluje 

Provedení   přeložky  VO firmou Elektromontáže Touš s.r.o. na nové sloupy (3 ks) v Nádražní ulici v 

rámci stavby Nepomuk, Nádražní  prováděné  společností ČEZ v délce cca 105 m za nabídkovou cenu 

15 870,- Kč  bez DPH. 

Souhlasí 

S prodloužením termínu kolaudace akce do 30.4.2016. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem objednávky na přeložku VO s firmou Elektromontáže Touš s.r.o. 

Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 
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22) Hodina země  (USN-R3-749/2016) 

Souhlasí 

s připojením Města Nepomuk ke kampani Hodina Země 2016. Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa. 

 

23) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy speciálního stavebního úřadu  

(USN-R3-750/2016) 

Bere na vědomí 

Veřejnoprávní smlouvu s okolními obcemi  ve správním území  ORP Nepomuk na výkon agendy 

speciálního stavebního  úřadu  pro stavby místních komunikací  nacházejících se v jejím správním 

obvodu. 

 

24) Uzavření nájemní smlouvy k dočasnému užívání veřejného prostranství o 

Nepomucké pouti v r. 2016 a 2017  (USN-R3-751/2016) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy k dočasnému užívání veřejného prostranství o Nepomucké pouti v r. 2016 a 

2017 s p. Vlastimilem Lagronem, IČO 10392092, Národních mučedníků 150, Klatovy za nájemné ve výši 

150 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

25) Poskytnutí finančního daru Sjednocené organizaci nevidomých a 

slabozrakých, oblastní pobočka Plzeň -jih  (USN-R3-752/2016) 

Schvaluje 

Příspěvek ve výši  5000,-Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, Plzeň – jih. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík .  
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26) Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů  (USN-R3-753/2016) 

Schvaluje 

Příspěvek ve výši 5 000,-Kč Klubu českých turistů , oblast Plzeňského kraje na obnovu a údržbu 

turistických značených cest procházejících  okolím Města Nepomuk . Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík.  

 

27) Komise rady  (USN-R3-754/2016) 

Odvolává 

Mgr. Jirku Davida jako tajemníka Komise rozvoje a investic 

Jmenuje 

Tomáše Chouně tajemníkem Komise rozvoje a investic. Plnění usnesení zajistí  Pavel Kroupa.  

 

28) Hasičská stříkačka  (USN-R3-755/2016) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky na výběr zpracovatele dotace na akci “Pořízení speciální hasičské technicky JSDH 

Nepomuk” 

Schvaluje 

Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing.  Václav Netušil, Josef 

Silovský, Mgr. Marek Baroch  a náhradníci : PhDr. Pavel Kroupa, Tomáš Chouň, Hubert Vaněk . Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský.  

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


