
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 12.2.2015 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ3-4/2015  

Datum jednání:  12.02.2015 

 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z3-48/2015) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek  Baroch , Milan Demela 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení.:  Alena Marušincová , Václav Novák 

 

Kontrola plnění usnesení  (USN-Z3-49/2015) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z3-50/2015) 

Bere na vědomí 

Informace z jednání městské rady  

 

Zprávy z jednání výborů a komisí  (USN-Z3-51/2015) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  Finančního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání komisí  
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Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 594/66 o výměře 678 m2 v k. ú. 

Nepomuk (lokalita u elektrárny) p. Josefu Urešovi za 600 Kč/m2  (USN-Z3-

52/2015) 

Ruší 

Usnesení Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 28. 6. 2012 ve znění: 

Schvaluje 

prodej nově vzniklé pozemkové parcely z pozemků p.p.č. 594/66 a 594/65 o výměře cca 678 m2 v k. ú. 

Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou za 600 Kč/m2 manželům Jaroslavu a Lence Švorcovým. 

Schvaluje 

Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 594/66 o výměře 678 m2 v k. ú. Nepomuk  (lokalita u elektrárny) 

p. Josefu Urešovi za 600 Kč/m2. 

 

Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 225 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u 

Nepomuka vlastníkovi garáže p. Josefu Duškovi za 150 Kč/m2  (USN-Z3-

53/2015) 

Schvaluje 

Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 225 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) 

vlastníkovi garáže p. Josefu Duškovi  za 150 Kč/m2. 

 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  (USN-Z3-54/2015) 

Schvaluje 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 245 500,00 Kč a výdaje 

309 898 410,00 Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 
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Strategický plán Města Nepomuk  (USN-Z3-55/2015) 

Pověřuje 

Radu města Nepomuk k dalšímu jednání a činnosti ve věci vytvoření strategického plánu 

města Nepomuk ,  vyjma zadání zpracování konkrétnímu externímu zpracovateli. 

 

Dotační programy Města Nepomuk na rok 2015  (USN-Z3-56/2015) 

Schvaluje 

Pravidla dotačních programů města Nepomuku pro rok 2015:   

- Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

- Podpora kulturních akcí  

- Podpora činnosti neziskových organizací 

- Obnova historického jádra města Nepomuku 

 

Kruhová křižovatka U Pyramidy - seznámení s objízdnými trasami při výstavbě  

(USN-Z3-57/2015) 

Bere na vědomí 

Řešení objízdných tras při realizaci jednotlivých etap výstavby kruhové křižovatky U Pyramidy 

 

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi 

městem Blovice a městem Nepomuk  (USN-Z3-58/2015) 

Schvaluje 

Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie uzavřenou mezi městem Blovice a městem 

Nepomuk. 

Pověřuje 

Kontrolní výbor prošetřit okolnosti, které vedly k neúčinnosti dodatku smlouvy uzavřené mezi 

městem Nepomuk a městem Blovice. 
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Projekt Pro mladé i staré , pro zdraví i zábavu  (USN-Z3-59/2015) 

Schvaluje 

Finanční dar Mikroregionu Nepomucko v celkové výši 20.125,-Kč na spolufinancování projektu Pro 

mladé i staré, pro zdraví i zábavu.  

 

Zateplení základní školy Nepomuk  (USN-Z3-60/2015) 

Pověřuje 

Radu a starostu přípravou potřebné dokumentace pro podání žádosti o dotaci na „Zateplení základní 

školy Nepomuk” včetně jejího podání poskytovateli dotace. 

 

Rekonstrukce plynové kotelny v základní škole Nepomuk  (USN-Z3-61/2015) 

Pověřuje 

Radu a starostu přípravou potřebné dokumentace pro podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci 

plynové kotelny v základní škole Nepomuk” včetně jejího podání poskytovateli dotace. 

  

Nosič kontejnéru za traktor  (USN-Z3-62/2015) 

Pověřuje 

Radu a starostu přípravou potřebné dokumentace pro podání žádosti o dotaci na „Nosič kontejneru 

za traktor” včetně jejího podání poskytovateli dotace. 

 

Kompostéry a kontejnéry na bioodpad  (USN-Z3-63/2015) 

Pověřuje 

Radu a starostu přípravou potřebné dokumentace pro podání žádosti o dotaci na „Kompostéry a 

kontejnery na bioodpad” včetně jejího podání poskytovateli dotace. 
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Zařazení investic do rozpočtového opatření  (USN-Z3-64/2015) 

Ukládá 

Radě a starostovi zařadit investice na přípravu projektů projednaných na tomto zasedání 

zastupitelstva do následujícího rozpočtového opatření. 

  

Rekonstrukce plynové kotelny ve sportovní hale  (USN-Z3-65/2015) 

Pověřuje 

Radu a starostu přípravou potřebné dokumentace pro podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci 

plynové kotelny ve sportovní hale“ včetně jejího podání poskytovateli dotace. 

  

Podněty a připomínky občanů  (USN-Z3-66/2015) 

Ukládá 

Radě a starostovi řešit podněty a připomínky občanů z dnešního zasedání.  

 

 Ověřili: 

Alena Marušincová ................................................................................. …………………………………………… 

 Václav Novák….....……………………………………………………………………………................................... 

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


