ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 24.9.2015

Číslo jednání: JedNZ3-8/2015
Datum jednání: 24.09.2015

Program jednání (USN-Z3-124/2015)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
Program jednání
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zprávy z jednání městské rady
Zprávy z jednání výborů
Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561,
byt č. 1 z rodičů na syna
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556,
byt č. 7, o velikosti 3+1, celková plocha 78,63 m2
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557,
o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2
11. 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
12. Prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Nepomuk za 80
Kč/m2
13. Prodej části pozemku zjednoduš.evidence-parcely původ Pozem.katastr č. 922/1 o
výměře 248 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka ve vlast.města Nepomuk, která se
kryje s pozem.Katastru nemovitostí p.č. 915/13 o výměře 248 m2 v k. ú. Klášter u
Nepomuka (není na LV)
14. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie mezi
městem Blovice a městem Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Jiří Bešta.
(133/NZ3/2015)
15. Odkoupení pozemku p.č. 603/4 o celkové výměře 321 m2 v k. ú. Nepomuk od
Fotbalového klubu Nepomuk v souvislosti se stavbou „Pěší bezbariérové chodníky
Nádražní ul.“
16. Žádost Mikroregionu Nepomucko o finanční příspěvek na akci „Okružní
cyklostezka Helenka - zhotovení dokumentace k územnímu řízení, projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení, projetkové dokumentace pro provádění
stavby“
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17. 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015
18. 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)
19. Místní akční plán v ORP Nepomuk
20. Rekonstrukce části objektu bývalého hotelu ve Dvorci
21. Výzdoba kruhového objezdu „ U Pyramidy“
22. Různé
23. Diskuse
24. Usnesení
25. Závěr

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-125/2015)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa , Mgr. Marek Baroch , Vladimír Rund
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : Alena Marušincová , Mgr. Markéta Duchoslavová

Kontrola plnění usnesení (USN-Z3-126/2015)

Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

Zprávy z jednání městské rady (USN-Z3-127/2015)

Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
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Zprávy z jednání výborů (USN-Z3-128/2015)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru

Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny
561, byt č. 1 z rodičů na syna (USN-Z3-129/2015)
Schvaluje
Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 1 o velikosti
4+1, celková plocha 88,50 m2 z rodičů Petera a Marie Simkových na syna Romana Simka s tím, že
cena bytu pro rok 2018 činí 653 190,- Kč. První splátka ve výši 150 000,- Kč byla již uhrazena.
Nedoplatek ve výši 503 190,- Kč bude uhrazen nejpozději do 30.6.2018. Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny
556, byt č. 7, o velikosti 3+1, celková plocha 78,63 m2 (USN-Z3-130/2015)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Miroslavem Třeštíkem a pí. Šárkou Benediktovou na
byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 7, o velikosti 3+1, celková plocha 78,63 m2 za cenu platnou
pro rok 2015 ve výši 556 480,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč byla již uhrazena.
Doplatek ve výši 296 480,- Kč je splatný do 31.12.2015. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny
557, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 (USN-Z3-131/2015)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Jaroslavem Kubečkem 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 byla uhrazena. Doplatek ve výši 303 910,Kč je splatný do 28.2.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá
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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-Z3-132/2015)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s pí. Miloslavou Polívkovou a p. Zbyňkem Polívkou na byt
v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 19, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 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

Prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Nepomuk za 80
Kč/m2 (USN-Z3-133/2015)
Schvaluje
Prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Nepomuk za 80 Kč/m2 manželům Renatě
a Václavu Trhlíkovým. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

Prodej části pozemku zjednoduš.evidence-parcely původ Pozem.katastr č.
922/1 o výměře 248 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka ve vlast.města Nepomuk,
která se kryje s pozem.Katastru nemovitostí p.č. 915/13 o výměře 248 m2 v k.
ú. Klášter u Nepomuka (není na LV) (USN-Z3-134/2015)
Schvaluje
Prodej části pozemku zjednodušené evidence – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 922/1
o výměře 248 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka ve vlastnictví města Nepomuk, která se kryje
s pozemkem Katastru nemovitostí (KN) p.č. 915/13 o výměře 248 m 2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (není
zapsán na listu vlastnictví – LV) za 80 Kč/m2 p. Stanislavu Smolovi. 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. Plnění usnesení zajistí Jiří Bešta. (USNZ3-135/2015)
Schvaluje
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie mezi městem Blovice a
městem Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Jiří Bešta

Odkoupení pozemku p.č. 603/4 o celkové výměře 321 m2 v k. ú. Nepomuk od
Fotbalového klubu Nepomuk v souvislosti se stavbou „Pěší bezbariérové
chodníky Nádražní ul.“ (USN-Z3-136/2015)
Schvaluje
Odkoupení pozemku p.č. 603/4 o celkové výměře cca 321 m2 v k. ú. Nepomuk od Fotbalového klubu
Nepomuk (FK Nepomuk) v souvislosti se stavbou “Pěší bezbariérové chodníky Nádražní ul.” za
119 Kč/m2. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

Žádost Mikroregionu Nepomucko o finanční příspěvek na akci „Okružní
cyklostezka Helenka - zhotovení dokumentace k územnímu řízení, projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení, projektové dokumentace pro provádění
stavby“ (USN-Z3-137/2015)
Schvaluje
Finanční příspěvek ve výši 36 200 Kč pro Mikroregion Nepomucko na akci „Okružní cyklostezka
Helenka - zhotovení dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení,
projektové dokumentace pro provádění stavby“
Pověřuje
Ing.Jaroslava Somolíka administrací žádosti o finanční příspěvek a proplacením schváleného
finančního příspěvku. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.
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9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (USN-Z3-138/2015)
Schvaluje
9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 307 369 900 Kč a výdaje 334 022
810 Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

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-Z3-139/2015)
Schvaluje
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, tj. 70 Kč/m2 (69,853 Kč/m2). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová .

Místní akční plán v ORP Nepomuk (USN-Z3-140/2015)
Pověřuje
Starostu a radu zapojením Města Nepomuk do projektu zpracování místního akčního plánu
vzdělávání financovaného z operačního programu “Věda, výzkum a vzdělávání” Plnění usnesení
zajistí Pavel Kroupa.

Rekonstrukce části objektu bývalého hotelu ve Dvorci (USN-Z3-141/2015)
Ukládá
Starostovi a radě zajistit vypracování projektu na rekonstrukci části bývalého hotelu ve Dvorci .
Plnění usnesení zajistí Jiří Švec.
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Výzdoba kruhového objezdu „ U pyramidy“ (USN-Z3-142/2015)
Pověřuje
Radu města Nepomuk a Pavla Kroupu k uspořádání výtvarné soutěže na novou sochařskou výzdobu
u kruhovou objezdu “ U pyramidy”. Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa .

Ověřili:

A. Marušincová…………………………………………………………………………………………………..…………..

M. Duchoslavová….....……….....……………………………………………………………...............................

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

