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Číslo jednání:  JedNZ3-14/2016  

Datum jednání:  22.09.2016 

 

3) Program jednání  (USN-Z3-257/2016) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zprávy z jednání městské rady   
7. Zprávy z jednání výborů   
8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici III. 555, byt č. 25, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 m2   
9. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici III. 552, byt č. 19, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2   
10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici III. 551, byt č. 31, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2   
11. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici III. 552, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2   
12. Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky na dceru a jejího manžela a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 552, byt č. 18, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2   

13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 551, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2   

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 552, byt č.7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2   

15. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 552, byt č. 24, o velikosti 2+k.k., celková plocha 48,00 m2   

16. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2   

17. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2   

18. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 551, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2   
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19. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 551, byt č. 5, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2   

20. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v  Nepomuku, Na 
Vinici III.552, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2   

21. Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z prarodičů na 
vnučku a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha 71,57 m2   

22. Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z matky na dcery 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 551, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 31,4 m2   

23. Prodej části pozemku p.č. 109/45 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec (ul. Lesní) za 
150 Kč/m2   

24. Odkoupení pozemků p.č. 314/5 o výměře 1227 m2 a p.č. 325/3 o výměře 1475 m2 
v k. ú. Nepomuk   

25. Směna částí ppč 1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlast.ČR s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část ppč 1555/1 o vým.117 m2, část ppč 
1555/2 o vým 1 m2 a část ppč 1556/4 o vým. 7 m2 v majetku města Nepomuk s 
doplat. městu Nepomuk   

26. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi městem 
Blovice a městem Nepomuk.  

27. Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o předfinancování projektu 
„Místní akční plán vzdělávání pro ORP Nepomuk“   

28. Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti 
návratné finanční výpomoci   

29. Průmyslová zóna   
30. 7. rozpočtové opatření v roce 2016   
31. 8. rozpočtové opatření v roce 2016   
32. 9. rozpočtové opatření v roce 2016   
33. Obecně závazná vyhláška   
34. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska   
35. Restaurační  zařízení Dvorec ( bývalý hotel)   
36. Bytové domy Na Vinici III. č.p. 551,552   
37. Rekonstrukce areálu HZS   
38. Ukončení činnosti člena zastupitelstva   
39. Různé + diskuse 
40. Závěr 
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4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z3-258/2016) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa , Mgr. Marek Baroch , Alena Marušincová 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení . MUDr. Jiří Polívka CSc. , Václav Novák   

 

5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z3-259/2016) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

6) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z3-260/2016) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání městské rady  

 

7) Zprávy z jednání výborů  (USN-Z3-261/2016) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  Finančního výboru  

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru  
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8) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 25, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 

m2  (USN-Z3-262/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu  vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 555, byt č. 25, o velikosti 2+k.k., celková  plocha 44,66 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

331 940,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč bude uhrazena do jednoho měsíce od podpisu 

smlouvy. Doplatek ve výši 221 940,- Kč je splatný do 31.12.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

9) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 19, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 

m2  (USN-Z3-263/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 552, byt č. 19, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

299 325,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 224 325,- Kč je 

splatný do 31.10.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 31, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 

m2  (USN-Z3-264/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu  s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 551, byt č. 31, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

386 257,- Kč s tím, že cena bytu bude uhrazena jednorázovou platbou  do 3 měsíců od zrušení zástavy 

a uzavření   kupní smlouvy .  Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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11) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 

m2  (USN-Z3-265/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 552, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

392 518,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč byla  uhrazena. Doplatek ve výši 317 518,- Kč je 

splatný do 3 měsíců od zrušení zástavy a uzavření   kupní smlouvy . Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

12) Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky na dceru a jejího 

manžela a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 18, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 

m2  (USN-Z3-266/2016) 

Schvaluje 

Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky (***) na dceru (***) a jejího manžela (***) a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 

18, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2 s tím, že cena bytu pro rok 2016 činí 392 518,- Kč. První 

splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 317 518,- kč je splatný do 3 měsíců od 

zrušení zástavy a uzavření   kupní smlouvy . Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

13) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 

m2  (USN-Z3-267/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 551, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

378 310,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 303 310,- Kč je 

splatný nejpozději do 30.9.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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14) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č.7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2  

(USN-Z3-268/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 552, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková  plocha 47,1 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

378 310,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 303 310,- Kč je 

splatný nejpozději do 31.10.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

15) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 24, o velikosti 2+k.k., celková plocha 48,00 

m2  (USN-Z3-269/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví  bytu s (***) na bytu v Nepomuku, Na Vinici 

III. 552, byt č.24, o velikosti 2+k.k., celková plocha 48,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

386 257,- Kč s tím, že částka ve výši 386 257,- Kč bude zaplacena nejpozději do 31.10.2016. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

16) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 

48,80 m2  (USN-Z3-270/2016) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku s (***) ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici III. 551, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,80 m2  za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

392 518,- Kč s tím, že  první splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 317 518,- Kč 

bude uhrazen nejpozději do 3 měsíců od zrušení zástavy a uzavření kupní smlouvy. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 22.9.2016 
 

 
 

17) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2  

(USN-Z3-271/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

378 310,- Kč s tím, že celá kupní cena bude uhrazena do 30.9.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

18) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 

m2  (USN-Z3-272/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 551, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

386 257,- Kč s tím, že celkové částka ve výši 386 257,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.9.2016. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  

 

19) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 5, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2  

(USN-Z3-273/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 551, byt č. 5, o velkosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 299 325,- 

Kč s tím, že první splátka ve výši 70 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 229 325,- Kč bude 

uhrazen nejpozději do 30.9.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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20) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v  

Nepomuku, Na Vinici III.552, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 

m2  (USN-Z3-274/2016) 

Schvaluje 

Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***)  na byt v Nepomuku, Na Vinici 

III. 552, byt č. 28, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

378 310,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 303 310,- Kč je 

splatný do 31.10.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

21) Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z 

prarodičů na vnučku a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková 

plocha 71,57 m2  (USN-Z3-275/2016) 

Schvaluje 

Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z prarodičů (***) na vnučku (***) a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6 

, o velikosti 3+1, celková plocha 71,57 m2 s tím, že cena bytu pro rok 2016 činí 545 820,- Kč. První 

splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši  470 820,- Kč je splatný nejpozději do 

31.12.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

22) Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z matky 

na dcery a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 31,4 m2  

(USN-Z3-276/2016) 

Schvaluje 

Převod dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu z matky (***) dcery (***) a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 15, 

o velikosti 0+1, celková  plocha 31,4 m2  s tím, že cena bytu pro rok 2016 činí 256 220,- Kč. První 

splátka ve výši 80 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 176 220,- Kč je splatný nejpozději do 

30.9.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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23) Prodej části pozemku p.č. 109/45 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec (ul. 

Lesní) za 150 Kč/m2  (USN-Z3-277/2016) 

Schvaluje 

Prodej části pozemku p.č. 109/45 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec (ul. Lesní) za 150 Kč/m2 (***). 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující (vyhotovení 

geometrického plánu, kolek 1.000 Kč). Poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí určují platné právní 

předpisy. Prodej pozemku je osvobozen od DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

24) Odkoupení pozemků p.č. 314/5 o výměře 1227 m2 a p.č. 325/3 o výměře 

1475 m2 v k. ú. Nepomuk  (USN-Z3-278/2016) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk p.č. 314/5 o výměře 1227 m2 (trvalý travní porost) a p.č. 325/3 o 

výměře 1475 m2 (trvalý travní porost) za 130 Kč/m2 od (***). Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem. Prodávající není 

plátcem DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

25) Směna částí ppč 1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlast.ČR s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy,s.p. za část ppč 1555/1 o 

vým.117 m2, část ppč 1555/2 o vým 1 m2 a část ppč 1556/4 o vým. 7 m2 v 

majetku města Nepomuk s doplat. městu Nepomuk  (USN-Z3-279/2016) 

Ruší 

Část usnesení ZMN ze dne 23. 6. 2016 č. USN-Z3-239/2016 ve znění: 

“Schvaluje 

Směnu části pozemku p.č. 1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit 

s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část pozemku p.č. 1555/1 o výměře 117 m2, část pozemku 

p.č. 1555/2 o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 1556/4 o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Nepomuk vše 

v k. ú. Nepomuk s doplatkem městu Nepomuk ve výši 17 800,-Kč. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová.“ 

Schvaluje 
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Směnu části pozemku p.č. 1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit 

s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část pozemku p.č. 1555/1 o výměře 117 m2, část pozemku 

p.č. 1555/2 o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 1556/4 o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Nepomuk 

vše v k. ú. Nepomuk s doplatkem městu Nepomuk ve výši  12.530 Kč. Smluvní strany se dohodly, že 

návrh na vklad podá Povodí Vltavy a uhradí náklady s tím spojené. Daň z nabytí nemovitých věcí se řídí 

zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 

znaleckých posudků uhradilo Povodí Vltavy, s.p.  Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

26) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi 

městem Blovice a městem Nepomuk (USN-Z3-280/2016) 

Schvaluje 

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

Nepomuk. Plnění zajistí Jiří Bešta. 

 

27) Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o předfinancování 

projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Nepomuk“  (USN-Z3-281/2016) 

Schvaluje 

žádost o předfinancování projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Nepomuk“, jehož 

zpracovatelem a příjemcem dotace je Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, ve výši 500.000 

Kč s tím, že tato poskytnutá částka bude vrácena na účet města Nepomuk nejpozději do 31.12.2018. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

28) Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení 

splatnosti návratné finanční výpomoci  (USN-Z3-282/2016) 

Schvaluje 

Místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku odložení splatnosti návratné finanční výpomoci ve výši 

300.000 Kč do 31.12.2017. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.  
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29) Průmyslová zóna  (USN-Z3-283/2016) 

Bere na vědomí 

 Obsah základní studie výrobního areálu Dvorec (autor Ing. arch. Holler, 09/2015) 

 Obsah znaleckého posudku Ing. Jany Cihlářové číslo 2752-47/2016 ze dne 24. 3. 2016, z něhož 

plyne znalkyní zjištěná obvyklá cena nemovitostí v průmyslové zóně v průměru 115,16 Kč/m2. 

Schvaluje 

Prodej pozemků nebo jejich částí v k. ú. Dvorec: 

- 106/4 o výměře 3 177 m2 (orná půda) 
- 106/16 o výměře 1 990 m2 (orná půda) 
- 106/17 o výměře 608 m2 (orná půda) 
- 122/12 o výměře 1 374 m2 (orná půda) 
- 122/14 o výměře 166 m2 (orná půda) 
- 122/15 o výměře 2 735 m2 (orná půda) 
- 122/31 o výměře 344 m2 (orná půda) 
- 122/37 o výměře 373 m2 (orná půda) 
- 122/39 o výměře 1 979 m2 (orná půda) 
- 122/40 o výměře 5 133 m2 (orná půda) 
- 130/2 o výměře 4 044 m2 (orná půda) 
- 130/10 o výměře 276 m2 (orná půda) 
- 130/21 o výměře 8 m2 (orná půda) 
- 130/22 o výměře 410 m2 (orná půda) 
- 130/23 o výměře 3 336 m2 (orná půda) 
- 130/25 o výměře 47 656 m2 (orná půda) 
- 130/26 o výměře 406 m2 (orná půda) 
- 130/29 o výměře 429 m2 (orná půda) 
- 130/31 o výměře 3 717 m2 (orná půda) 
- 130/32 o výměře 982 m2 (orná půda) 
- 137/5 o výměře 881 m2 (zahrada) 

bez části pozemků pod stávající i plánovanou místní veřejnou komunikací, za kupní cenu 70 
Kč/m2 bez DPH, společnosti Klaus Timber, a.s., se současným zřízením bezúplatného věcného 
břemene ve prospěch města Nepomuk pro uložení, ponechání, provozování, opravy, úpravy, 
rekonstrukce, změny a výměny kanalizačního a vodovodního řadu pod předmětem převodu. 
Náklady na znalecký posudek a GP nese prodávající. Náklady na poplatek za vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 
prodávající. DPH bude hrazeno dle platných právních předpisů. Plnění usnesení zajistí Blanka 
Čubrová. Určením kupní ceny není porušen limit veřejné podpory „de minimis“ ze strany 
města Nepomuk. 
Ruší 
Usnesení zastupitelstva města Nepomuk číslo USN-Z3-223/2016 ze dne 20. 4. 2016. 
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30) 7. rozpočtové opatření v roce 2016  (USN-Z3-284/2016) 

Bere na vědomí 

7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 113 954 300 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

136 717 000 Kč. 

 

31) 8. rozpočtové opatření v roce 2016  (USN-Z3-285/2016) 

Bere na vědomí 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 114 125 630 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

136 888 330 Kč. 

 

32) 9. rozpočtové opatření v roce 2016  (USN-Z3-286/2016) 

Schvaluje 

9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 114 193 550 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

136 956 250 Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka  zaúčtováním 9. Rozpočtového opatření . Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík.  

 

33) Obecně závazná vyhláška  (USN-Z3-287/2016) 

Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č.01/2016 o ochraně nočního klidu  na území města 

Nepomuk .  Plnění  usnesení  zajistí  Martina Gulová .  
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34) Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  (USN-Z3-288/2016) 

Schvaluje 

podání písemné přihlášky do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Jmenuje 

jako zástupce města ve sdružení místostarostu PhDr. Pavla Kroupu.  

 

35) Restaurační  zařízení Dvorec ( bývalý hotel)  (USN-Z3-289/2016) 

Pověřuje 

Starostu a radu města Nepomuk  jednáním o ukončení nájemní smlouvy s LD production s.r.o. na 

nebytové prostory bývalého hotelu ve Dvorci  dohodou včetně finančního vyrovnání.  

 

36) Bytové domy Na Vinici III. č.p. 551,552  (USN-Z3-290/2016) 

Pověřuje 

Radu města Nepomuk  uzavřením dodatků k nájemním smlouvám pro bytové domy Na Vinici III: č.p. 

551 , 552, kterými  bude prodloužena  nájemní smlouva o 1 rok a dále  uzavřením dodatků  ke 

smlouvám o smlouvách budoucích kupních pro bytové domy Na Vinici III: č.p. 551 , 552 , kterými bude 

prodloužena lhůta pro uzavření realizační kupní smlouvy o 1 rok.   

 

37) Rekonstrukce areálu HZS  (USN-Z3-291/2016) 

Pověřuje 

Radu města Nepomuk  dokončením projektu “Rekonstrukce areálu HZS” , jehož  součástí jsou garáže  

pro zásahovou techniku  a neprodleným  podáním žádosti o dotaci  .  
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38) Ukončení činnosti člena zastupitelstva  (USN-Z3-292/2016) 

Bere na vědomí 

Ukončení  činnosti člena  zastupitelstva  města Nepomuk  paní  Duchoslavové Markéty  Mgr. et Bc .  

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 

V. Novák               ……….……………………………………………………………………………………………………………………. 

MUDr. J. Polívka, CSc. ……..….....……….....……………………………………………………………............................... 

 


