
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Pozvánka na zasedání 
 

 
 

V Nepomuku 21.3.2016 

POZVÁNKA  

na  XI. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat ve čtvrtek 

31. března 2016 od 18:00 hod. 
v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku 

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. 5. změna Územního plánu Města Nepomuk 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 53,73 m2   
10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 557, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2   
11. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici 552, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 33,36 m2   
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 4, o velikosti 3+1, celková plocha 81,01 m2   
13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2   
14. Kupní smlouva na odkoupení nemovité věci - inženýrské sítě - od Výrobního a 

obchodního sdružení II., spol. s.r.o. za kupní cenu 35.000 Kč   
15. Prodej pozemku p.č. 566/21 o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk   
16. Prodej pozemku st.p.č. 156 o výměře 235 m2 ve vlastnictví města Nepomuk 

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

17. Odkoupení pozemků v k. ú. Přebudov (areál Pionýrského tábora) p.č. 75/12, 
75/13 a st.p.č. 39, 40, 56, dále st.p.č. 41 až 54 včetně lesního porostu za celkovou 
cenu 516 601 Kč od města Kasejovice   

18. Odkoupení pozemku p.č. 133/12 o výměře 39 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 
133/50 o výměře 1400 m2 v k. ú. Dvorec za 200.000 Kč od Českých drah a. s.   

19. Prodej pozemků ve vlastnictví města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. 
ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2   

20. Odkoupení pozemků p.č. 426/2 o výměře 3550 m2 a  p.č. 427/2 o výměře 187 m2 
v k. ú. Nepomuk   
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21. Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 1549/12 o výměře 58 m2 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Nepomuk, ul. Nádražní, ve vlastnictví města 
Nepomuk, Plzeňskému kraji   

22. Bezúplatný převod pozemků p.č. 60/6, 60/7 a 60/9, všechny v k.ú. Dvorec (ostatní 
plocha, manipulační plocha) z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví města Nepomuk   

23. Předání stavby „Zateplení ZŠ Nepomuk“ do účetnictví ZŠ Nepomuk na základě 
majetku svěřeného do správy (budova ZŠ)   

24. Navýšení odpisů u Základní školy Nepomuk o částku v roční výši 62.831 Kč od roku 
2016, schválení odpisového plánu na zakoupený dlouhodobý hmotný majetek r. 
2016-2024   

25. Použití prostředků investičního fondu Základní školy Nepomuk ve výši cca 350.000 
Kč k zakoupení dvou pánví do školní jídelny   

26. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 
Nepomuk na rok 2016  

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

28. 13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   
29. 1. rozpočtové opatření v roce 2016   
30. 2. rozpočtové opatření v roce 2016   
31. 3. rozpočtové opatření v roce 2016   
32. Různé a diskuze 
33. Závěr 

 

 

 

 

Ing. Jiří Švec 
     Starosta města Nepomuk 


