ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 23.4.2015

Číslo jednání: JedNZ3-5/2015
Datum jednání: 23.04.2015

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-67/2015)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch , Vladimír Rund
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení . Ing. Pavel Jiran , Milan Demela

Kontrola plnění usnesení (USN-Z3-68/2015)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

Zprávy z jednání městské rady (USN-Z3-69/2015)
Bere na vědomí
Informace z jednání městské rady

Zprávy z jednání výborů a komisí (USN-Z3-70/2015)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Kontrolního výboru
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Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u
Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2 p. P. Kalabzovi (Dvorec) (USN-Z371/2015)
Schvaluje
Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní )
vlastníkovi garáže p. Petru Kalabzovi (Dvorec) za 150 Kč/m2.

Odkoupení pozemku p.č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú.
Nepomuk v lokalitě u „Pyramidy“ od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu
83 Kč/m2 (USN-Z3-72/2015)
Schvaluje
Odkoupení pozemku p.č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk v lokalitě
u “Pyramidy” od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu 83 Kč/m2.

Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na změnu katastrální hranice mezi
k. ú. Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný městu Nepomuk a obci Vrčeň k vyjádření
(USN-Z3-73/2015)
Schvaluje
Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj (KÚ pro PK) na změnu katastrální hranice mezi k. ú. Dvorec
a k. ú. Vrčeň zaslaný Městu Nepomuk a Obci Vrčeň k vyjádření.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem
567, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 (USN-Z3-74/2015)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Františkem Kopeckým na byt v Nepomuku, Za
Kostelem 567, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 za cenu platnou pro rok 2015 ve
výši 586 571,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy.
Doplatek ve výši 326 571,- Kč je splatný do 31.12.2015.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 23.4.2015

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská
572, byt č. 9, o velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2 (USN-Z3-75/2015)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Janou Brejchovou a Janem Brejchou na byt v
Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9, o velikosti 3+k.k.,celková plocha 91,78 m2 za cenu platnou pro rok
2015 ve výši 816 872,- Kč s tím, že již mají zaplacenou první splátku ve výši 449 240,- Kč. Doplatek ve
výši 367 632,- Kč je splatný do 31.12.2015.

Změna člena představenstva KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec a.s. za
město Nepomuk (USN-Z3-76/2015)
Doporučuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. g zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a změn,
představenstvu Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s., aby na valné hromadě navrhla ke schválení
pana Ing. Jiřího Švece za člena představenstva uvedené společnosti.

Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti (USN-Z3-77/2015)
Schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce
2015 - výše příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2015 činí 114.540,- Kč

Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města (USN-Z378/2015)
Schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků z dotačního programu Podpora činnosti neziskových organizací dle
přiložené tabulky.
Schvaluje
smlouvy dle vzorových smluv o poskytnutí veřejné dotace.
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Nepomucké pivní slavnosti (USN-Z3-79/2015)
Schvaluje
finanční dar 70.000,- Kč o.s. Nepal na realizaci XXIII. Nepomuckých pivních slavností a uzavření
odpovídající smlouvy.

Strategický plán rozvoje města Nepomuk (USN-Z3-80/2015)
Bere na vědomí
Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby vedené pod názvem „Strategický plán
rozvoje města Nepomuk“ a seznam dodavatelů, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky k veřejné
zakázce malého rozsahu na služby vedené pod názvem „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ v
souladu s ustanoveními vnitřní směrnice města Nepomuk č. 1/2014, kterou se upřesňuje postup při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek a služeb, jejichž předpokládaná hodnota činí od
200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH nepodléhající právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.
Neschvaluje
Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Mepco s. r. o, a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Mepco
s. r. o., jehož nabídka byla na základě hodnotících kritérií dle zadávacích podmínek k výběrovému řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby vedené pod názvem „Strategický plán rozvoje města
Nepomuk“ zadávané v souladu s ustanoveními vnitřní směrnice města Nepomuk č. 1/2014, kterou se
upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek a služeb, jejichž
předpokládaná hodnota činí od 200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH nepodléhající právní úpravě
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vybrána hodnotící komisí jako
nejvhodnější s tím, že pověřuje Radu města dalšími činnostmi a jednáním souvisejícím s vytvořením
strategického plánu rozvoje města Nepomuk.

Projekt meziobecní spolupráce (USN-Z3-81/2015)
Bere na vědomí
Informace o projektu PMOS
Schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, registrační
číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 a pověřuje pana Ing. Jiřího Švece k jeho podpisu.
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Mikroregion Nepomucko (USN-Z3-82/2015)
Bere na vědomí
Informace o činnosti Mikroregionu Nepomucko

Smlouvu o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem
Nepomuk a obcí Měcholupy. (USN-Z3-84/2015)
Schvaluje
Smlouvu o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk a obcí
Měcholupy

Investice Města Nepomuk (USN-Z3-85/2015)
Bere na vědomí
Informace o realizaci investic města Nepomuk

2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (USN-Z3-86/2015)
Schvaluje
2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 719 630,00 Kč a výdaje
310 372 540,00 Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (USN-Z3-87/2015)
Schvaluje
3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 755 930,00 Kč a výdaje
310 408 840,00 Kč.
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Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (USN-Z3-88/2015)
Schvaluje
4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 288 495 830,00 Kč a výdaje
311 148 740,00 Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

Ověřili:
Ing. Pavel Jiran ………………………………………………………………………………..…………………………

Milan Demela….....……………………………………………………………………………...............................

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

