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Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Program jednání   
4. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2016   
5. Směna části p.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 p.p.č.1555/1 o výměře 
117 m2, část p.p.č.1555/2 o výměře 1 m2 a část p.p.č.1556/4 o výměře 7 m2 s 
doplatkem městu Nepomuk   

6. Bezúplatný převod pozemků p.č. 60/6 o výměře 115 m2, 60/7 o výměře 207 m2 a 
60/9 o výměře 49 m2 všechny v k. ú. Dvorec (ostatní plocha, manipulační plocha) 
od Státního pozemkového úřadu (SPÚ)   

7. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 611/1 v k. ú. Nepomuk u Normy   
8. Zprávy z jednání komisí   
9. Prodej dřevní hmoty   
10. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů v roce 2016   
11. Uzavření dodatku k smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, 

byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2   
12. 3. rozpočtové opatření v roce 2016   
13. Prominutí poplatku za nájemné za byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č.4 po 

dobu 3 měsíců   
14. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4   
15. Prodej automobilu Fiat Ducato 3P26542   
16. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6   
17. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8   
18. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3   
19. Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny   
20. VPS - Životice   
21. VPS - Kozlovice   
22. Rekonstrukce plynové kotelny pro objekt tělocvičny Nepomuk   
23. Geologický a znalecký posudek   
24. Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické o účelovou dotaci města 

Nepomuk pro rok 2016   
25. Dvorec č.201 - změna stavby z penzionu na komunitní dům   
26. Soutěže o návrh Město Nepomuk - návrh designu webových stránek   
27. Různé + diskuse 
28. Závěr 


