
 

 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Program Rady města Nepomuk – 10.8.2016 
 

 
 
  

Program jednání  (USN-R3-1012/2016) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 8   
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 

19   
6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 

25   
7. Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky na dceru a jejího manžela a uzavření 

nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 18   
8. Vyvěšení záměru na pronájem části vnitřního prostoru stavby technického vybavení ( 

vodárny) na pozemku parc. č. st. 260 v k.ú. Klášter u  Nepomuka   
9. Vyvěšení záměru na pronájem pozemku - pozemková parcela parc.č. 919 ( lesní 

pozemek) v k. ú. Klášter u Nepomuka zahrnující pozemky - parcely vedené ve 
zjednodušené evidenci - pozemky č. PK 919 o výměře 5 312 m2 a č. PK 922/2 o výměře 
507 m2   

10. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 109/45 v k. ú. Dvorec   
11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 551 byt č. 

31   
12. Odkoupení pozemků p.č. 314/5 o výměře 1227 m2 a p.č. 325/3 o výměře 1475 m2 v k. ú. 

Nepomuk   
13. Směna částí ppč 1563/8 (2 m2 a 40 m2) ve vlast. ČR s právem hospodařit s majetkem 

státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část ppč 1555/1 (117 m2), část ppč 1555/2 (1 m2) a část 
ppč 1556/4 (7 m2) ve vlastnictví města Nepomuk s doplatkem městu Nepomuk   

14. smlouva o zřízení VB č. A.0407-00959   
15. Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny   
16. Oprava kaple sv. Barbory ve Dvorci   
17. Hotel Dvorec - přípojky   
18. Vodovodní přípojka pro areál Zeten -  Dvorec   
19. Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk   
20. HZS Nepomuk - garáže pro hasicí techniku   
21. Křižovatka silnice I/20 x MK U Pošty   
22. Různé + diskuse 

23. Závěr 


