RADA MĚSTA NEPOMUK
Program Rady města Nepomuk – 16.11.2016
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Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Žádost o odkoupení částí pozemků přiléhajících k řadovému bytovému domu čp. 260 v ul.
Lesnické ve Dvorci
Žádost o odkoupení částí pozemku p.č. 109/8 v ul. Lesnická ve Dvorci přiléhající k přední
a zadní části řadového domu čp 237 na st.p.č. 318
Prodej částí pozemku p.č. 109/7 přiléhající k řadovému bytovému domu čp 244 na st.p.č.
310 (u vchodu, za domem)
Odkoupení podílu ideální 1/2 pozemku p.č. 491/1 o celkové výměře 8556 m2 (orná půda)
v k. ú. Nepomuk (u cesty na Mileč proti „betonárce“)
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 109/7 před řadovým domem čp. 245 v ul.
Lesnická v k.ú. Dvorec
Uzavření smlouvy o společném školském obvodu MŠ Nepomuk, vydání obecně závazné
vyhlášky stanovující území města Nepomuk jako část školského obvodu MŠ Nepomuk
Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za
I. pololetí školního roku 2016/2017
Aktualizace knihovních dokumentů
Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven na rok 2017
Prodej dřeva z městských lesů Nepomuk
Odstranění havarijního stavu na úpravně vody Nepomuk
Upozornění vlastníka nemovitosti na povinnosti vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 109/53 přiléhající se st.p.č. 314 se stavbou č.p.
240 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici
III. 552, byt č. 5, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2
Vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 350/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 631 m2
v k. ú. Nepomuk
Záměr a ocenění na prodej pozemku p.č. 98/19 o výměře 117 m2 v k. ú. Dvorec
Záměr na prodej části pozemku p.č. 540_4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
cca 15 m2 v k. ú. Dvorec
Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk
Žádost o prominutí poplatku za pronájem sportovní haly
Odměny členům komisí rady a členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města
Nepomuk
Různé + Diskuse
Závěr

