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Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 18   
5. Souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví bytu č.557/1 v domě U Sokolovny čp. 556,557 v Nepomuku z rodičů na 
nezletilé děti   

6. Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 7   
7. Ukončení nájemní smlouvy dohodou a zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 12   
8. Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č.14   
9. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4   
10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8   
11. Převod smlouvy o převodu vlastnictví bytu z matky na syna a jeho manželku a uzavření 

nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 
560, byt č. 8   

12. Změna návrhu smlouvy o výpůjčce části pozemku par.č. 611/1 v k.ú. Nepomuk   
13. Prodej pozemku p.č. 350/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 631 m2 v k. ú. Nepomuk   
14. Prodej pozemku p.č. 98/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 117 m2 v k. ú. 

Dvorec   
15. Odkoupení pozemku p.č. 325/68 o výměře 20542 m2 v k. ú. Nepomuk (část louky pod 

sídlištěm Na Vinici)   
16. Odkoupení podílu ideální 1/20 z celku pozemku p.č. 150/5 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o celkové výměře 707 m2 v k. ú. Dvorec   
17. Prodej části pozemku p.č. 594_93 v k. ú. Nepomuk (elektrárenské bytovky) o výměře cca 

210 m2   
18. Odkoupení pozemku p.č. 629/5 (trvalý travní porost) o výměře 375 m2 v k. ú. Nepomuk   
19. Odkoupení pozemku p.č. 284/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 246 m2 v 

k. ú. Nepomuk   
20. Žádost o dokoupení částí pozemku p.č. 109/7 a 109/8 u řadového domu čp. 245 v ul. 

Lesnická ve Dvorci   
21. Prodej st.p.č. 38/2 o výměře 36 m2 v k. ú. Bezděkovec na základě výzvy k odstranění 

nesouladu v katastru nemovitostí   
22. Prodej st.p.č. 39/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 10 m2 v k. ú. Bezděkovec v 

rámci majetkoprávního vypořádání (výzva Katastrálního pracoviště PJ)   
23. Prodej nově vzniklého pozemku ppč. 595/2 v k. ú. Nepomuk (u fotbalového hřiště) o 

výměře cca 227 m2    
24. Odkoupení pozemků p.č. 382/6, 382/7, 382/8, 382/10, 382/11, 382/12 v k. ú. Dvorec   
25. Sdělení společnosti LAND VALUE, s.r.o.   
26. Hydrologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A v katastru města Nepomuk   
27. Rekonstrukce Zelenodolské ulice   
28. Rožmitálská ulice - oprava dešťové kanalizace   
29. Výsledek výběrového řízení - Nákup serveru pro technologické centrum úřadu   



 

 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Program Rady města Nepomuk – 30.11.2016 
 

 
 

30. prodej dřevní hmoty   
31. Pronájem plakátovacích ploch   
32. Uzavření dodatku ke smlouvě o některých podmínkách provozování televizního 

kabelového rozvodu ve městě Nepomuk  -zvýšení nájemného za provozování 
informačního kanálu města Nepomuk   

33. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2016   
34. Vyřazovací, likvidační a oceňovací komise pro rok 2017   
35. 11. rozpočtové opatření v roce 2016   
36. Prodej části pozemku p.č. 611/1 (trvalý travní porost) o výměře do cca 2500 m2 v k. ú. 

Nepomuk (u Normy)   
37. Odkoupení nemovitosti „Dům u lípy“ v k. ú. Nepomuk   
38. Odkoupení pozemku p.č. 26 v k. ú. Nepomuk v souvislosti s kruhovou křižovatkou u 

Normy   
39. Dotační programy města Nepomuk pro rok 2017   
40. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu   
41. Ukončení nájemní smlouvy dohodou a zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2   
42. Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk   
43. Komunitní dům pro seniory Dvorec   
44. Novostavba požární zbrojnice Nepomuk   
45. Odstranění havarijního stavu na úpravně vody Nepomuk   
46. Různé + Diskuse 
47. Závěr 

 


