RADA MĚSTA NEPOMUK
Program Rady města Nepomuk – 11.1.2017

Program jednání (USN-R3-1288/2017)
Schvaluje
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Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2, o velikosti
2+k.k., celková plocha 68,95m2
Ukončení nájemní smlouvy nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 556 - prodejna
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1
Ukončení smlouvy o nájmu plochy pro umístění reklamy - panel u vjezdu do brány
Pivovarské ulice
Rozdělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4
Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby poskytované
občanům obce Mileč
Prodej pozemku st.p.č. 156 o výměře 235 m2 ve vlastnictví města Nepomuk majitelům
bytů v bytovém domě č.p. 454 na pozemku p.č. 156 v k. ú. Klášter u Nepomuka
Prodej pozemku p.č.109/42 přiléhající ke st.p.č. 315 s řadovým domem č.p. 239 v ul.
Lesnická v k. ú. Dvorec
Komunitní dům Dvorec - přeložka vzdušného vedení NN
Nepomuk, kruhová křižovatka K2 U Pyramidy
Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec
Stanice IZS - novostavba hasičské zbrojnice Nepomuk
Prodej dřeva z městských lesů Nepomuk
Zakoupení osobního motorového vozidla formou leasingu pro potřeby Orgánu sociálněprávní ochrany dětí z prostředků dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou
působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017
13. rozpočtové opatření v roce 2016
Vyvěšení záměru na výpůjčku pozemků par.č. 75/12,75/13 trvalý travní porost, st.
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Přebudov - Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk
Výměna střešního pláště na č.p.244 Husova ulice
Zrušení veřejného telefonního automatu ( VTA )
Souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku města č.553/6 v k.ú. Dvorec
Poskytnutí finančního daru Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, oblastní
pobočka Plzeň - jih
Různé + diskuse
Závěr

