
 

 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Program Rady města Nepomuk – 23.4.2019 
 

 
 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16   
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4   
6. Vyvěšení záměru na pronájem občerstvení ( kiosek) v prostoru veřejného letního 

koupaliště, u bazénů umístěných na pozemcích parc.č. 325/58, parc.č. 1245 a parc.č. 
1246 v k.ú. Nepomuk   

7. Pronájem části střechy v Nepomuku, Pivovarská 570,571 a 572   
8. Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Nepomuk a odloučeném 

pracovišti Dvorec pro školní rok 2019/20   
9. Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a Mateřské školy Dvorec pro školní rok 

2019/20   
10. Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk v k.ú. 

Klášter u Nepomuka právnické osobě   
11. Žádost fyzických osob o odkoupení pozemků parc.č. 334/3 a parc.č. 334/4 v k.ú. Dvorec   
12. „Klejnot – procházková trasa v Nepomuckém lese“   
13. Nepomuk, PJ, p.č. 368/25 - NN   
14. Úprava veřejného osvětlení chodníků a obecních prostranství v Bezděkovci   
15. V432/429 - zdvojené vedení   
16. Smlouva o firemním řešení T-Mobile   
17. Umístění plynových nádob  na chodník před domem čp. 130  (250/NR4/2019) 
18. Žádost o kompenzaci formou příspěvku ve výši cca 5.500 Kč na nákup stolu na stolní tenis   
19. Dotace na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u příležitosti výročí osvobození 

města Nepomuk   
20. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem Nepomuk na 

rok 2019   
21. 4. rozpočtové opatření v roce 2019   
22. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního klidu   
23. Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody Nepomuk   
24. Žádost o udělení výjimky z OZV a žádost o poskytnutí finančního příspěvku na fotbalový 

zápas Horst Siegl Team   
25. Jmenování členů hodnotící komise k rozdělení finančních prostředků v dotačních 

programech města Nepomuk pro rok 2019   
26. KTV Nepomuk s.r.o.   
27. Zrcadlo Tojická ulice   
28. Výstava motorového vozidla   
29. Obytná zóna Pod Oborou   
30. Různé + Diskuse 
31. Závěr 

 


