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Program jednání  (USN-R4-648/2020) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola Usnesení   
4. Vyvěšení záměru na prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570,571,572   
5. Žádost fyzických osob o odkoupení částí pozemků parc.č. 210 a parc.č. 204/29 v k. 

ú. Nepomuk   
6. Odkup pozemku parc.č. 188/8 v k.ú. Nepomuk od fyzických osob   
7. Vyvěšení záměru na prodloužení nájemní smlouvy - Nepomuk, U trati 343   
8. Určení komise pro otevírání obálek - veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 

„Prodej bytu 552/14“   
9. Odkup hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú. Nepomuk   
10. Výměna oken a oprava balkonů Pivovarská 570,571,572, Nepomuk   
11. Nepomuk - ulice Na Jednotě   
12. XXVIII. Nepomucké pivní slavnosti   
13. Zápis z jednání Kontrolního výboru - 30.1.2020   
14. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 24.02.2020   
15. Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 a jeho 

rozdělení do fondů u Základní umělecké školy Nepomuk   
16. Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 a jeho 

rozdělení do fondů u Základní školy Nepomuk   
17. Schválení účetní závěrky za rok 2019, hospodářského výsledku za rok 2019 a jeho 

rozdělení do fondů u Mateřské školy Nepomuk   
18. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné   
19. Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, socha sv. Jana Nepomuckého“ z programu 

Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 
dotvářejících kulturní krajinu 2020“   

20. Žádost o dotaci na projekt „Oprava naučné stezky Pod Zelenou Horou“ z 
programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje venkovského a industriálního 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“   

21. Žádost o dotaci na projekt „Zlepšení služeb pro návštěvníky - dovybavení IC, 
internetový koutek“ z programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti informačních 
center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“   

22. Žádost o dotaci na projekt „Alej u Dvoreckého rybníku“ z programu Plzeňského 
kraje „Ochrana přírody 2020“   

23. Žádost o dotaci na projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2020“ z programu 
Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“   

24. Žádost o dotaci na projekt „Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 
2020“  z programu Plzeňského kraje „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a 
oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“   
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25. Žádost o dotaci na projekt „Spojuje nás muzika“  z programu Plzeňského kraje 
„Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“   

26. Žádost o dotaci na projekt „Vzpomínky“ z programu Plzeňského kraje „Podpora 
literární tvorby a publikační činnosti 2020“   

27. Rezignace a jmenování členů Sportovní komise a Komise kultury a cestovního 
ruchu   

28. Různé + diskuse 
29. Závěr 

 


