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Program jednání (USN-R4-1144/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, nám.A.Němejce 

62   
5. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku par.č. 545/10 v k.ú. Dvorec - 

mostní váha  ODLOŽENO !!! 
6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, 

Blatenská 135, Nepomuk, část Dvorec   
7. Uzavření smlouvy o výpůjčce pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 

provozování   
8. Problematika pozemku par.č. 133/5 v k. ú. Dvorec   
9. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/10 v 

budově č.p. 551, která je součástí pozemku par.č. st. 1167 v k.ú. Nepomuk a 
par.č.st. 268 v k.ú. Klášter   

10. Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-0006632/1   
11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě   
12. Změna č. 2 ÚP Nepomuk   
13. Přijetí finančních darů od České spořitelny a.s a Silnic Nepomuk s.r.o..   
14. Žádost o dotaci  na projekt „Nutná oprava povrchu vozovky v Nepomuku na části 

pozemku parc. č. 1558/9 v k. ú. Nepomuk“ z programu Plzeňského kraje 
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021“   

15. Žádost o dotaci na projekt „Alej u Mihovky“ z programu Plzeňského kraje 
„Adaptační opatření v ochraně přírody 2021“   

16. Žádost o dotaci na projekt „Výstava Krása zrakům ukrytá - původní mobiliář ze 
zámku Zelená Hora + výstava kněžny Libuše“ z programu Plzeňského kraje 
„Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“   

17. Žádost o dotaci  na  projekt „Nepomuk, výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého“ z 
programu Plzeňského kraje „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty 
nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2021“.   

18. Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, Myslivecká ul., křížek“ z programu 
Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících 
kulturní krajinu 2021“.   

19. Žádost o dotaci na projekt „Zkvalitnění služeb infocentra Nepomuk a rozšíření 
nabídky propagačních materiálů“ z programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti 
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“.   

20. Jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení ZUŠ Nepomuk _ změna   
21. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   
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22. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   

23. Nový název chatové oblasti  k.ú. Nepomuk   
24. Setkání majitelů automobilů - Fiatů na nám. A. Němejce, Nepomuk   
25. Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk  
26. Různé+Diskuse 
27. Závěr 

 


