
 

 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Program – 9.5.2022 
 

 
 

Program jednání (USN-R4-1626/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Žádost ČEZ Distribuce a.s. Nábřežní ulice   
5. Dvorec - ulice Za Výtopnou   
6. Prodej pozemku parc. č. 17/2 v k.ú. Nepomuk  ODLOŽENO !!! 
7. Vyvěšení záměru - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na byt v Nepomuku, 

Pivovarská 572, byt č. 15   
8. Prodej pozemků p.č. 1528/6, p.č. 391/13, p.č. 373/13 a části pozemku p.č. 391/10 

v k.ú. Nepomuk   
9. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na nově vzniklý pozemek parc. 

č. 228/18 v k.ú. Dvorec   
10. Finanční příspěvek SDH Dvorec na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace 

hasičské zbrojnice ve Dvorci   
11. Účelová dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v období od 

12.12.2021 do 10.12.2022 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v 
pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a 
zpět  ODLOŽENO !!! 

12. Žádost o dotaci na projekt „Svatojánský sborník z XVIII. konference Genius loci 
českého jihozápadu 

13. Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, pamětní místo zastřelení Jana Kováříka“   
14. Přijetí dotace na projekt „Nepomuk, Třebčická ul., kaple Panny Marie”   
15. Přijetí dotace na projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2022”   
16. Přijetí dotace na projekt „Zlepšujeme prostředí infocentra pro návštěvníky ”   
17. Bytový dům Nepomuk na st. p.č. 109 v katastrálním území Nepomuk   
18. Výměna osobního výtahu v ZŠ Nepomuk   
19. Pořízení malého nákladního výtahu do školní kuchyně Mateřské školy Nepomuk   
20. Nákup zahradního traktoru pro Mateřskou školu Nepomuk  STAŽENO !!! 
21. Rekonstrukce školní kuchyně v Mateřské škole Nepomuk s použitím prostředků 

investičního fondu Mateřské školy Nepomuk   
22. Uzavření nájemní smlouvy - pronájem veřejných prostranství pro provoz 

pouťových atrakcí a stánkového prodeje o Nepomucké pouti v roce 2022   
23. Žádost o vyčlenění parkovacího místa   
24. Žádost o spolupráci při přípravě a realizaci VZ- plomby a lístky o původu zvěře 

(Ministerstvo zemědělství)   
25. Darovací smlouva na drobný majetek pro Pionýr , z.s.   
26. Různé + Diskuse 
27. Závěr 

 


