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Program jednání (USN-R4-1513/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání  
3. Kontrola plnění usnesení  
4. Vyvěšení záměru na  pacht pozemků parc.č. 218/1, 218/7, 218/8 a 227 v k.ú. 

Dvorec  
5. „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NÁDRAŽNÍ č.p. 476, Nepomuk   
6. Zřízení vyhrazeného parkovacího místa - Na Vinici 552, Nepomuk   
7. Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk   
8. Schválení vybudování dětského hřiště u bazénů z rozpočtu města Nepomuk   
9. Rozhodnutí ve věci správních poplatků v exekutorském řízení   
10. Územní studie krajiny ORP Nepomuk   
11. 1. rozpočtové opatření v roce 2022   
12. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Spojuje nás muzika“, dotační titul 

PK   
13. Schválení podání žádosti o dotaci do dotačního titulu PK „ Působení TP na zámku 

Zelená Hora - rozšíření expozice v Městském muzeu a galerii Nepomuku „ z 
programu PK „ Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic“   

14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Nepomuk, Družstevní ul., betonové 
plastiky“ z programu PK č.2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 
dotvářejících kulturní krajinu 2022“   

15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Svatojánská pouť v Nepomuku 
2022“ z programu PK „ Podpora kultury v PK pro rok 2022“   

16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Nepomuk, Třebčická ul., oprava 
kapličky Panny Marie“ z programu PK „ č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné 
architektury dotvářejících kulturní krajinu 2022“   

17. Prodej části pozemku parc. č. 1480 v k.ú. Nepomuk   
18. I/20 NEPOMUK - PRŮTAH   
19. Schválení dodatku č. 1 ke SoD na výkon grafika při redakční činnosti a na tisk 

periodika  
20. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Edukační program ke stálým 

expozicím v Městském muzeu a galerii Nepomuk“  
21. Souhlas se zadáním vypracování Prováděcí dokumentace na výstavbu 

kamerového systému  
22. Vyjádření k dělení pozemků parc.č. 33/12 a parc.č. 33/1 v k.ú. Dvorec   
23. Souhlas k provedení stavebních úprav v budově HZ SDH Dvorec, V Huti č.p.12   
24. Odpis pohledávek po prekluzi  
25. Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání   
26. Smlouva o výkonu lektorské činnosti   
27. Smlouva o výkonu lektorské činnosti   
28. Smlouva o výkonu lektorské činnosti   
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29. Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk - 
Dvorec, U Trati 343  

30. Souhlas s přijetím finančního daru od České spořitelny a.s.   
31. Odkup pozemků par.č.381/9, parc.č. 1513/8, parc. č. 1507/3 a části pozemku 

parc. č. 896/4 v k.ú. Nepomuk    
32. Různé + Diskuse 
33. Závěr 

 


