RADA MĚSTA NEPOMUK
Program Rady města Nepomuk – 21.11.2018
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Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 10
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3
Vyvěšení záměru na prodloužení výpůjčky pozemků v k. ú. Přebudov parc.č.
75/12, 75/13, st. 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 a 56
Výpůjčka pozemku parc.č. 1480 ( ostatní plocha, komunikace) o výměře 2482 m2
v k.ú. Nepomuk
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 9
Ukončení nájemní smlouvy dohodou na dům čp. 280 - hájenka Nový rybník
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 1
Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 1
Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem
Nepomuk
Navýšení částky odpisů u Mateřské školy Nepomuk za rok 2018 o 6.545 Kč
Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk
na rok 2019
Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
města Nepomuk
Odkoupení nově vznikajícího pozemku p.č. 310/22 o výměře cca 72 m2,
odděleného z pozemku p.č. 310/4 v k. ú. Nepomuk
Směna části pozemku p.č. 204/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví fyzické osoby
za část p.p.č. 206/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví města Nepomuk
Směna nově vznikajícího pozemku p. č 150/22 ve vlastnictví města Nepomuk za
nově vznikající p. p. č. 150/23, oba v k. ú. Dvorec
Pořízení pracovního mobilního telefonu a nového telefonního čísla pro odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
Stížnost ohledně provozování pohostinské činnosti v nebytových prostorách
domu čp. 343 ve Dvorci (hotel Dvorec)
Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva obce
Vodné a stočné pro rok 2019
Nepomuk - Dvorec přestupní uzel
11. rozpočtové opatření v roce 2018
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená
mezi městem Nepomuk a městem Kasejovice
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená
mezi městem Nepomuk a obcí Hradiště
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Lokalita Pod Vinicí
Směrovka na „Minipivovar Švejk“
Přesanická ulice - havárie
Návrh rozpočtu na rok 2019
Různé + Diskuse
Závěr

