RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 11.11.2014

Číslo jednání: JedNR3-1/2014
Datum jednání: 11.11.2014

Zřízení komisí rady města (USN-R3-1/2014)
Schvaluje
Zřízení Komise kultury a cestovního ruchu jejíž předsedou bude Milan Demela ,
Zřízení Stavební komise jejíž předsedou bude Ing. Pavel Jiran,
Zřízení Komise památkové péče jejíž předsedou bude PhDr. Pavel Kroupa,
Zřízení Sportovní komise,
Zřízení Komise občanských záležitostí

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk (USN-R32/2014)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady a dále zastupitelům ,
kteří jsou členy výborů zastupitelstva a komisí rady města dle zákona č. 128/2000 Sb. Ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 12.
2014 dle přiloženého návrhu.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouvy na obcí požadovaný
kontejner (USN-R3-3/2014)
Schvaluje
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Kupní smlouvy na kontejner Abroll – objem min. 36 m3
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Projekt „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“ (USN-R3-4/2014)
Schvaluje
Přijetí daru (ovocné stromky s příslušenstvím pro výsadbu) z projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský
kraj“. Projekt slouží k podpoře obnovy nebo výsadby nových ovocných sadů, doprovodné zeleně
místních účelových komunikací nebo výsadba veřejné zeleně v zastavěných územích obcí v okr.
Rokycany a Plzeň-jih. Minimální počet stromků k odběru je 10 ks, maximální počet 30 ks

Platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných
Městem Nepomuk - změna v důsledku změny legislativy od 1.11.2014 (USNR3-5/2014)
Určuje
1. Platový výměr ředitele školské příspěvkové organizace Základní škola Nepomuk platný od
1. 11. 2014 dle přílohy.
2. Platový výměr ředitele školské příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nepomuk
platný od 1. 11. 2014 dle přílohy.
3. Platový výměr ředitele školské příspěvkové organizace Mateřská škola Nepomuk platný od
1. 11. 2014 dle přílohy.

Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou (USN-R3-6/2014)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce
a.s. číslo IV-12-0009651/001 Nepomuk, ul. Alexandra Berndorfa, kNN, týkající se nových odběrných
míst pro budoucí rodinné domky.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.
číslo IV-12-0009651/001 Nepomuk, ul. Alexandra Berndorfa, kNN.
Pověřuje
Starostu podpisem této smlouvy.
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Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem
Nepomuk za I. pololetí školního roku 2014/2015 (USN-R3-7/2014)
Určuje
Odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací za I. pololetí školního roku 2014/2015:
1) Řediteli ZUŠ Nepomuk p. Stanislavu Vaníkovi
2) Řediteli ZŠ Nepomuk Mgr. Jozefu Schejbalovi
3) Ředitelce MŠ Nepomuk p. Kláře Řežábkové

Zásady pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku a
odměn ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem
Nepomuk (USN-R3-8/2014)
Schvaluje
„Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku a odměn ředitelům
škol zřizovaných obcemi jako příspěvkové organizace podle z. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zásady“)“ ve znění dle připojené přílohy.

Odprodej použité výpočetní techniky - notebook (USN-R3-9/2014)
Odkládá
Prodej použitého notebooku bývalému starostovi Václavu Kovářovi.

Jmenování členů Školské rady za zřizovatele pro funkční odbdobí od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2017 (USN-R3-10/2014)
Jmenuje
Členy školské rady pro funkční období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 ve složení:
1. Bc. Šampalíková Petra
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2. Ing. Josef Silovský
3. Milan Demela

Dodatek č. 2 k volebnímu řádu Školské rady Základní školy Nepomuk
(USN-R3-11/2014)
Vydává
Dodatek č. 2 k volebnímu řádu Školské rady Základní školy Nepomuk.

Oznámení ČEZ Distribuce a.s. (USN-R3-12/2014)
Bere na vědomí
Oznámení ČEZ Distribuce a.s. ohledně odstranění stromoví ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz
zařízení ditribuční soustavy na pozemcích města Nepomuk parc. č. 110/4, 192/2, 212 v k.ú Maňovice
a pozemků parc. č. 600/29, 706/81 v k.ú. Kramolín u Nepomuka, které budou odstraněny
provozovatelem soustavy po 26.10. 2014 a dřevina ponechaná na místě samém.
Oznámení ČEZ Distribuce a.s. ohledně odstranění stromoví ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz
zařízení ditribuční soustavy na pozemcích města Nepomuk parc. č. 280/4, 280/5 v k.ú Nepomuk a
pozemků parc. č. 212/11, 553/5, 106/2, 109/6 v k.ú. Dvorec, které budou odstraněny
provozovatelem soustavy po 2.11. 2014 a dřevina ponechaná na místě samém.

Zápis z prověrky BOZP konané na pracovištích a v objektech MÚ Nepomuk
(USN-R3-13/2014)
Bere na vědomí
Zápis z prověrky BOZP konané na pracovištích a v objektech MÚ Nepomuk
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Maňovice - VN (USN-R3-14/2014)
Bere na vědomí
Oznámení o ohlášení stavby společnosti ČEZ Distribuce a.s. o připravované stavbě ,,Maňovice – VN”s
předpokládanou realizací na podzim roku 2015. Stavba řeší opravu odbočky venkovního vedení VN k
trafostanici TS PJ-0024, která souvisí s pozemkem parc. č. 110/4 v k.ú. Maňovice ve vlastnictví města
Nepomuk.

Prodej pozemku ve vlastnictví Města Nepomuk pod garáží jiného vlastníka v
ul. Družstevní v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (USN-R3-15/2014)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení pozemku st.p.č. 202 v majetku Města Nepomuk pod garáží, která je v jejich
vlastnictví, v ul. Družstevní v k. ú. Klášter u Nepomuka.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 202 o výměře 18 m2 v ul. Družstevní v k. ú. Klášter u Nepomuka ve
vlastnictví majetku Města Nepomuk (***) za 150 Kč/m2.

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 594/64 o výměře 524 m2 v lokalitě u
elektrárny v k. ú. Nepomuk (USN-R3-16/2014)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení pozemku v lokalitě u elektrárny - po oddělení pozemek p.č. 594/64 o
výměře 524 m2 v k. ú. Nepomuk.

smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a o právu provést
stavbu (USN-R3-17/2014)
Bere na vědomí
Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0005266/VB1” na pozemcích parc. č. 130/25,
122/12 a 553/6 v k.ú. Dvorec (u hřiště)(115,56 m2). Obsahem VB je právo na dotčených pozemcích
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umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční
soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 6 400,- Kč bez DPH.
Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán.
Schvaluje
Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0005266/VB1” na pozemcích parc. č. 130/25,
122/12 a 553/6 v k.ú. Dvorec (u hřiště)(115,56 m2). Obsahem VB je právo na dotčených pozemcích
umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční
soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 6 400,- Kč bez DPH.
Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán.

Prodej částí pozemků p.č. 210 a p.č. 204/29 v k. ú. Nepomuk (USN-R318/2014)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej části pozemku p.č. 210 o výměře cca 13 m2 a části pozemku p.č. 204/29 o výměře cca 126 m2 v
k. ú. Nepomuk (***) za 200,-Kč/m2.

Odkoupení pozemku p.č. 246/1 o výměře 830 m2 v k. ú. Nepomuk (USN-R319/2014)
Doporučuje zastupitelstvu k projednání (rada 19.8.2014, ze zastupitelstva staženo)
Odkoupení pozemku parc. č. 246/1 o výměře 830 m2 v k. ú. Nepomuk (Zelený Dol).

Odkoupení pozemku p.č. 246/15 o výměře 647 m2 v k. ú. Nepomuk (USN-R320/2014)
Doporučuje zastupitelstvu k projednání (rada 2. 9. 2014, ze zastupitelstva staženo)
Odkoupení pozemku parc. č. 246/15 o výměře 647 m2 v k. ú. Nepomuk (Zelený Dol).
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Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 9 (USN-R321/2014)
Schvaluje
Podnájem bytu (***) v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 9 (***)

Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Nepomuku, č.p. 547 rehabilitace (USN-R3-22/2014)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Nepomuku, č.p. 547 – rehabilitace Helena
Rajchlová, Máchova 740, Klatovy , změna doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou za nájemné
pro rok 2015 ve výši 74 560,- Kč a pro rok 2016 ve výši 81 382,- Kč.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie (USNR3-23/2014)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Blovice a Městem Nepomuk na výkon
agendy městské policie. Změna doby trvání smlouvy, nově se smlouva uzavírá na dobu určitou od
jejího uzavření do 31.12.2015

Ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v
Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 12 (USN-R3-24/2014)
Bere na vědomí
Ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem
567, byt č. 12 , o velikosti 0+1, celková plocha 31,62 m2 – (***) dohodou k 30.11.2014.

Ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v
Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 11 (USN-R3-25/2014)
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Bere na vědomí
Ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem
567, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 – (***) k 31.12.2014.

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 21 (USNR3-26/2014)
Bere na vědomí
Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková
plocha 53,73 m2 – (***), dohodou k 30.11.2014.

Určení místa na pátečních prodejních trzích (USN-R3-27/2014)
Neschvaluje
Určení místa na pátečních prodejních trzích – Iveta Tschierschke, Max. Gorkého 40, Klatovy na
chodníku vlevo od nákupního centra COOP.

smlouva o uzavření budoucí smlouvy - VB, a smlouva o právu provést stavbu
(USN-R3-28/2014)
Bere na vědomí
Žádost o uzavření smlouvy- “smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-0002469/3/VB” na pozemcích parc. č. 1569/2
(26,8 m2) v k.ú. Nepomuk (Nádražní ulice). Obsahem věcného břemene je právo budoucí oprávněné
na pozemku umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti
distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2 300,- Kč bez
DPH. Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán.
Schvaluje
Žádost o uzavření smlouvy- “smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-0002469/3/VB” na pozemcích parc. č. 1569/2
(26,8 m2) v k.ú. Nepomuk (Nádražní ulice). Obsahem věcného břemene je právo budoucí oprávněné
na pozemku umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti
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distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2 300,- Kč bez
DPH. Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán.

Výměna oken a vchodových dveří v Nepomuku - Dvorec, č.p. 201 (USN-R329/2014)
Odkládá
Výměnu oken a vchodových dveří v Nepomuku – Dvorec, č.p. 201 – prodejna nápojů za cenu do
75 000,- Kč.

Vyvěšení záměru na výpůjčku nebytových prostor v Nepomuku, na stp. 96/5 garáž (USN-R3-30/2014)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na výpůjčku nebytových prostor v Nepomuku, na stp. 96/5 – garáž a to do 30. 6.
2014.

11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-R3-31/2014)
Schvaluje
11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 298.755.570,-- Kč a výdaje
322.909.480,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 24 - dům s
pečovatelskou péčí (USN-R3-32/2014)
Schvaluje
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Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 24 – dům s pečovatelskou péčí (***) .
od 1.12.2014 na dobu neurčitou.

Zateplení ZŠ Nepomuk (USN-R3-33/2014)
Pověřuje
Starostu ke schválení kvalifikace na akci ,,Zateplení ZŠ Nepomuk” opakovaného výběrového řízení a
zároveň k podpisu protokolu o posouzení kvalifikace na akci ,, Zateplení ZŠ Nepomuk” opakovaného
výběrového řízení.

uzavření smlouvy o věcném břemeni (USN-R3-34/2014)
Bere na vědomí
Dne 7. 11. 2014 Římskokatolická farnost, Arciděkanství Nepomuk, v zastoupení P. Vítězslav Holý, Ing.,
Mgr., předložila geometrický plán č. 995-189/2014 ,s vyznačeným věcným břemenem, z důvodu
vedení drenážního potrubí (13m) na pozemku parc. č. 1560/3 v k.ú. Nepomuk, který je ve vlastnictví
města Nepomuk. Navrhuje vytvoření a uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene.
Schvaluje
Vytvoření a uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene s Římskokatolickou farností,
Arciděkanství Nepomuk dle geometrického plánu č. 995-189/2014, spočívající v právu umístění,
zřízení, opravování, činění údržby, úpravy, obnovy a výměny vedení drenážního potrubí , v délce 13 m
přes pozemek parc. č. 1560/3 v k.ú. Nepomuk.

Směrnice o inventarizaci a plán inventarizace majetku a závazků Města
Nepomuk 2014 (USN-R3-35/2014)
Souhlasí
se Směrnicí o inventarizaci a s plánem inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2014.
Doporučuje Zastupitelstvu Města Nepomuk
schválit směrnici o inventarizaci a plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2014.
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Odchyt psů (USN-R3-36/2014)
Schvaluje
Pravidelný měsíční paušál ve výši 600,-Kč m pro (***) jako odměnu za odchyt psů ve městě
Nepomuk.

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR v Brně (USN-R3-37/2014)
Schvaluje
Spoluúčast města Nepomuk na společném stánku s Mikroregionem Nepomucko na veletrhu
Regiontour 2014 ve výši do 10 000,-Kč .

Diskusní fórum (USN-R3-38/2014)
Schvaluje
Obnovení diskusního fóra na stránkách www.nepomuk.cz

PhDr. Pavel Kroupa
místostarosta

Ing. Jiří Švec
starosta města

