RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 26.11.2016

Číslo jednání: JedNR3-2/2014
Datum jednání: 26.11.2014

Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 21, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 53,73 m2 a uzavření nájemní smlouvy (USNR3-39/2014)
Schvaluje
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková
plocha 53,73 m2 a uzavření nájemní smlouvy s (***).
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 21, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 53,73 m2 za cenu platnou pro rok 2015 ve výši 366 304,- Kč s tím, že
první splátka ve výši 75 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 291 304,- Kč je
splatný do 31.12.2015.

Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 395/1 V Korýtkách v k. ú. Nepomuk
(USN-R3-40/2014)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení části pozemku parc. č. 395/1 V Korýtkách v k. ú. Nepomuk.
Nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej pozemku parc. č. 359/1 v Korýtkách v k.ú. Nepomuk .

Uzavření provozu MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec od 22.
12. 2014 do 2. 1. 2015 (USN-R3-41/2014)
Bere na vědomí
Uzavření provozu MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015
(období vánočních prázdnin).
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Prodloužení nájemní smlouvy - Nepomuk, Na Vinici 512, byt č. 3-4 (USN-R342/2014)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy – Nepomuk, Na Vinici 512, byt č. 3-4 (***) od 1.12.2014 do 31.12.2014

Jmenování člena výboru do Společenství vlastníků pro dům 452,453 a 455 v
Nepomuku (USN-R3-43/2014)
Jmenuje
Člena výboru do Společenství vlastníků pro dům 452,453 a 455 v Nepomuku pana Ing. Jiřího Švece
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Návrh a doporučení na rekonstrukci - investice tepelných zdrojů Města
Nepomuk v roce 2015 (USN-R344/2014)
Bere na vědomí
Návrh a doporučení společnosti TERMGLOBAL s.r.o. na rekonstrukci - investice do tepelných zdrojů
Města Nepomuk v roce 2015.

Odpisy na rok 2015 u školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem
Nepomuk (USN-R3-45/2014)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
1) Odpisy na rok 2015 u Základní školy Nepomuk v roční výši 300.000 Kč,
2) Odpisy na rok 2015 u Mateřské školy Nepomuk v roční výši 186.413 Kč,
3) Odpisy na rok 2015 u Základní umělecké školy v roční výši 21.018 Kč.
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Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny
559, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 (USN-R3-46/2014)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 7, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 372 430,- Kč s tím, že
první splátka ve výši 90 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 282 430,- Kč bude uhrazen do
31.12.2014.

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 915/13 v k. ú. Klášter u Nepomuka (USNR3-47/2014)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení pozemku p.č. 915/13 v k. ú. Klášter u Nepomuka.

Čerpání prostředků investičního fondu Základní školy Nepomuk na nákup
dosluhujících zařízení do školní kuchyně - plynového kotle za cca 140.000 Kč a
myčky nádobí za cca 120.000 Kč (USN-R3-48/2014)
Bere na vědomí
Žádost ředitele ZŠ Nepomuk ohledně čerpání prostředků investičního fondu na nákup dosluhujících
zařízení do školní kuchyně - plynového kotle a myčky nádobí.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Nepomuk na nákup dosluhujících zařízení do
školní kuchyně - plynového kotle 150 l za předpokládanou cenu 140.000 Kč a myčky nádobí
za předpokládanou cenu 120.000 Kč do školní kuchyně.
Schvaluje
Zadání výběrového řízení, oslovení minimálně 3 dodavatelů Základní školou Nepomuk (viz. přiložená
směrnice ZŠ Nepomuk schválená zřizovatelem s platností od 1. 2. 2013).
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Stav kotelny Základní školy Nepomuk (USN-R3-49/2014)
Bere na vědomí
Dopis p. ředitele ZŠ Nepomuk ohledně stavu kotelny ZŠ Nepomuk včetně cenové nabídky na regulaci
v systému RAK AUTRON.

Žádost Okresní hospodářské komory Plzeň-jih o příspěvek na autobusovou
dopravu žáků ZŠ Nepomuk na akci Veletrh perspektivy řemesel 2014 (USNR3-50/2014)
Bere na vědomí
Dopis předsedkyně dozorčí rady Okresní hospodářské komory Plzeň-jih a její žádost o příspěvek na
autobusovou dopravu žáků ZŠ Nepomuk.
Schvaluje
Příspěvek Okresní hospodářské komoře Plzeň – jih ve výši 3 818,-Kč vč. DPH na dopravu žáků zš
Nepomuk.

Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1560/12 o výměře 36 m2 v k. ú.
Nepomuk (Přesanická ul.) (USN-R3-51/2014)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1560/12 o výměře 36 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za 150,-Kč/m2.

Žádost o sjednání nápravy (USN-R3-52/2014)
Bere na vědomí
Žádost (***) o zabránění stékání dešťové vody a povrchových splachů z ulice U Hřiště na jeho
pozemek.
Schvaluje
Osazení ekodrénu před prahem vrat a jeho odvodnění do kanalizační šachty na protější straně
komunikace na jaře 2015.
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Nepomuk - vrty HV-5 a HV-6 (USN-R3-53/2014)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy č. 14188506 se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, týkající se
akce ,,Nepomuk – vrty HV-5 a HV-6 v k.ú. Nepomuk ve výši 21 571,15 Kč a poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu ve výši maximálně 366 709,55 Kč.
Schvaluje
Uzavření smlouvy č. 14188506 se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, týkající se
akce ,,Nepomuk – vrty HV-5 a HV-6 v k.ú. Nepomuk ve výši 21 571,15 Kč a poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu ve výši maximálně 366 709,55 Kč.
Pověřuje
Starostu podpisem smlouvy č. 14188506 se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Market Norma - vyjádření (USN-R3-54/2014)
Nesouhlasí
S napojením plánovaného marketu Norma na místní komunikaci Budějovická ul.

Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou (USN-R3-55/2014)
Bere na vědomí
Návrh dodatků smluv s firmami podílejícími se na realizaci akce ,, Nepomuk – obytná zóna za
elektrárnou”z důvodu změny starosty města. Jedná se o dodatek ke smlouvě o dílo s dodavatelem
stavby Silnice Nepomuk s.r.o. , dodatek smlouvy o kontrolní činnosti na výkon funkce stavebního a
technického dozoru s ing. Jiřím Fenclem, dodatek příkazní smlouvy o výkonu autorského dozoru s
firmou Macán projekce DS s.r.o., dodatek příkazní smlouvy na organizaci výběrového řízení s
Stavební poradnou spol. s r.o. České Budějovice, dodatek smlouvy o výkonu činnosti koordinátora
BOZP s Petrem Kourou.
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Schvaluje
Uzavření dodatků smluv s firmami podílejícími se na realizaci akce ,, Nepomuk – obytná zóna za
elektrárnou”z důvodu změny starosty města. Jedná se o dodatek smlouvy o dílo s dodavatelem
stavby Silnice Nepomuk s.r.o. , dodatek smlouvy o kontrolní činnosti na výkon funkce stavebního a
technického dozoru s ing. Jiřím Fenclem, dodatek příkazní smlouvy o výkonu autorského dozoru s
firmou Macán projekce DS s.r.o., dodatek příkazní smlouvy na organizaci výběrového řízení s
Stavební poradnou spol. s r.o. České Budějovice, dodatek smlouvy o výkonu činnosti koordinátora
BOZP s Petrem Kourou.
Pověřuje
Starostu podpisem dodatků smluv s uvedenými firmami.

Obsazení komisí - jmenování předsedů (USN-R3-56/2014)
Schvaluje
Zřízení Komise rozvoje a investic jejíž předsedou bude Mgr. Marek Baroch
Schvaluje
Jmenování předsedů komisí:
Komise občanských záležitostí - předsedkyně Valentová Hana,
Sportovní komise - předsedkyně Berkovcová Jana,

Pronájem nebytových prostor - zlatnictví J.Dindová (USN-R3-57/2014)
Nesouhlasí
S ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domu čp. 62 v Nepomuku –
zlatnictví J.Dindová
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Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 47 - dům s
pečovatelskou péčí (USN-R3-58/2014)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 47, o velikosti 1+1 – dům s
pečovatelskou péčí (***), od 1.12.2014 na dobu neurčitou.

Přívod vzduchu k plynovým kotlům - bytové objekty ,,U Náměstí“ a ,,Za
Kostelem“ (USN-R3-59/2014)
Bere na vědomí
Návrh dodatků smluv z důvodu změny starosty a to dodatek příkazní smlouvy se Stavební poradnou
spol. s r.o. Č.Budějovice na zadání veřejné zakázky ,,Přívod vzduchu k plynovým kotlům – bytové
objekty ,,U Náměstí a ,,Za Kostelem”, dodatek smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou STAFIS-KT s.r.o..
Schvaluje
Uzavření dodatků smluv z důvodu změny starosty a to dodatek příkazní smlouvy se Stavební
poradnou spol. s r.o. Č.Budějovice na zadání veřejné zakázky ,,Přívod vzduchu k plynovým kotlům –
bytové objekty ,,U Náměstí a ,,Za Kostelem”, dodatek smlouvy o dílo s dodavatelskou firmou STAFISKT s.r.o..
Pověřuje
Starostu města podpisem dodatků uvedených smluv.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 41
(USN-R3-60/2014)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 41 (***) na dobu určitou
od 1.12.2014 do 30.6.2015.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 26.11.2016

Omezení vjezdu kamiónů na náměstí A. Němejce v Nepomuku (USN-R361/2014)
Schvaluje
Omezení vjezdu kamionů na náměstí A. Němejce v Nepomuku a to umístěním značky zákaz vjezdu
vozidel nad 3,5 t s dodatkovou tabulkou mimo zásobování .

Žádost o přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 1 (USNR3-62/2014)
Bere na vědomí
Žádost (***) na přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 1
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č.1 – (***) na dobu určitou od 1.12.2014 do
30.6.2015 za smluvní nájemné ve výši 65,- Kč/m2.

Odvolání ohledně odstranění přístřešku na pozemku st.p. 402 v k.ú. Nepomuk
(USN-R3-63/2014)
Bere na vědomí
Odvolání (***) proti rozhodnutí odboru VŽP ohledně zamítnutí dodatečného povolení na stavbu
přístřešku na pozemku st.p. 402 v k.ú. Nepomuk

Příspěvek Fondu ohrožených dětí (USN-R3-64/2014)
Schvaluje
Příspěvek ve výši 4 000,- Kč Fondu ohrožených dětí
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Pronájem nebytových prostor ve sportovní hale Šachovému klubu Dvorec
(USN-R3-65/2014)
Bere na vědomí
Žádost Šachového klubu Dvorec o pronájem místnosti ve sportovní hale v Nepomuku

Instalace informační skříně odjezdy a příjezdy autobusů na náměstí u ZKD
(USN-R3-66/2014)
Bere na vědomí
Návrh na instalaci informační tabule odjezdy a příjezdy autobusů na náměstí A. Němejce v
Nepomuku na stěně nákupního střediska Úslava
Ukládá
Pracovníkům SMO zjistit informace k možnosti získání dotace na instalaci tabule.

Zateplení ZŠ Nepomuk (USN-R3-67/2014)
Bere na vědomí
Návrhy dodatků smluv akce ,, Zateplení ZŠ Nepomuk” z důvodu změny starosty a to dodatku příkazní
smlouvy se Stavební poradnou spol. s r.o. České Budějovice na zpracování zadávacího řízení, dodatku
mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investor s ing.Václavem Petrášem, dodatku
mandátní smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Petrem Kourou, dodatku mandátní smlouvy na
výkon autorského dozoru projektanta s firmou AIP Plzeň spol. s r. o..
Schvaluje
Uzavření dodatků smluv akce ,, Zateplení ZŠ Nepomuk” z důvodu změny starosty a to dodatku
příkazní smlouvy se Stavební poradnou spol. s r.o. České Budějovice na zpracování zadávacího řízení,
dodatku mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investor s ing.Václavem Petrášem, dodatku
mandátní smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Petrem Kourou, dodatku mandátní smlouvy na
výkon autorského dozoru projektanta s firmou AIP Plzeň spol. s r. o..
Pověřuje
Starostu města podpisem dodatků uvedených smluv.
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Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek ve složení : Ing. Václav Petráš , Kristýna Soukupová , Mgr. Marek Baroch
, náhradníci ve složení Ing. arch. Karel Salát , Ing. Martina Gabrielová a Vladimír Vokurka.
Schvaluje
Komisi pro hodnocení nabídek ve složení Ing. Václav Petráš , Ing. arch. Karel Salát, Ing. Pavel Jiran,
Mgr. Marek Baroch a Kristýna Soukupová , náhradnicí ve složení Josef Silovský , Ing. arch. Eva
Rottová, Ing. Václav Netušil, František Holub, Ing. Martina Gabrielová .

Odprodej použité výpočetní techniky - notebook (USN-R3-68/2014)
Schvaluje
Prodej použitého notebooku bývalému starostovi Václavu Kovářovi za cenu 2.500 Kč dle cenového
posouzení

Zpřístupnění pozemku parc.č. 359/1 v k.ú. Nepomuk (USN-R3-69/2014)
Bere na vědomí
Informace starosty ohledně kauzy zpřístupnění pozemku parc.č. 359/1 v k.ú. Nepomuk
Pověřuje
Pana Františka Holuba jednáním s panem Vlachem ohledně kauzy zpřístupnění pozemku parcela č.
359/1 v k. ú. Nepomuk .

Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy (USN-R3-70/2014)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,, Nepomuk – kruhová křižovatka K2
U Pyramidy.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
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Schvaluje
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Pověřuje
Starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky v souladu se Smlouvou o spolupráci, podepsanou starostou města Nepomuk dne 9.7. 2014.

Odprodej či pronájem pozemku č. 601/6 v k.ú. Nepomuk (USN-R3-71/2014)
Bere na vědomí
Nabídku (***) na prodej či pronájem pozemku 601/6 v k.ú. Nepomuk

PhDr. Pavel Kroupa
místostarosta

Ing. Jiří Švec
starosta města

