RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 1.12.2014

Číslo jednání: JedNR3-3/2014
Datum jednání: 01.12.2014

Návrh rozpočtu Města Nepomuk na rok 2015 (USN-R3-72/2014)
Projednala
Návrh rozpočtu Města Nepomuk na rok 2015.
Pověřuje
Ing.Jaroslava Somolíka zveřejnit Návrh rozpočtu Města Nepomuk na rok 2015 na úřední desce a
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Rozpočet Města Nepomuk na rok 2015.

Výpůjčka nebytových prostor v k.ú.Nepomuku parc.č.st. 96/5 garáž s jedním
parkovacím místem (USN-R3-73/2014)
Schvaluje
Výpůjčku nebytových prostor v k.ú. Nepomuk parc. Č. 96/5 garáž s jedním parkovacím místem Úřadu
práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 – Nové město na dobu určitou od 1.1.2015
do 30.6.2015.
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Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 62,43 m2 a uzavření nájemní smlouvy (USNR3-74/2014)
Schvaluje
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3, o velikosti 2+k.k.,
celková plocha 62,43 m2 a uzavření nájemní smlouvy s (***).
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 62,43 m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve výši 619 392,- Kč s tím, že
první splátka ve výši 260 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 359 392,- Kč
je splatný do 30.6.2020.

Oprava veřejného osvětlení - Tojická ulice Dvorec (USN-R3-75/2014)
Bere na vědomí
Nabídku od firmy F+V ELEKTRO spol. S r.o. na opravu veřejného osvětlení v ulici Tojická ve Dvorci

Kontroly školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk
(USN-R3-76/2014)
Rozhoduje
O kontrolách školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk podle s § 27, odst.

9, zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se z. č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů:
1. MŠ Nepomuk: kontrolní komise: PhDr. Pavel Kroupa, Ing. Jaroslav Somolík , Dagmar
Polívková
2. ZUŠ Nepomuk: kontrolní komise: PhDr. Pavel Kroupa, Ing. Jaroslav Somolík, Dagmar
Polívková
3. ZŠ Nepomuk: kontrolní komise: Ing. Jaroslav Somolík, Bc. Zdeněk Bouše, Ing. Rašková
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Dodatek č. 15 ke Směnici č. 2 používání mobilních telefonů (USN-R377/2014)
Schvaluje
Dodatek č. 15 ke Směrnici č. 2 používání mobilních telefonů dle přílohy .

Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Nepomuk (USN-R3-78/2014)
Bere na vědomí
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR identifikační číslo EIS : reg.c. IS SFŽP 14226392 ze dne
21.11. 2014 o poskytnutí dotace včetně jeho příloh na akci ,,CZ.1.02/2.1.00/14.26393 Omezení
prašnosti z plošných zdrojů ve městě Nepomuk”- pořízení zametacího stroje.
Souhlasí
S rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR identifikační číslo EIS : reg.c. IS SFŽP 14226392 ze
dne 21.11. 2014 o poskytnutí dotace včetně jeho příloh na akci ,,CZ.1.02/2.1.00/14.26393 Omezení
prašnosti z plošných zdrojů ve městě Nepomuk” - pořízení zametacího stroje.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem potvrzení o přijetí dotace.

Uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu na území obce Nepomuk , část
náměstí a Daníčky (USN-R3-79/2014)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo s Vojtěchem Radou , A. Berndorfa , Nepomuk na zimní údržbu na území
Města Nepomuk, část náměstí a Daníčky dle požadavků Města Nepomuk na zimní období 20142015.
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Využití soukromého motorového vozidla na XVII. ročník Celostátní finanční
konference (USN-R3-80/2014)
Schvaluje
Panu Bc. Zdeňkovi Boušemu využít soukromé motorové vozidlo k dopravě na XVII. ročník Celostátní
finanční konference konané ve dnech 4. a 5. prosince 2014 v Clarion Congress Hotel Prague v
pražských Vysočanech (Freyova 33, Praha 9).
Rozhoduje
V souvislosti s dopravou na XVII. ročník Celostátní finanční konference budou na žádost pana Bc.
Zdeňka Boušeho proplaceny výše jmenovanému pouze případné výdaje spojené s parkováním
v areálu Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech.

PhDr. Kroupa Pavel
místostarosta

Ing. Švec Jiří
starosta města

