RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení 10.8.2020

Číslo jednání: JedNR4-43/2020
Datum jednání: 10.08.2020

2)Program jednání (USN-R4-815/2020)
1. Zahájení
2. Program jednání
3. Kontrola usnesení
4. Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A
5. Připojení vrtů HJ25A a HV3/A pro město Nepomuk
6. 5.1a Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec
7. Nepomuk, PJ, Dvorec - propoj VN
8. Vyvěšení záměru na pronájem plochy pro umístění reklamy u kruhového objezdu
ul. U Sokolovny,Nepomuk
9. Pronájem sloupů VO k reklamním účelům - žádost
10. Žádost o koupi pozemku označeného č. 31 v obytné zóně Pod Oborou
11. Žádost o koupi pozemku označeného č. 15 v obytné zóně Pod Oborou
12. Žádost o koupi pozemku označeného č. 24 v obytné zóně Pod Oborou
13. Žádost o koupi pozemku označeného č. 26 v obytné zóně Pod Oborou
14. Odkup pozemků parc.č. 485/7 a parc.č. 485/13 v k.ú. Dvorec
15. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (LV 1605)
16. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (LV 1815)
17. Převod movité věci - cvičebního nářadí koza ARPO od města Nepomuk pro Základní
školu Mileč formou darovací smlouvy
18. Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 1
19. Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1503/2 o výměře 100 m2 před
domem č.p. 200
20. Nabídka spolupráce -budování optické sítě firmou Telco Infrastructure, s.r.o.
21. Využití optických vláken
22. Zábor veřejného prostranství v souvislosti s předvolební kampaní - ANO
23. Zábor veřejného prostranství v souvislosti s předvolební kampaní - ODS
24. Zábor veřejného prostranství v souvislosti s předvolební kampaní - Česká pirátská
strana
25. Různé + Diskuse
26. Závěr
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3) Kontrola usnesení (USN-R4-816/2020)
Bere na vědomí
Kontrolu usnesení

4) Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A (USN-R4-817/2020)
Bere na vědomí
Rozhodnutí č. 01222011 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
formou dotace na akci ,,Nepomuk – hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A” ve výši 328.769,-Kč, tj.
60% ze základu pro stanovení podpory ve výši 547.949,- Kč. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

5) Připojení vrtů HJ25A a HV3/A pro město Nepomuk (USN-R4-818/2020)
Bere na vědomí
Rozhodnutí č. 01232111 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci ,,Připojení vrtů HJ25/A a HV3/A pro město Nepomuk” podpory formou dotace ve výši
758.594,-Kč, tj. 70,0 % ze základu pro stanovení podpory ve výši 1.083.706,-Kč. Plnění usnesení zajistí
Josef Silovský.

6) 5.1a Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec (USN-R4819/2020)
Schvaluje
Uzavření Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o., sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 České
Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění uspořádání výběrového řízení v režimu
veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavebních prací akce ,,5.1a Realizace energeticky
úsporných opatření v MŠ Dvorec” registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010293 za
částku 20.000,- Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o., sídlem
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice na uspořádání výběrového řízení na dodavatele
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stavebních prací za částku 20.000,- Kč bez DPH. Registrační číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010293. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

7) Nepomuk, PJ, Dvorec - propoj VN (USN-R4-820/2020)
Bere na vědomí
Žádost firmy Martia a.s. sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, zpracovávající projektovou
dokumentaci akce ,,Nepomuk, PJ, Dvorec – propoj VN” pokládkou zemního kabelu VN z důvodu
propojení stávající sítě VN, vše v k.ú. Dvorec, ulice U Trati. Předpokládaný termín realizace je
plánován na r. 2022.
Nesouhlasí
S realizací stavební akce ,,Nepomuk, PJ, Dvorec – propoj VN” pokládkou zemního kabelu VN v roce
2022 z důvodu nutnosti vstupu do komunikace Železniční ulice, ulice U Trati a souvisejících
stavebních objektů vybudovaných v souvislosti se stavbou ,,Nepomuk – Dvorec přestupní uzel”
ukončenou v roce 2019 s udržitelností projektu beze změn po dobu pěti let tj. do roku 2024, jako
součást podmínek o poskytnutí dotace IROP.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem nesouhlasu s realizací akce ,,Nepomuk, PJ, Dvorec – propoj VN” v
období do konce roku 2024.
Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

8) Vyvěšení záměru na pronájem plochy pro umístění reklamy u kruhového
objezdu ul. U Sokolovny, Nepomuk (USN-R4-821/2020)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem sloupu VO pro reklamní účely.
Ukládá
Miroslavě Suché vyvěšení záměru na pronájem plochy pro umístění reklamy u kruhového objezdu ul.
U Sokolovny Nepomuk.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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9)Pronájem sloupů VO k reklamním účelům - žádost (USN-R4-822/2020)
Neschvaluje
S umístěním reklamních poutačů prodeje paliv pro firmu Paliva Ludako s.r.o..
Plnění usnesení zajistí I. Šiftová

10) Žádost o koupi pozemku označeného č. 31 v obytné zóně Pod Oborou
(USN-R4-823/2020)
Bere na vědomí

Žádost podanou panem

o koupi pozemku v připravované obytné zóně Pod

Oborou ve schválené územní studii “Dvorec – Pod Oborou” označené č. 31. Plnění usnesení
zajistí Radomíra Vaňková.

11) Žádost o koupi pozemku označeného č. 15 v obytné zóně Pod Oborou
(USN-R4-824/2020)
Bere na vědomí

Žádost manželů

o koupi pozemku v připravované obytné zóně

Pod Oborou ve schválené územní studii “Dvorec – Pod Oborou” označené č. 15. Plnění
usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

12) Žádost o koupi pozemku označeného č. 24 v obytné zóně Pod Oborou
(USN-R4-825/2020)
Bere na vědomí
Žádost manželů
o koupi pozemku v připravované obytné
zóně Pod Oborou ve schválené územní studii “Dvorec-Pod Oborou” označené č. 24.
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Ukládá
Odboru FMŠ zaevidovat žádost do seznamu žádostí o pozemky v připravované obytné zóně Pod
Oborou – pozemek označený v územní studii číslem 24. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

13) Žádost o koupi pozemku označeného č. 26 v obytné zóně Pod Oborou
(USN-R4-826/2020)
Bere na vědomí
Žádost pana
o koupi pozemku v připravované obytné zóně Pod Oborou ve
schválené územní studii “Dvorec – Pod Oborou” označené č. 26.
Ukládá
Odboru FMŠ zaevidovat žádost do seznamu žádostí o pozemky v připravované obytné zóně Pod
Oborou – pozemek označený v územní studii číslem 26. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

14) Odkup pozemků parc.č. 485/7 a parc.č. 485/13 v k.ú. Dvorec (USN-R4827/2020)
Bere na vědomí
Nabídku společnosti DOOKU GROUP a.s. na odkoupení pozemků v jejím vlastnictví parc.č. 485/7 o
výměře 10250 m2 a pozemku parc.č. 485/13 o výměře 263 m2 oba v k.ú. Dvorec za cenu 350.000,-Kč.
Souhlasí
S odkoupením pozemků parc.č. 485/7 o výměře 10250 m2 a pozemku parc.č. 485/13 o výměře
263 m2 oba v k.ú. Dvorec, avšak za cenu pod 30,-Kč/m2.
Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.
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15)Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (LV 1605) (USN-R4-828/2020)
Bere na vědomí
Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Nepomuk
(oprávněný) a
(povinní), na pozemku parc.č. 615/17, parc.č. 615/18, parc.č. 1566/5 v k.ú. Nepomuk. Obsahem
služebnosti bude právo: ponechat pod zatíženými částmi služebných pozemků vodovodní řad, dále jej
provozovat, udržovat, opravovat, obnovovat, jakož i měnit jeho konstrukci, hloubku i způsob uložení
na dotčených nemovitostech. Zřízení služebnosti se navrhuje bezúplatně. Přesný rozsah služebnosti
je vymezen geometrickým plánem č.1196-285/2019.
Oprávněný není povinen po zásahu do zatížených částí služebných pozemků obnovovat jejich
povrchovou úpravu tedy není povinen uvádět povrch služebných pozemků do původního stavu ani
nést či nahrazovat povinným náklady na tyto činnosti. Oprávněný není ani povinen nést náklady nebo
přispívat na zachování a opravy služebných pozemků. Tyto podmínky, v rámci smluvní volnosti dle §
1, odst. (2) občanského zákoníku odchylné od zákonné úpravy, byly ujednány v souvislosti s udělením
souhlasu oprávněného ke zřizování staveb povinných na zatížených částech služebných pozemků.
Takto ujednané podmínky podle výslovné vůle smluvních stran nemohou být považovány za hrubý
nepoměr mezi zatížením služebných pozemků a výhodou oprávněného a nemohou vést k omezení
nebo ke zrušení služebnosti.
Schvaluje
Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Nepomuk
(oprávněný)
(povinní), na pozemku parc.č. 615/17, parc.č. 615/18, parc.č. 1566/5 v k.ú. Nepomuk. Obsahem
služebnosti bude právo: ponechat pod zatíženými částmi služebných pozemků vodovodní řad, dále jej
provozovat, udržovat, opravovat, obnovovat, jakož i měnit jeho konstrukci, hloubku i způsob uložení
na dotčených nemovitostech. Zřízení služebnosti se navrhuje bezúplatně. Přesný rozsah služebnosti
je vymezen geometrickým plánem č.1196-285/2019.
Oprávněný není povinen po zásahu do zatížených částí služebných pozemků obnovovat jejich
povrchovou úpravu tedy není povinen uvádět povrch služebných pozemků do původního stavu ani
nést či nahrazovat povinným náklady na tyto činnosti. Oprávněný není ani povinen nést náklady nebo
přispívat na zachování a opravy služebných pozemků. Tyto podmínky, v rámci smluvní volnosti dle §
1, odst. (2) občanského zákoníku odchylné od zákonné úpravy, byly ujednány v souvislosti s udělením
souhlasu oprávněného ke zřizování staveb povinných na zatížených částech služebných pozemků.
Takto ujednané podmínky podle výslovné vůle smluvních stran nemohou být považovány za hrubý
nepoměr mezi zatížením služebných pozemků a výhodou oprávněného a nemohou vést k omezení
nebo ke zrušení služebnosti.
Plnění usnesení zajistí: Alena Šulcová
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16) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (LV 1815 (USN-R4-829/2020)
(LV 1815)
Bere na vědomí
Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Nepomuk
(oprávněný)
(povinný), na pozemku parc.č. 615/20, parc.č. 620 v k.ú. Nepomuk.
Obsahem služebnosti bude právo: ponechat pod zatíženými částmi služebných pozemků vodovodní
řad, dále jej provozovat, udržovat, opravovat, obnovovat, jakož i měnit jeho konstrukci, hloubku i
způsob uložení na dotčených nemovitostech. Zřízení služebnosti se navrhuje bezúplatně. Přesný
rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č.1196-285/2019.
Oprávněný není povinen po zásahu do zatížených částí služebných pozemků obnovovat jejich
povrchovou úpravu tedy není povinen uvádět povrch služebných pozemků do původního stavu ani
nést či nahrazovat povinným náklady na tyto činnosti. Oprávněný není ani povinen nést náklady nebo
přispívat na zachování a opravy služebných pozemků. Tyto podmínky, v rámci smluvní volnosti dle §
1, odst. (2) občanského zákoníku odchylné od zákonné úpravy, byly ujednány v souvislosti s udělením
souhlasu oprávněného ke zřizování staveb povinných na zatížených částech služebných pozemků.
Takto ujednané podmínky podle výslovné vůle smluvních stran nemohou být považovány za hrubý
nepoměr mezi zatížením služebných pozemků a výhodou oprávněného a nemohou vést k omezení
nebo ke zrušení služebnosti.
Schvaluje
Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Nepomuk
(oprávněný) a
(povinný), na pozemku parc.č. 615/20, parc.č. 620 v k.ú. Nepomuk.
Obsahem služebnosti bude právo: ponechat pod zatíženými částmi služebných pozemků vodovodní
řad, dále jej provozovat, udržovat, opravovat, obnovovat, jakož i měnit jeho konstrukci, hloubku i
způsob uložení na dotčených nemovitostech. Zřízení služebnosti se navrhuje bezúplatně. Přesný
rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č.1196-285/2019.
Oprávněný není povinen po zásahu do zatížených částí služebných pozemků obnovovat jejich
povrchovou úpravu tedy není povinen uvádět povrch služebných pozemků do původního stavu ani
nést či nahrazovat povinným náklady na tyto činnosti. Oprávněný není ani povinen nést náklady nebo
přispívat na zachování a opravy služebných pozemků. Tyto podmínky, v rámci smluvní volnosti dle §
1, odst. (2) občanského zákoníku odchylné od zákonné úpravy, byly ujednány v souvislosti s udělením
souhlasu oprávněného ke zřizování staveb povinných na zatížených částech služebných pozemků.
Takto ujednané podmínky podle výslovné vůle smluvních stran nemohou být považovány za hrubý
nepoměr mezi zatížením služebných pozemků a výhodou oprávněného a nemohou vést k omezení
nebo ke zrušení služebnosti.
Plnění usnesení zajistí: Alena Šulcová
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17) Převod movité věci - cvičebního nářadí koza ARPO od města Nepomuk pro
Základní školu Mileč formou darovací smlouvy (USN-R4-830/2020)
Schvaluje
Bezúplatný převod nepotřebné movité věci cvičebního nářadí koza ARPO od města Nepomuk pro
Základní školu Mileč formou darovací smlouvy. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

18) Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 1
(USN-R4-831/2020)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 1.
Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 1
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

19) Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1503/2 o výměře 100
m2 před domem č.p. 200 (USN-R4-832/2020)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par.č. 1503/2 o výměře 100 m2 před domem č.p. 200.
Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem části pozemku par.č. 1503/2 o výměře 100 m2 před
domem č.p. 200.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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20) Nabídka spolupráce -budování optické sítě firmou Telco Infrastructure,
s.r.o.
Bere na vědomí
Informativní zprávu – představení investičního záměru budování optické sítě firmou Telco
Infrastructure, s.r.o.

21) Využití optických vláken (USN-R4-833/2020)
Bere na vědomí
Nabídku na údržbu, plánování a dalšího rozvoje Metropolitní sítě v Nepomuku.

22) Zábor veřejného prostranství v souvislosti s předvolební kampaní - ANO
Bere na vědomí
umístění reklamního hranolu politického hnutí ANO o rozměrech 125 cm x 125 cm x 250 cm (výška)
na veřejném prostranství na náměstí Augustina Němejce v období od 15.08.2020 do 04.10.2020 v
souvislosti s předvolební kampaní.

23) Zábor veřejného prostranství v souvislosti s předvolební kampaní - ODS
Bere na vědomí
umístění reklamního banneru politické strany ODS rozměrech 120 cm x 120 cm x 250 cm (výška) na
travnatém prostoru u kruhového objezdu mezi silnicí Luční a kruhovým objezdem, parcela 578/13 v
období od 07.09.2020 do 05.10.2020 v souvislosti s předvolební kampaní.
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24) Zábor veřejného prostranství v souvislosti s předvolební kampaní - Česká
pirátská strana
Bere na vědomí
umístění autobusu České pirátské strany na veřejném prostranství na náměstí Augustina Němejce
dne 27.08.2020 období od 15,30 do 16,15 hodin v souvislosti s předvolební kampaní.

Vladimír Vokurka
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

