RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení 21.9.2020

Číslo jednání: JedNR4-46/2020
Datum jednání: 21.09.2020

2) Program jednání (USN-R4-862/2020)
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Program jednání
Kontrola usnesení
Prodej částí pozemku parc.č. 494/10 a části pozemku parc.č. 494/11 v k.ú.
Bezděkovec
5. Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec
6. Nepomuk, PJ, p.č. 189/1 - NN
7. Oplocení urnového háje s rozšířením hrobových míst
8. Finanční příspěvek k vydání knihy o Vystěhovalectví do Brazílie – Odloženo na
5.10.2020!!!
9. 9. rozpočtové opatření v roce 2020
10. Potvrzení ve funkci ředitelky MŠ Nepomuk
11. Jmenování nového člena Komise památkové péče
12. Návrh na vydání změny č, 1 Územního plánu Nepomuk
13. Stanice IZS - novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk
14. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4
15. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, část Dvorec, Blatenská 226, byt
č. 4
16. Různé + Diskuse
17. Závěr

3) Kontrola usnesení (USN-R4-863/2020)
Bere na vědomí
Kontrolu usnesení
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4) Prodej částí pozemku parc.č. 494/10 a části pozemku parc.č. 494/11 v k.ú.
Bezděkovec (USN-R4-864/2020)
Bere na vědomí
1. ZP na ocenění nově vznikajícího pozemku st.p.č. 84 a nově vznikajícího pozemku par.č.
494/12 v k.ú. Bezděkovec od Ing. Jany Cihlářové na 86 Kč/m2, obvyklá cena celkem 16 340,Kč.
2. Návrh GP na oddělení nově vznikajících pozemků st. parc.č. 84 o výměře 55 m2, parc.č.
494/12 o výměře 135 m2 a rozdělení pozemku st.parc.č. 56 v k.ú. Bezděkovec.
Stanoví
Kupní cenu za převáděné pozemky ve výši 100 Kč/m2.
Souhlasí
S prodejem části pozemku parc.č. 494/10 v k.ú. Bezděkovec označené v návrhu GP jako díl „a“ o
výměře 0,07 m2, nově vznikajícího pozemku st.parc.č. 84 o výměře 55 m2 (vznikajícího z dílu „d“ o
výměře 52 m2 z pozemku parc.č. 494/10 a dílu „c“ o výměře 3 m2 z pozemku parc.č. 494/11, oba
v k.ú. Bezděkovec) a nově vznikajícího pozemku parc.č. 494/12 o výměře 135 m 2 (odděleného
z pozemku parc.č. 494/11 v k.ú. Bezděkovec) paní
za 100 Kč/m2. Náklady spojené
s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej části pozemku parc.č. 494/10 v k.ú. Bezděkovec označené v návrhu GP jako díl „a“ o výměře
0,07 m2, nově vznikajícího pozemku st.parc.č. 84 o výměře 55 m2 (vznikajícího z dílu „d“ o výměře 52
m2 z pozemku parc.č. 494/10 a dílu „c“ o výměře 3 m2 z pozemku parc.č. 494/11, oba v k.ú.
Bezděkovec) a nově vznikajícího pozemku parc.č. 494/12 o výměře 135 m 2 (odděleného z pozemku
parc.č. 494/11 v k.ú. Bezděkovec) paní
za 100 Kč/m2. Náklady spojené
s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Plnění usnesení zajistí Mgr.
Radomíra Vaňková.

Plnění usnesení zajistí Mgr. Radomíra Vaňková.
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5) Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec (USN-R4-865/2020)
Bere na vědomí
Seznam doručených nabídek účastníků výběrového řízení na stavební práce akce ,,realizace
energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec”.
KH STAZAP s.r.o. se sídlem Zborovská 35, 301 00 Plzeň

2.846.299,-Kč bez DPH

Lesní stavby, s.r.o. se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

2.900.000,-Kč bez DPH

SENCO CHALOUPEK s.r.o. se sídlem Chrástecká 2470/19, 301 00 Plzeň

2.258.620,-Kč bez DPH

STAFIKO stav s.r.o. se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice

2.619.398,-Kč bez DPH

Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka výběrového řízení, který podal
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou SENCO CHALOUPEK s.r.o. se sídlem Chrástecká 2470/19, 301 00
Plzeň ve výši 2.258.620,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka
výběrového řízení, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou SENCO CHALOUPEK s.r.o. se
sídlem Chrástecká 2470/19, 301 00 Plzeň ve výši 2.258.620,-Kč bez DPH, včetně podpisu smlouvy o
dílo. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

6) Nepomuk, PJ, p.č. 189/1 - NN (USN-R4-866/2020)
Bere na vědomí
Žádost firmy Elektromontáže Touš s.r.o. o vyjádření k zamýšlené stavbě ,,Nepomuk, PJ, p.č. 189/1 –
NN” , která zpracovává projektovou dokumentaci pro uvedenou stavbu . Stavba spočívá v pokládce
zemního kabelu NN a osazení přípojkového pilíře pro budoucí odběr. Součástí žádosti je vyjádření
vlastníka pozemku p.č. st. 1557 v k.ú. Nepomuk, kterým je město Nepomuk k zamýšlené stavbě,
včetně Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
,,Nepomuk, PJ, p.č. 189/1 – NN”, č. IV-12-0016164/VB/01.
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Souhlasí
Se zamýšlenou stavbou na pozemku p.č. st. 1557 v k.ú. Nepomuk, který je ve vlastnictví města
Nepomuk a se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby
,,Nepomuk, PJ, p.č. 189/1 – NN”, č. IV-12-0016164/VB/01.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem vyjádření souhlasu se zamýšlenou stavbou ,,Nepomuk, PJ, p.č.
189/1 – NN” a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby Nepomuk, PJ, p.č. 189/1 – NN č. IV-12-0016164/VB/01. Plnění usnesení zajistí Josef
Silovský.

7) Oplocení urnového háje s rozšířením hrobových míst (USN-R4-867/2020)
Schvaluje
Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami akce ,,Oplocení urnového háje s rozšířením
hrobových míst” ve složení:
Členové komise

Náhradníci

Vladimír Vokurka

Ing. Jaroslav Somolík

Josef Silovský

Tomáš Chouň

Štěpánka Čížková, DiS

Kristýna Soukupová

Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami v uvedené
složení. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Jmenování hodnotící komise nabídek ve složení:
Členové komise

Náhradníci

Vladimír Vokurka

Ing. Jaroslav Somolík

Josef Silovský

Tomáš Chouň

Štěpánka Čížková, DiS

Kristýna Soukupová
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Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování hodnotící komise nabídek v uvedeném složení. Plnění
usnesení zajistí Josef Silovský.

9) 9. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-R4-868/2020)
Bere na vědomí
9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 134 619 180 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
164 505 100 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 134 619 180 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
164 505 100 Kč.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

10) Potvrzení ve funkci ředitelky MŠ Nepomuk (USN-R4-869/2020)
Potvrzuje
p. Kláru Řežábkovou ve funkci ředitelky Mateřské školy Nepomuk od 1. 10. 2020 pro další šestileté
období v souladu s § 166, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Plnění usnesení zajistí
Blanka Čubrová.

11) Jmenování nového člena Komise památkové péče (USN-R4-870/2020)
Schvaluje
Jmenování nové členky Komise památkové péče Mgr. Šárky Balvínové Kasalové. Plnění usnesení
zajistí Eva Járová.
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12) Návrh na vydání změny č, 1 Územního plánu Nepomuk (USN-R4871/2020)
Bere na vědomí
návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem Městským úřadem
Nepomuk, odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu s
ustanovením § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) ve spojení s § 54 odst. 1 stavebního zákona.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
vydání změny č. 1 Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem Městským úřadem
Nepomuk, odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu s
ustanovením § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) ve spojení s § 54 odst. 1 stavebního zákona.

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

13) Stanice IZS - novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk (USN-R4872/2020)
Bere na vědomí
Obsah dopisu ředitele Odboru řízení operačních programů MMR ČR a přiznání výše dotace na
novostavbu požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk.
Schvaluje
přijetí možné dotace finančních prostředků z programu IROP výzva č. 36 Stanice integrovaného
záchranného systému na projekt
“ Stanice IZS – novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk” ve výši 23.282.943,30 Kč (celková
dotace z IROPU + dotace 5% ze státního rozpočtu ve výši 1 369 585,- Kč.
Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová.
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14) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4
(USN-R4-873/2020)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4, nájemce
na dobu určitou od 1.10.2020 do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

15) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, část Dvorec, Blatenská
226, byt č. 4 (USN-R4-874/2020)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, část Dvorec, Blatenská 226, byt č. 4 – nájemce
na dobu určitou 1 rok s prolongací. Plnění usnesení
zajistí Miroslava Suchá.

Vladimír Vokurka
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

