RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení 24.8.2020

Číslo jednání: JedNR4-44/2020
Datum jednání: 24.08.2020

2) Program jednání (USN-R4-834/2020)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Program jednání
Kontrola usnesení
Podání dotace na MMR ve věci vybudování Víceúčelového hřiště v Nepomuku
Odkup pozemku st.p.č. 266 včetně stavby bez čp/če v k.ú. Dvorec
Směna pozemků parc.č. 1504/2, 1504/3, 629/1 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví
fyzické osoby za pozemek parc.č. 629/4 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města
Nepomuk
7. Převod části pozemku parc.č. 615/6 v k.ú. Nepomuk HZS Plzeňského kraje
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v
Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15
9. Obytná zóna Pod oborou
10. 8. rozpočtové opatření v roce 2020
11. Organizační struktura úřadu Nepomuk platná od 1.9. 2020
12. Řád veřejného pohřebiště města Nepomuk platný od 1.9. 2020
13. Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec
14. Prodloužení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání na pozemku parc.č.
1245 a parc č. 1246
15. Různé + Diskuse
16. Závěr

3) Kontrola usnesení (USN-R4-835/2020)
Bere na vědomí
Kontrolu usnesení
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4) Podání dotace na MMR ve věci vybudování Víceúčelové hřiště v Nepomuku
(USN-R4-836/2020)
Bere na vědomí
podání žádosti o dotaci z programu „ DT 117D8220H – “Podpora budování a obnovy míst aktivního
odpočinku “ na projekt „ Víceúčelové hřiště Nepomuk“.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
podání žádosti o dotaci z programu „ DT 117D8220H – “Podpora budování a obnovy míst aktivního
odpočinku “ na projekt „ Víceúčelového hřiště Nepomuk“.
Plnění usnesení zajistí Ing. Ivana Šiftová.

5) Odkup pozemku st.p.č. 266 včetně stavby bez čp/če v k. ú. Dvorec (USN-R4837/2020)
RM souhlasí
S nákupem pozemku v k.ú. Dvorec, a to pozemku st.p.č. 266 o výměře 32 m2 včetně budovy bez
čp/če stavba občanské vybavenosti od společnosti České Dráhy a.s. za cenu 34.000,-Kč. Plnění
usnesení zajistí Mgr. R. Vaňková.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit
Odkup pozemku v k.ú. Dvorec, a to pozemku st.p.č. 266 o výměře 32 m2 včetně budovy bez čp/če
stavba občanské vybavenosti od společnosti České Dráhy a.s. za cenu 34.000,-Kč. Plnění usnesení
zajistí Mgr. R. Vaňková.

6) Směna pozemků parc.č. 1504/2, 1504/3, 629/1 v k.ú. Nepomuk ve
vlastnictví fyzické osoby za pozemek parc.č. 629/4 v k.ú. Nepomuk ve
vlastnictví města Nepomuk (USN-R4-838/2020)
RM bere na vědomí
Možnost směny pozemků parc.č. 1504/2 o výměře 303 m2, 1504/3 o výměře 10 m2 a 629/1 o
výměře 57 m2 vše v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví
za pozemek parc.č. 629/4 o
2
výměře 238 m v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk.
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RM ukládá
Odboru FMŠ vyvěsit záměr na směnu pozemků parc.č. 1504/2 o výměře 303 m2, , 1504/3 o výměře
10 m2 a 629/1 o výměře 57 m2 vše v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví
za pozemek
2
parc.č. 629/4 o výměře 238 m v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk s doplatkem. Plnění
usnesení zajistí Mgr. Radomíra Vaňková.

7) Převod části pozemku parc.č. 615/6 v k. ú. Nepomuk HZS Plzeňského kraje
(USN-R4-839/2020)
RM bere na vědomí
Možnost převodu části pozemku parc.č. 615/6 o výměře cca 3 850 m2 v k.ú. Nepomuk za 100,- Kč/m2
Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje.
RM ukládá
Odboru FMŠ vyvěsit záměr na převod části pozemku parc. č. 615/6 o výměře cca 3 850 m2 v k. ú.
Nepomuk.
Plnění usnesení zajistí Mgr. Radomíra Vaňková .

8) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví
bytu v Nepomuku, Pivovatská 572, byt č. 15 (USN-R4-840/2020)
RM doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu na byt v Nepomuku,
Pivovarská 572, byt č. 15, o velikosti 3+k.k., celková plocha 74,5 m2 – budoucí kupujicí
s tím, že splatnost kupní ceny (druhé splátky) původně splatná 30.6.2020
bude splatná do 31.12.2020.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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9) Obytná zóna Pod oborou (USN-R4-841/2020)
RM schvaluje a pověřuje
Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy budoucí o smlouvě kupní se společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035 spočívající v prodeji části pozemku parc.č.228/1 v k.ú. Dvorec o výměře 21 m2 , na
kterém bude vystavěna trafostanice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Veškeré náklady
spojené s vyhotovením smluv, geometrického plánu a vkladu do katastru nemovitostí hradí budoucí
kupující. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.
Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby Dvorec, PJ, U Obory – přeložka VN, č. IZ – 12 – 0000644/1/VB se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035 zastoupenou ProjektEL s.r.o. spočívající zemních kabelů VN a trubek
HDPE pro OI na pozemcích 228/1, 228/8, 212,/, 212/11 v k.ú. Dvorec o celkové výměře VB 257,2 m2
za jednorázovou náhradu ve výši 1.100,- Kč bez DPH.
Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.

10) 8. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-R4-842/2020)
RM schvaluje
8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 128 614 810 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
158 500 730 Kč.
RM pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu osmým rozpočtovým opatřením v roce 2020. Plnění
usnesení zajistí Ing. Jaroslav Somolík.

11) Organizační struktura úřadu Nepomuk platná od 1. 9. 2020 (USN-R4843/2020)
RM schvaluje
nové organizační uspořádání správních činností do samostatných oddělení a následně odborů, dle
přiložené přílohy. Jedná se o třetí stupeň řízení dle § 124, zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
Plnění usnesení zajistí Ing. Ivana Šiftová
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12) Řád veřejného pohřebiště města Nepomuk platný od 1. 9. 2020 (USN-R4844/2020)
RM schvaluje
ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „ Řád
veřejného pohřebiště města Nepomuk “.
Plnění usnesení zajistí Veronika Nová.

13) Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec (USN-R4845/2020)
RM schvaluje
Zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Realizace energeticky
úsporných opatření v MŠ Dvorec “, zpracované Stavební poradnou, spol. s r.o., Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, včetně návrhu smlouvy o dílo a seznam firem pro poptávku.
Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

14) Prodloužení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání na pozemku
parc.č. 1245 a parc č. 1246 (USN-R4-846/2020)
RM schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání na pozemku parc.č. 1245 a parc.č. 1246
– nájemce
do 31.8.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

Vladimír Vokurka
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

