RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení 30.11.2020

Číslo jednání: JedNR4-52/2020
Datum jednání: 30.11.2020

2) Program jednání (USN-R4-942/2020)
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Program jednání
Kontrola usnesení
Prominutí nájemného - nebytové prostory v Nepomuku, Pivovarská 571
Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/30
v budově č.p. 551, Na Vinici III. která je součástí pozemku parc.č. st 1167 v k.ú.
Nepomuk a pozemku parc.č.st. 268 v k.ú. Klášter u Nepomuka
6. Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 559
7. Směna části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk a části pozemku p.č. 577/2 v k.ú.
Dvorec
8. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v
Nepomuku, U Sokolovny 559
9. Průzkumný hydrogeologický vrt HV 1A a likvidace hydrogeologického vrtu HV 1
10. Hydrogeologické průzkumné vrty na pozemku p.č. 992/1 v k.ú. Klášter a p.č. 1361,
1360/4 v k.ú. Nepomuk
11. Nepomuk - připojení vrtů HJ25/A a HV3/A
12. Oprava povrchu Přesanické ulice
13. Dodávka NN el. energie
14. Nové názvy ulic v lokalitě V Korýtkách a Pod Oborou
15. Úprava cen vodného a stočného na rok 2021
16. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Nepomuk
17. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
města Nepomuk
18. Pronájem automobilu Toyota Proace City Verso 1,5 D-4D 130K 6M/T Start&Stop
od Toyota Dolák s.r.o., formou leasingu přes Toyota Financial Servises Czech s.r.o.
19. Rezignace na člena sportovní komise Rady Města Nepomuk
20. Přijetí daru od
, Nepomuk: 14
zastavení ve formě kovových plastik výšky cca 1,8 m pro Křížovou cestu Nepomuk.
21. Schválení výběru realitní kanceláře pro prodej objektu „ hájovny“ ve vlastnictví
města Nepomuk
22. Různé + Diskuse
23. Závěr
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3) Kontrola usnesení (USN-R4-943/2020)
Bere na vědomí.
Kontrolu plnění.

4) Prominutí nájemného - nebytové prostory v Nepomuku, Pivovarská 571
(USN-R4-944/2020)
Schvaluje
Prominutí nájemného – nebytové prostory v Nepomuku, Pivovarská 571, nájemce
dobu zákazu provozování služeb (fotoateliér). Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

po

5) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č.
551/30 v budově č.p. 551, Na Vinici III. která je součástí pozemku parc.č. st
1167 v k.ú. Nepomuk a pozemku parc.č.st. 268 v k.ú. Klášter u Nepomuka
(USN-R4-945/2020)
Schvaluje
Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/30 v budově č.p. 551,
Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č. st. 1167 v k.ú. Nepomuk a pozemku parc.č. st. 268 v k
.ú. Klášter u Nepomuka za min. cenu 800 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Určení komise pro otevírání obálek:
Ing. Jaroslav Somolík, Ing. Hana Tymlová, pí. Miroslava Suchá, náhradník: p. Tomáš Chouň
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6) Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, U
Sokolovny 559 (USN-R4-946/2020)
Schvaluje
Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 559, nájemce
dohodou k 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

7) Směna části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk a části pozemku p.č.
577/2 v k.ú. Dvorec (USN-R4-947/2020)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na směnu části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk a
části pozemku p.č. 577/2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzické osoby.
Pověřuje
Odbor finanční a majetkový vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk
ve vlastnictví města Nepomuk a části pozemku p.č. 577/2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzické osoby.
Za plnění usnesení zodpovídá Hana Tymlová.

8) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v
Nepomuku, U Sokolovny 559 (USN-R4-948/2020)
Schvaluje
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nájem nebytových prostor v Nepomuku, U Sokolovny 559,
nájemce
od 1.1.2021 na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

9) Průzkumný hydrogeologický vrt HV 1A a likvidace hydrogeologického vrtu
HV 1 (USN-R4-949/2020)
Schvaluje
Zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací likvidace hydrogeologického
vrtu HV 1 zpracované firmou GPL-INVEST s.r.o., sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 04 České
Budějovice.
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Schvaluje
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na provedení průzkumného
hydrogeologického vrtu HV 1A a likvidaci hydrogeologického vrtu HV 1 ve složení:
Členové:
Vladimír Vokurka
Josef Silovský
Ing. Jaroslava Líbalová
Pověřuje
Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
v uvedeném složení. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

10) Hydrogeologické průzkumné vrty na pozemku p.č. 992/1 v k.ú. Klášter a
p.č. 1361, 1360/4 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-950/2020)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci na průzkumné hydrogeologické vrty na pozemku p.č. 992/1 v k.ú. Klášter v
počtu třech kusů v blízkosti již nevyhovujících stávajících tří kusů vrtů vybudovaných v roce 1976 a
jednoho průzkumného hydrogeologického vrtu na hranici pozemků p.č. 1361 a 1360/4 v k.ú.
Nepomuk. Žádost o dotaci zpracovává firma GPL – INVEST s.r.o. se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370
04 České Budějovice.
Pověřuje
Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem dokladů souvisejících s podáním žádosti o dotaci na vybudování
čtyř hydrogeologických vrtů na uvedených pozemcích. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

11) Nepomuk - připojení vrtů HJ25/A a HV3/A (USN-R4-951/2020)
Schvaluje
Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek akce ,,Nepomuk – připojení vrtů HJ25/A a HV3/A” ve
složení:
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Členové
Vladimír Vokurka
Josef Silovský
Ing. Jaroslava Líbalová
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek akce
,,Nepomuk – připojení vrtů HJ25/A a HV3/A” v uvedeném složení. Plnění usnesení zajistí Josef
Silovský.

12) Oprava povrchu Přesanické ulice (USN-R4-952/2020)
Souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do program MMR podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli,
pro dotační titul 117D820A-Podpora obnovy místních komunikací na akci “ Oprava povrchu
Přesanické ulice.”
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem požadovaných dokladů souvisejících s podáním žádosti o dotaci.
Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

13) Dodávka NN el. energie (USN-R4-953/2020)
Bere na vědomí
Nabídky od společnosti Amper Market a.s. na zajištění sdružených služeb dodávky silové elektřiny na
období 01.01.2021 – 31.12.2021 ze dne 23.11.2020 a ze dne 30.11.2020.
Schvaluje
Uzavření smlouvy (dodatku ) na zajištění sdružených služeb dodávky silové elektřiny na období
01.01.2021 – 31.12.2021 se společností Amper Market a.s. za ceny z nabídky 30.11.2020. Plnění
usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.
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14) Nové názvy ulic v lokalitě V Korýtkách a Pod Oborou (USN-R4-954/2020)
Schvaluje
Název ulice V Korýtkách v k.ú. Nepomuk lokalita V Korýtkách v rozsahu dle grafické přílohy č. 1.
Název ulice Pod Oborou v k.ú. Dvorec v lokalitě Pod Oborou v rozsahu dle grafické přílohy č. 2 a dále
prodloužení ulice Ke Mlýnu dle stejné grafické přílohy č. 2. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.

15) Úprava cen vodného a stočného na rok 2021 (USN-R4-955/2020)
Bere na vědomí
Vyúčtování cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a návrh kalkulace pro r. 2021.
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Zvýšení cen stočného na 34,- Kč za m3 vč. DPH a vodného na 39,- kč za m3 vč. DPH. Od 1. 1. 2021
dle předložené kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

16) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Nepomuk (USN-R4-956/2020)
Schvaluje
Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Nepomuk
Doporučuje zastupitelstvu města vyhlášku schválit.
Plnění usnesení zajistí Martina Královcová.
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17) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Nepomuk (USN-R4-957/2020)
Schvaluje
Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nepomuk a
Doporučuje zastupitelstvu tuto vyhlášku schválit.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

18) Pronájem automobilu Toyota Proace City Verso 1,5 D-4D 130K 6M/T
Start&Stop od Toyota Dolák s.r.o., formou leasingu přes Toyota Financial
Servises Czech s.r.o. (USN-R4-958/2020)
Schvaluje
pronájem automobilu Toyota Proace City Verso 1,5 D-4D 130K 6M/T Start&Stop od Toyota Dolák
s.r.o., formou leasingu přes Toyota Financial Servises Czech s.r.o. s akontací 110.000 Kč vč. DPH,
měsíční splátkou 9.619 Kč vč. DPH.
Pověřuje
starostu Ing. Jiřího Švece podpisem objednávky a leasingové smlouvy.
Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík.

19) Rezignace na člena sportovní komise Rady Města Nepomuk (USN-R4959/2020)
Bere na vědomí
Rezignaci člena sportovní komise pana
zdůvodňuje z časových důvodů.

Členství ukončuje na vlastní žádost
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20) Přijetí daru od
,
Nepomuk: 14 zastavení ve formě kovových plastik výšky cca 1,8 m pro
Křížovou cestu Nepomuk. (USN-R4-960/2020)
Bere na vědomí

vybudování Křížové cesty Nepomuk na Lipový vrch – 14 zastavení ve formě kovových plastik
výšky cca 1,8 m, na pozemcích města Nepomuk a Římskokatolické církve – Arciděkanství
Nepomuk podle návrhu společnosti Umělecké kovářství Kovaný svět s.r.o., investor
.
Souhlasí

s přijetím daru od
, Nepomuk: 14 zastavení
ve formě kovových plastik výšky cca 1,8 m pro Křížovou cestu Nepomuk.
Pověřuje

starostu města k uzavření darovací smlouvy s darující
obdarovaným
městem Nepomuk, když předmětem daru bude 14 kovových plastik jako součást Křížové
cesty Nepomuk.
Plnění usnesení zajistí Ing. Pavel Jiran.

21) Schválení výběru realitní kanceláře pro prodej objektu „ hájovny“ ve
vlastnictví města Nepomuk (USN-R4-961/2020)
Schvaluje
na základě předložených nabídek jednotlivých realitních kanceláří nejvýhodnější nabídku na
zprostředkování prodeje městského objektu “ hájovna “ u Nového rybníka ve vlastnictví Města
Nepomuk, požadovaná cena za prodej 3.900 000,- Kč, odměna pro RK ve výši 3 %. Vítěznou nabídku
na zprostředkování prodeje městské nemovitosti podala realitní kancelář Broker Consulting.
Pověřuje
starostu Ing. Jiřího Švece podpisem zprostředkovatelské smlouvy s RK Broker Consulting.

Plnění usnesení zajistí Vladimír Vokurka.
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Vladimír Vokurka
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

