
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 9.8.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-73/2021 

Datum jednání:  09.08.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1281/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 455, byt č. 5   
5. Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476 v 

II. NP   
6. Prodej pozemku parc. č. 109/7 v k.ú. Dvorec   
7. Novostavba hasičské zbrojnice Nepomuk   
8. Zápis z jednání Kontrolního výboru - informativní zpráva   
9. Pronájem pozemku parc.č. 219/1,219/2 a 219/4 v k.ú. Nepomuk - dětské hřiště 

Na Daníčkách   
10. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 16   
11. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 2   
12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro seniory Vlčice, příspěvkové 

organizaci, na pořízení mobilního sprchového systému    
13. Žádost o vybudování parkovacího místa v Luční ulici   
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021  města Nepomuk „ O zákazu používání 

alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném 
prostranství   

15. Souhlas s vrácením dotace z IROP výzva č. 36 určená na výstavbu požární 
zbrojnice pro JPO III Nepomuk   

16. Schválení cenové nabídky na vybudování kolumbária v Nepomuku   
17. Různé + Diskuse 
18. Závěr 

 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1282/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 
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4) Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 455, byt č. 5 (USN-R4-1283/2021) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 455, byt č. 5, o velikosti 2+1, 

celková plocha včetně příslušenství 61,91 m2 – kupující za cenu 802 680,- Kč. Cenu 

bytu uhradí při podpisu kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 

476 v II. NP  (USN-R4-1284/2021) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476 v II. NP o celkové 

výměře 70,42 m2 (hlavní místnost 41,8 m2, herna 25 m2, sklad 2,42 m2, WC 1,2 m2). Nájemné pro 

rok 2021 ve výši 37 735,50Kč + zálohy za služby spojené s užíváním nebytových prostor ve výši 

24 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476 v II. NP o 

celkové výměře 70,42 m2 (hlavní místnost 41,8 m2, herna 25 m2, sklad 2,42 m2, WC 1,2 m2). 

Nájemné pro rok 2021 ve výši 37 735,50Kč + zálohy za služby spojené s užíváním nebytových prostor 

ve výši 24 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Prodej pozemku parc. č. 109/7 v k.ú. Dvorec (USN-R4-1285/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení  pozemku parc. č. 109/7 o výměře 

282 m2 v k.ú. Dvorec 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej pozemku parc. č. 109/7 o výměře 282 m2 v k.ú.Dvorec, v ulici Lesnická paní   za 

cenu 260 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

nese kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 
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7) Novostavba hasičské zbrojnice Nepomuk (USN-R4-1286/2021) 

Schvaluje 

Uzavření ,,Dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k 

distribuční soustavě do napěťové hladiny” mezi ČEZ Distribuce, a.s. a městem Nepomuk, týkající se 

připojení novostavby hasičské zbrojnice v Nepomuku. Číslo smlouvy o připojení 

16_SOBSO1_4121248387. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem ,,Dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny ,týkající se připojení 

novostavby hasičské zbrojnice v Nepomuku. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

8) Zápis z jednání Kontrolního výboru - informativní zpráva (USN-R4-

1287/2021) 

Bere na vědomí 

obsah  “Zápisu z 23. schůze Kontrolního výboru ze dne 22. 6.  2021”. Plnění usnesení zajistí Ivana 

Šiftová. 

 

9) Pronájem pozemku parc.č. 219/1,219/2 a 219/4 v k.ú. Nepomuk - dětské 

hřiště Na Daníčkách (USN-R4-1288/2021) 

Schvaluje 

Pronájem pozemku  parc.č. 219/1, 219/2 a 219/4 v k.ú. Nepomuk – dětské hřiště Na Daníčkách – 

nájemce spolek Pro Nepomuk na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,- Kč/rok. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 
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12) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro seniory Vlčice, 

příspěvkové organizaci, na pořízení mobilního sprchového systému  (USN-R4-

1289/2021) 

Projednala 

žádost Domova pro seniory Vlčice, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančního příspěvku na 

pořízení mobilního sprchového systému. 

Neschvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Domovu pro seniory Vlčice, příspěvkové organizaci, na pořízení 

mobilního sprchového systému.  Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) Žádost o vybudování parkovacího místa v Luční ulici (USN-R4-1290/2021) 

Schvaluje 

Vybudování 1 ks parkovacího místa v Nepomuku Luční ulici na pozemku parc. č. 578/20 v k.ú. 

Nepomuk. Parkovací místo vybuduje na vlastní náklady 

Nepomuk formou údržby a předá jej městu Nepomuk. Parkovací stání bude provedeno na určeném 

místě stejně jako stávající stání a to jak technicky, tak vzhledově. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

14) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021  města Nepomuk „ O zákazu používání 

alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném 

prostranství „ (USN-R4-1291/2021) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 „ O zákazu používání alkoholických nápojů a jiných omamných a 

psychotropních látek na veřejném prostranství“. Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 
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15) Souhlas s vrácením dotace z IROP výzva č. 36 určená na výstavbu požární 

zbrojnice pro JPO III Nepomuk (USN-R4-1292/2021) 

Bere na vědomí 

Přepracovaný rozpočet pro výstavbu nové požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk od Ing. M. Strakové. 

Doporučuje 

zastavit přípravy k projektové dokumentaci ke stavebnímu a realizačnímu řešení. 

Postupuje k rozhodnutí zastupitelstvu města 

odmítnutí oznámení o přiznané dotaci ve výši 23 283 943,- Kč na stavbu požární zbrojnice, které 

město obdrželo na základě oznámení z řídícího orgánu IROPU CZ.061.23/0.0/0/16 _055/0003767  

„Stanice IZS – novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk“. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

16) Schválení cenové nabídky na vybudování kolumbária v Nepomuku (USN-

R4-1293/2021) 

Bere na vědomí 

Cenovou nabídku na vybudování kolumbária na hřbitově v Nepomuku od Kamenictví 

  

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

 Předběžnou cenovou nabídku od Kamenictví v celkové výši rozpočtu 352.600,- Kč vč. 

DPH s termínem realizace duben 2022. Plnění usnesení zajistí Vladimír Vokurka. 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 




