RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení

Číslo jednání: JedNR3-4/2014
Datum jednání: 16.12.2014

Protokol o výsledku kontroly MŠ Nepomuk Odborem školství, mládeže a
sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje (USN-R3-81/2014)
Bere na vědomí
Protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Nepomuk, kterou
prováděl Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále též OŠMS KÚPK).

Nabídka k prodeji podílů pozemků na listu vlastnictví (LV) 1080 a 1801 (USNR3-82/2014)
Bere na vědomí
Nabídku (***) k prodeji podílů pozemků na LV 1080 a 1801 a možnost odkoupení podílu ideální ¼ k
celku pozemků uvedených na zmíněných listech vlastnictví.
Ukládá
Paní Čubrové zařídit znalecký odhad na výše uvedené pozemky.

Nabídka na odprodej domu Husova 147, Nepomuk (USN-R3-83/2014)
Bere na vědomí
Nabídku na odprodej domu Husova 147, Nepomuk
Ukládá
Paní Čubrové zařídit znalecký odhad na dům Husova 147 , Nepomuk
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Žádost o odkoupení částí pozemku p.č. 239/1 a 1540/2 v k. ú. Nepomuk
(Zelený Dol) (USN-R3-84/2014)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení částí pozemku p.č. 239/1 a 1540/2 v k. ú. Nepomuk (Zelený Dol).
Ukládá
Starostovi pozvat pana Václava Kováře na příští radu

12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-R3-85/2014)
Schvaluje
12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 304.775.410,-- Kč a výdaje
328.929.320,-- Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek

Poplatky za užívání sportovní haly (USN-R3-86/2014)
Stanoví
Sazby poplatků za používání městské sportovní haly a tělocvičny ZŠ:
a) Základní sazba – 400,- Kč/hod.
b) Snížen á sazba pro místní spolky - 200,- Kč/hod.
c) Celodenní víkendová sazba – 2000,- Kč/den
d) Snížená celodenní víkendová sazba pro místní spolky – 1000,- Kč/den
Ruší
Usnesení rady města USN-R2-214/2011 ze dne 16.2.2011, které určovalo výši těchto poplatků.
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Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 23 (USN-R387/2014)
Schvaluje
Podnájem bytu pí. Miluše Kubíkové v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 23 (***).

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1
(USN-R3-88/2014)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1 – (***) na dobu určitou od
1.1.2015 do 31.3.2015.

Povolení na stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3 (USN-R389/2014)
Souhlasí
Se stavebními úpravami v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3 pí. Kateřina Huberová – rekonstrukce
podlah, kuchyně a malby.

Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Pivovarská 570 (USN-R390/2014)
Schvaluje
Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Pivovarská 570 o celkové výměře 281,71 m2 za nájemné
pro rok 2015 ve výši 10 772,- Kč, pro rok 2016 ve výši 11 752,- Kč (***) .
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Pronájem sportovní haly (USN-R3-91/2014)
Schvaluje
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ve sportovní hale se Slavojem Dvorec ,
oddíl šachy a nabídnutí nebyt. prostor nově vzniklému šachovému oddílu za nových podmínek.
Ukládá
Starostovi řešit tuto situaci
Ukládá
Řešení nájemního vztahu s Václavem Kovářem , Rožmitálská 92, Nepomuk –autoškola.

Vlakové spojení do Blatné (USN-R3-92/2014)
Bere na vědomí
Informaci o zrušení vlakového spoje na trati 191 Nepomuk – Blatná odjíždějícího ve 4:17 ze stanice
Nepomuk.
Pověřuje
Místostarostu jednáním s příslušnými orgány o nápravě vzniklého stavu.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 2
(USN-R3-93/2014)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 2 – (***) na dobu určitou od
1.2.2015 do 31.1.2016.
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Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 1 (USN-R394/2014)
Bere na vědomí
Žádost (***) o přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 1 v důsledku bytové tísně.
Nesouhlasí
S přidělením nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 1 p. Josefu Urbánkovi, Pivovarská 572,
Nepomuk.

Zrušení USN-R3-32/2014 Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem
583, byt č. 24 - dům s pečovatelskou péčí (USN-R3-95/2014)
Ruší
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 24 – dům s pečovatelskou péčí – (***)
od 1.12.2014 na dobu neurčitou.

Zrušení USN-R přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č.
47 - dům s pečovatelskou péčí (USN-R3-96/2014)
Ruší
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 47, o velikosti 1+1 – dům s
pečovatelskou péčí (***), od 1.12.2014 na dobu neurčitou.

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 24 - dům s
pečovatelskou péčí (USN-R3-97/2014)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 24 – dům s pečovatelskou péčí p.
(***) na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.3.2015.
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Neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 na adrese Nepomuk - Na Vinici
512 (USN-R3-98/2014)
Schvaluje
Neprodloužení nájemní smlouvy (***) na byt č. 11 na adrese Nepomuk – Na Vinici 512
Pověřuje
Pana Somolíka jednáním s panem Slámou

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 46 - dům s
pečovatelskou péčí (USN-R3-99/2014)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 46 – dům s pečovatelskou péčí pí.
(***) na dobu neurčitou od 1.1.2015.

Umístění stojanu s odkládací schránkou České pošty na pozemku 303/6 v k.ú.
Nepomuk (USN-R3-100/2014)
Souhlasí
S umístěním stojanu s odkládací schránkou České pošty na pozemku města Nepomuk č. 303/6 v k.ú.
Nepomuk s možností demontáže schránky

Pověření odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve věci prodlužování
nájemních smluv v tzv. sociálních bytech na adrese Nepomuk Na Vinici 512
(USN-R3-101/2014)
Pověřuje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví prodlužovat nájemní smlouvy v tzv. sociálních bytech na adrese
Nepomuk Na Vinici 512 v případech, kdy nájemné včetně záloh na služby za užívání bytu je řádně
placeno.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení

Sklenářství Petr Duchoň, Nádražní 476 - úprava nájemného (USN-R3102/2014)
Schvaluje
Nájemné ve výši 33.200,- Kč za pronájem nebytových prostor Nádražní 476, Nepomuk – sklenářství
Petr Duchoň

Provozní doba na MěÚ Nepomuk v době vánočních svátků (USN-R3103/2014)
Schvaluje
Provozní dobu na MěÚ Nepomuk v době vánočních svátků
22.12.2014 7.00. – 18.00 hod.
23.12.2014 7.00 – 12.00 hod.( pro veřejnost ) - 13 hod. ( pro zaměstnance)
29.12.2014 7.00 – 18.00 hod.
30.12.2014 7.00 - 15.30 hod.
31.12.2014 7.00 – 11.30 hod. ( pro veřejnost) – 13 hod. (pro zaměstnance)
2. 1. 2015 – zavřeno

Nábřeží v Zeleném Dole (USN-R3-104/2014)
Bere na vědomí
Přípravu rekonstrukce nábřežních zdí v Zeleném dole Povodím Vltavy s.p. a výsledek jednání mezi
bývalým starostou V. Kovářem a zástupci společnosti Povodí Vltavy.
Schvaluje
Spoluúčast Města Nepomuk na realizaci rekonstrukce nábřeží v Zeleném Dole.
Pověřuje
Místostarostu uzavřením smlouvy o spoluúčasti města na projektu s Povodím Vltavy s.p.
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Webový portál Lepší místo.cz (USN-R3-105/2014)
Bere na vědomí
Informaci o možnostech webového portálu Lepší místo.
Schvaluje
Užívání portálu Lepsimísto.cz Městským úřadem Nepomuk za částku 1,-- Kč/občan/rok .
Pověřuje
Místostarostu výběrem zaměstnance MÚ odpovědného za sledování a vyřizování podnětů zaslaných
skrze tuto webovou aplikaci.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany ORP Nepomuk (USN-R3-106/2014)
Bere na vědomí
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Vyhotovení geometrického plánu v lokalitě obchodního domu NORMA (USNR3-107/2014)
Schvaluje
Vyhotovení geometrického plánu, který bude podrobně oddělovat původně církevní pozemky v
areálu současného obchodního domu NORMA .

Peronizace v ŽST. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,70 (USN-R3108/2014)
Bere na vědomí
Žádost zpracovatele projektu společnosti Metroprojekt Praha a.s. o vyjádření vlastníka dotčené
nemovitosti k akci ,, Peronizace v ŽST. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,65 – 304,70, kde budou
dotčeny pozemky ve vlastnictví města Nepomuk a zaslání vyplněných a potvrzených formulářů
zpracovateli projektu, které budou sloužit jako dokladová příloha pro územní rozhodnutí.
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Jedná se o pozemky parc. č. 130/10, 130/25, 130/29 v k.ú Dvorec.
Souhlasí
Se stavbou ,,Peronizace v ŽST. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,65 – 304,70” za město Nepomuk,
které je vlastníkem dotčených pozemků parcelních čísel 130/10, 130/25, 130/29 v k.ú Dvorec
Pověřuje
Starostu podpisem formulářů souhlasu vlastníka dotčených pozemků ve vlastnictví města Nepomuk
se stavbou.

Ohrožení provozu distribučního zařízení firmy ČEZ Distribuce, a.s. (USN-R3109/2014)
Bere na vědomí
Oznámení firmy ČEZ Distribuce, a.s. o odstranění stromoví, které ohrožuje spolehlivý provoz
distribučního zařízení v jejím vlastnictví na pozemcích parc. č. 802/2, 884/7, 884/6, 808/2 ve
vlastnictví města Nepomuk. Odstranění stromoví provede firma ČEZ Distribuce,a.s. po 14.12. 2014 v
případě, že vlastník pozemků do této doby neoznámí odstranění vlastními silami. Odstraněný porost
bude ponechán na místě.
Souhlasí
S provedením odstranění stromoví na pozemcích parc. č. 802/2, 884/7, 884/6, 808/2 ve vlastnictví
města Nepomuk firmou ČEZ Distribuce, a.s.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6
(USN-R3-110/2014)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6 – (***) na dobu určitou od
1.1.2015 do 31.3.2015.
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Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4
(USN-R3-111/2014)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4 – (***) na dobu určitou od
1.1.2015 do 31.3.2015.

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8
(USN-R3-112/2014)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8 – (***) na dobu určitou od
1.1.2015 do 31.3.2015.

Navýšení kapacity ve školní družině Základní školy Nepomuk (USN-R3113/2014)
Souhlasí
S rozhodnutím Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Plzeňského kraje (OŠMS KÚ
PK) o navýšení kapacity ve školní družině ZŠ Nepomuk na 95 žáků s účinností od 15. 9. 2014.

Využívání soukromého motorového vozidla pro služební účely (USN-R3114/2014)
Projednala
žádost pana Ing. Jiřího Švece využívat soukromé silniční motorové vozidlo pro služební účely.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
zastupitelstvu schválit využívání soukromého silničního motorového vozidla pro služební účely Ing.
Jiřímu Švecovi s nárokem pouze na náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty a to podle
technického průkazu použitého vozidla.
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Prodloužení termínu navrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci
Mikroregionu Nepomucko ve výši 35.117,- Kč na předfinancování projektu
„Informace po ruce“ (USN-R3-115/2014)
Projednala
žádost Mikroregionu Nepomucko o prodloužení termínu navrácení poskytnuté návratné finanční
výpomoci ve výši 35.117,- Kč na předfinancování projektu „Informace po ruce“.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodloužení Mikroregionu Nepomucko termínu navrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci
ve výši 35.117,- Kč na předfinancování projektu „Informace po ruce“ do 30.září 2015.

Kronika Města Nepomuk (USN-R3-116/2014)
Schvaluje
Nového kronikáře Města Nepomuk pana Karla Barocha

Uzavření smlouvy na byt č. 14 v Nepomuku Pivovarská 571 (USN-R3117/2014)
Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku Pivovarská 571, byt č. 14 o
velikosti 3+k.k., celková plocha 77,51 m2 za cenu splatnou pro rok 2020 ve výši 808.043,-- Kč s tím,
že 1. splátka ve výši 300.000,-- Kč je uhrazena částečně ve výši 260.000,-- Kč a doplatek ve výši
40.000,-- Kč bude uhrazen do 31.12.2015, zbytek kupní ceny ve výši 508.043,-- Kč bude uhrazen
nejpozději do 30.6.2020.
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Uzavření smlouvy na byt č. 1 v Nepomuku, U Sokolovny 560 (USN-R3118/2014)
Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku U Sokolovny 560 byt č. 1 o
velikosti 4+1 celková plocha 85,51 m2 za cenu splatnou pro rok 2014 ve výši 587.710,-- Kč s tím, že 1.
Splátka ve výši 120.000,-- Kč je již uhrazena doplatek ve výši 467.710,-- Kč bude uhrazen do 31.1.2015

Dodatek ke smlouvě o dílo s Becker Bohemia s.r.o. (USN-R3-119/2014)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Becker Bohemia s.r.o. , jejímž předmětem je převažování
odpadu před odjezdem z území obce

Smlouva o bezplatném poskytování služby uzavřená s Kovošrotem Nepomuk
s.r.o. (USN-R3-120/2014)
Schvaluje
Smlouvu o bezplatném poskytování služby uzavřenou s Kovošrotem Nepomuk s.r.o., jejímž
předmětem je bezplatné převažování odpadu před odjezdem z území obce .

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

