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Číslo jednání:  JedNR3-5/2015 

Datum jednání:  13.01.2015 

 

Žádost (***) o odkoupení částí pozemku  p. č. 239/1 a 1540/2 v k. ú. 

Nepomuk (Zelený Důl )  (USN-R3-121/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení částí pozemku p.č. 239/1 a 1540/2 v k. ú. Nepomuk (Zelený Důl). 

 

Prodej pozemku pod garáží jiného vlastníka st.p.č. 225 o výměře 18 m2 v k. ú. 

Klášter u Nepomuka  (USN-R3-122/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení pozemku pod garáží st.p.č. 225 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

(garáž je v jeho vlastnictví). 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 225 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2. 

 

Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 594/66 o výměře 678 m2 v k. ú. 

Nepomuk v lokalitě u elektrárny  (USN-R3-123/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 594/66 o výměře 678 m2 v k. ú. Nepomuk, 

v obytné zóně u elektrárny. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 594/66 o výměře 678 m2 v k. ú. Nepomuk (lokalita u elektrárny) 

za 600 Kč/m2  (***). 
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Odkoupení části pozemku v k. ú. Nepomuk, v lokalitě u elektrárny p.č. 594/89 

(dříve 594/12, rozděleno GP na více pozemků a již zapsáno v KN jako 594/89)  

(USN-R3-124/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení části pozemku u elektrárny p.č. 594/89 (dříve 594/12, rozděleno GP a již 

zapsáno v katastru nemovitostí jako 594/89) mezi garáží v jejich vlastnictví a pozemkem náležejícím 

k obytnému domu č. 385 („elektrárenské bytovky“). 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části pozemku u elektrárny p.č. 594/89 (dříve 594/12, rozděleno GP a již zapsáno v katastru 

nemovitostí jako 594/89) mezi garáží v jejich vlastnictví a pozemkem náležejícím k obytnému domu č. 

385 („elektrárenské bytovky“) za cenu 600,-- Kč/m2 (***). Prostor vjezdů ke garážím zůstane města .  

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 na adrese Nepomuk - Na Vinici 512  

(USN-R3-125/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy (***) na byt č. 11 na adrese Nepomuk – Na Vinici 512 do 31. 3. 2015 . 

 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7  (USN-R3-

126/2015) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7 (***) za smluvní nájemné ve výši 65,- 

Kč/m2 na dobu určitou 1 rok. 

 

smlouva o zřízení VB - služebnosti  (USN-R3-127/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

0008905/VB/001, Nepomuk, RD, p.č. 34626 – kNN_GEO” na pozemcích parc. č. 346/34 a 1528/3 v 

k.ú. Nepomuk. Služebnost zahrnuje právo zřídit, provozovat, opravovat, udržovat, obnovovat, 
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vyměňovat, modernizovat, zlepšení výkonosti a odstraňovat. Služebnost se zřizuje na dobu 

neurčitou za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen 

geometrickým plánem č. 994-13601/2014. 

Schvaluje 

Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

0008905/VB/001, Nepomuk, RD, p.č. 34626 – kNN_GEO” na pozemcích parc. č. 346/34 a 1528/3 v 

k.ú. Nepomuk. Služebnost zahrnuje právo zřídit, provozovat, opravovat, udržovat, obnovovat, 

vyměňovat, modernizovat, zlepšení výkonosti a odstraňovat. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou 

za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen 

geometrickým plánem č. 994-13601/2014. 

 

smlouva o zřízení VB  (USN-R3-128/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sitě” na pozemku parc. č. 

1560/3 v k.ú. Nepomuk (u kostela sv. Jakuba). Služebnost věcného břemene spočívá v provozování, 

údržbě, opravování a obnově. Služebnost se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou. Přesný rozsah 

věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 995-189/2014. 

Schvaluje 

Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sitě” na pozemku parc. č. 

1560/3 v k.ú. Nepomuk (u kostela sv. Jakuba). Služebnost věcného břemene spočívá v provozování, 

údržbě, opravování a obnově. Služebnost se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou. Přesný rozsah 

věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 995-189/2014. 

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č.3  

(USN-R3-129/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3 – (***) na dobu určitou od 

1.1.2015 do 31.3.2015. 

 

Komise rady města  (USN-R3-130/2015) 
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Jmenuje 

Členy Stavební komise: Ing. Pavel  Jiran – předseda, Vladimír Rund, Vladimír Vokurka, Dana 

Větrovcová – tajemnice 

Jmenuje 

Členy Komise kultury a cestovního ruchu: Milan Demela – předseda, Jana Augustová, Mgr. Miroslava 

Brožová, Bc. Šárka Boušová, Mgr. Markéta Duchoslavová, PhDr. Pavel Kroupa, Bc. Miloslav Kubík, 

Jakub Kurc, Bc. Petra Šampalíková, Stanislav Vaník, Ing. Petra Šašková – tajemnice 

Jmenuje 

Členy Komise rozvoje a investic: Mgr. Marek Baroch - předseda, Bc. Radka Hronková, Ladislav Kincl, 

Mgr. David Jirka – tajemník 

Jmenuje 

Členy Komise památkové péče: PhDr. Pavel Kroupa – předseda, Mgr. Alena Aubrechtová. Tomáš 

Karel, Pavel Motejzík, Mária Rašínová – tajemnice 

Jmenuje 

Členy Sportovní komise: Mgr. Jana Berkovcová – předsedkyně, Karel Baroch,  Pavel Jiránek,  Jan 

Kohout , František Mareš, Bc. Jan Ticháček, Petr Kubeček, Marie Roubová, Milan Voráček, Mgr. 

Blanka Čubrová - tajemnice. 

Ruší 

Komisi občanských záležitostí z důvodu nezájmu občanů. 

 

Neodkladné odstranění stavby rodinného domu č.p. 78 v k.ú. Dvorec  (USN-

R3-131/2015) 

Bere na vědomí 

Smlouvu o poskytnutí dotace Krajským úřadem Plzeňského kraje na akci ,, Neodkladné odstranění 

stavby rodinného domu č.p. 78 v k.ú. Dvorec” , kde výše dotace činí 96.594,-Kč.  

 

Městské byty  (USN-R3-132/2015) 

Bere na vědomí 
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Situaci v bytech vlastněných městech: 1. Na Vinici 552, byt č. 11,– havarijní stav oken. 

2. Na Vinici 512, byt č…. - v kuchyni zaplísněný spoj strop – stěna. 

    Vstupní dveře do domu v havarijním stavu. 

3. U sokolovny 557, byt č. 13, – v obytných místnostech ve spojích strop – stěna silná  zaplísněnost. 

Dále dvě  stropní okna dřevěná vlivem  stáří a klimatických vlivů propouštějí srážky do místnosti. 

Ukládá 

Stavebnímu technikovi v součinnosti s investičním technikem okamžitě řešit zaplísněnost 

v uvedených bytech a dodatečně podle plánu rekonstrukcí řešit výměnu či opravu oken a vchodových 

dveří. 

Ukládá 

M. Suché vést tabulku - soupis závad na bytovém fondu, ve které bude uvedena lokalita, kde je 

závada, včetně fotodokumentace, data nahlášení vad, odstranění závady a výši nákladů na opravu. 

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 14  

(USN-R3-133/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 14 – (***) na dobu určitou od 

1.1.2015 do 31.3.2015. 

 

Uzavření splátkového kalendáře za dlužné nájemné za byt v Nepomuku, Na 

Vinici 512 -  (USN-R3-134/2015) 

Schvaluje 

Uzavření splátkového kalendáře za dlužné nájemné za byt v Nepomuku, Na Vinici 512 - -(***) 

 

Norma pod hřbitovem - stavební řízení  (USN-R3-135/2015) 

Bere na vědomí 

Projektovou dokumentaci k výstavbě NORMY v lokalitě pod hřbitovem. 
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Nesouhlasí 

Se záměrem výstavby NORMY pod hřbitovem 

  

Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci prodloužení a zokruhování 

cyklostezky  (USN-R3-136/2015) 

Souhlasí 

S vyhotovením projektové dokumentace na prodloužení a zokruhování cyklostezky z Dotace 

Plzeňského kraje – Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 

2015. 

Ukládá 

Pracovníkům SMOPK zpracovat žádost o udělení dotace  

 

Pověření starosty a zastupitele MUDr. Polívky jednáním s ředitelem 

MEDICLINIC ohledně společného využití druhého traktu  Polikliniky na PA 23. 

1. 2015  (USN-R3-137/2015) 

Pověřuje 

Starostu a zastupitele MUDr. Polívku jednáním s ředitelem MEDICLINIC ohledně společného využití 

druhého traktu Polikliniky na PA 23.1.2015 v 10.00 hod. 

 

 

 

Studie zastávky autobusů u OD COOPu + informace o odjezdu autobusů ve 

výloze  (USN-R3-138/2015) 

Pověřuje 

Místostarostu zadáním zpracování architektonické studie autobusové zastávky před OD Úslava.  
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Záměr prodloužení chodníku Družstevní ulice (přechod) ke kapličce ve Dvorci  

(USN-R3-139/2015) 

Bere na vědomí 

Záměr prodloužení chodníku od Družstevní ul. (od přechodu přes silnici II/191) ke kapličce ve Dvorci. 

Pověřuje 

Starostu k jednání s vlastníky dotčených pozemků ve Dvorci 

 

Zeteplení ZŠ Nepomuk podle rozhodnutí komise  (USN-R3-140/2015) 

Schvaluje 

Zrušení zadávacího řízení na zateplení ZŠ Nepomuk z důvodu nesplnění  zadávacích podmínek  .  

Nabídku odevzdaly pouze dvě firmy. 

Pověřuje 

Tajemníka a Jiřího Kozáka z firmy DAOS CONSULTING k získání dalšího dotačního titulu na zateplení 

ZŠ Nepomuk 

 

Kanalizace Dvorec-UNIOBAL  ul. U Rybníčku  (USN-R3-141/2015) 

Schvaluje 

Zpracování projektové dokumentace firmou KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec 

Pověřuje 

Starostu jednáním o následné realizaci projektu  

 

STK- Auto Lepič  (USN-R3-142/2015) 

Bere na vědomí 

Informaci starosty o schůzce s majitelem firmy AUTO LEPIČ 
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SMOPK- smlouva na kontejnér  (USN-R3-143/2015) 

Schvaluje 

Smlouvu o výpůjčce uzavřenou se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje na bezplatné užívání 

kontejneru Abroll 36 m3 

 

Pověření pana J. Kohouta  pro zjištění dotačního titulu k vybudování 

víceúčelového sportovního zařízení ZŠ  (USN-R3-144/2015) 

Pověřuje 

Člena sportovní komise p. J. Kohouta zjištěním dotačního titulu k vybudování víceúčelového 

sportovního zařízení ZŠ. 

  

 

 

   PhDr. Pavel Kroupa             Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


