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Číslo jednání:  JedNR3-6/2015 

Datum jednání:  27.01.2015 

 

Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška  (USN-R3-145/2015) 

Nesouhlasí 

S vypracováním  změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž se zakazuje 

provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her spočívající v tom, že budou povoleny hrací 

automaty v  omezeném počtu max. cca 20 ks v provozovnách GOALLISIMO, ELDORADO a hotel 

Dvorec 

  

Vybudování umělého povrchu na hřišti u ZŠ Nepomuk  (USN-R3-146/2015) 

Bere na vědomí 

Návrh FK Nepomuk na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem  u ZŠ Nepomuk.  

  

Kontroly školských příspěvkových organizací zřizovatelem - prosinec 2014  

(USN-R3-147/2015) 

Bere na vědomí 

Protokoly o výsledku kontroly ve školských příspěv. organizacích zřizovaných Městem Nepomuk:  

1) Mateřská škola Nepomuk, kontrola dne 15. 12. 2014 na základě příkazu starosty ze dne 

2. 12. 2014  

2) Základní škola Nepomuk , kontrola dne 16. 12. 2014 na základě příkazu starosty ze dne 

2. 12. 2014 

3) Základní umělecká škola Nepomuk, kontrola dne 15. 12. 2014 na základě příkazu starosty ze 

dne 2. 12. 2014 

Doporučuje 

Vedení ZŠ Nepomuk , určit  osobu, která by zastupovala vedoucí školní jídelny Ivanu Hatajovou. Dále 

bylo doporučeno, aby škola stejně tak jako předkládá návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok 

vypracovala a předložila za příslušný rok skutečné čerpání prostředků podle toho, jak byly v rozpočtu 

požadovány, popř. zdůvodnění jednotlivých přesunů 
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Zrušení USN-R - pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Pivovarská 570  

(USN-R3-148/2015) 

Ruší 

Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Pivovarská 570 o celkové výměře 28,71 m2 za nájemné 

pro rok 2015 ve výši 10 772,- Kč, pro rok 2016 ve výši 11 752,- Kč pí. Vendule Ptáčkové, Soběsuky. 

 

Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Pivovarská 570  (USN-R3-

149/2015) 

Schvaluje 

Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Pivovarská 570 o celkové výměře 28,71 m2 za nájemné 

pro rok 2015 ve výši 10 772,- Kč, pro rok 2016 ve výši 11 752,- Kč pí. Václavě Pavlíčkové – soukromá 

fyzioterapie.  

 

Povolení drobných stavebních úprav v Nepomuku, Pivovarská 570 - nebytové 

prostory  (USN-R3-150/2015) 

Schvaluje 

Povolení drobných stavebních úprav v Nepomuku, Pivovarská 570 – nebytové prostory. 

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č.8  

(USN-R3-151/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 8 – (***) na dobu určitou od 

1.2.2015 do 31.1.2016. 
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Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par.č. 206/1 v k.ú.Nepomuk  

(USN-R3-152/2015) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku (5 m2) par.č. 206/1 v k.ú. Nepomuk 

 

V432 - Modernizace vedení - oprava základů  (USN-R3-153/2015) 

Bere na vědomí 

Oznámení firmy Ga Energo technik s.r.o., Na Střílně AB, 330 11 Plzeň – Třemošná, že v době od 14.1. 

2015 do 15.2 2015 a dále od 11.5. 2015 do 30.5. 2015 bude vstupovat na pozemek parc.č. 960 v k.ú. 

Nepomuk v souvislosti s akcí ,,V432 – Modernizace vedení – oprava základů stožárů vedení VVN 

400KV”, který je ve vlastnictví města Nepomuk. 

 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  (USN-R3-154/2015) 

Schvaluje 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 245 500,00 Kč a výdaje 

309 898 410,00 Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

 

Povolení na stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 1  (USN-R3-

155/2015) 

Nesouhlasí 

Se stavebními úpravami v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 1 – (***) – rekonstrukce a zateplení 

balkonu. 
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Městská cyklotrasa v Nepomuku - dotace z PK  (USN-R3-156/2015) 

Schvaluje 

Podání projektu "Městská cyklotrasa v Nepomuku" do programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje 

cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015". 

Ukládá 

Pracovnímu týmu na podporu Meziobecní spolupráce při Městském úřadu v Nepomuku zpracování 

žádosti o dotaci včetně potřebné dokumentace nejpozději do 2. 2. 2015. 

 

Poskytování příspěvku na stravování  uvolněným zastupitelům Města 

Nepomuk  přímo z rozpočtových prostředků obce  (USN-R3-157/2015) 

Projednala 

Material předložený vedoucím odboru finančního, majetkového a školství ve věci poskytování 

příspěvku na stravování  uvolněným zastupitelům Města Nepomuk  přímo z rozpočtových prostředků 

obce. 

Doporučuje zastupitelstvu  

Schválit poskytování příspěvku na stravování  uvolněným zastupitelům Města Nepomuk  přímo 

z rozpočtových prostředků obce. 

 

Projekt Informace po ruce  (USN-R3-158/2015) 

Projednala a doporučuje  zastupitelstvu ke schválení 

Finanční dar Mikroregionu Nepomucko v celkové výši 10150,-Kč na spolufinancování projektu 

Informace po ruce. 

 

Projekt Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu  (USN-R3-159/2015) 

Projednala a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Finanční dar Mikroregionu Nepomucko v celkové výši 20125,-Kč na spolufinancování projektu Pro 

mladé i staré, pro zdraví i zábavu. 
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Přidělení bytu na adrese Nepomuk Na Vinici 512  (USN-R3-160/2015) 

Schvaluje 

Přidělení bytu č. 21 a 22 na adrese Nepomuk Na Vinici 512 (***) na období od 01.02.2015 do 

30.04.2015. 

 

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 594/36 o výměře cca 19 m2 v k. ú. 

Nepomuk  (USN-R3-161/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení části pozemku přiléhající k jeho pozemkům st.p.č. 718 a p.č. 594/23 o 

výměře cca 19 m2 v k. ú. Nepomuk (A. Berndorfa). 

 

Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk p.č. 323 o výměře 6114 m2 (***) a p.č. 

325/68 o výměře 20542 m2 (***)  (USN-R3-162/2015) 

Bere na vědomí 

Záměr nákupu pozemků v k. ú. Nepomuk p.č. 323 o výměře 6114 m2 od (***) a p.č. 325/68 o výměře 

20542 m2 od (***) (naproti lékárně přes cestu, vedle zahrádek). 

 

Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk V Korýtkách p.č. 346/2, 346/20, 346/21, 

346/22, 346/23 a 346/24  (USN-R3-163/2015) 

Bere na vědomí 

Možnost odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk V Korýtkách p.č. 346/2 o výměře 952 m2, 346/20 

o výměře 1036 m2, 346/21 o výměře 1043 m2, 346/22 o výměře 1132 m2, 346/23 o výměře 727 m2 

a 346/24 o výměře 866 m2 od (***). 

Ukládá 

RM ukládá Mgr. Barochovi zajistit předběžný odhad. 
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Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi 

Městem Blovice a Městem Nepomuk  (USN-R3-164/2015) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy městské policie uzavřené mezi Městem Blovice a 

Městem Nepomuk 

 

Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti uzavřená mezi Obcí 

Nezdřev a Městem Nepomuk  (USN-R3-165/2015) 

Schvaluje 

Návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti uzavřené mezi Obcí Nezdřev a Městem 

Nepomuk 

 

Odkoupení pozemku v k. ú. Nepomuk p.č. 189/3 o výměře 5235 m2  (USN-R3-

166/2015) 

Bere na vědomí 

Možnost odkoupení pozemku p.č. 189/3 o výměře 5235 m2 v k. ú. Nepomuk od (***)za podmínek 

stanovených RMN. 

 

Rekonstrukce plynové kotelny Základní školy - Nepomuk  (USN-R3-167/2015) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce ,,Rekonstrukce plynové 

kotelny Základní školy – Nepomuk”. 

Hynek Charvát – PROJEKCE VYTÁPĚNÍ 

Motýlí 34, 326 00 Plzeň                                                               121.600,-Kč bez DPH 

ITS spol. s r.o. 

Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov                                         115.000,- Kč bez DPH 
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SYSTHERM s.r.o. 

K Papírně 26, 312 00 Plzeň                                                            70.000,-Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření objednávky s firmou SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň   na vypracování 

projektové dokumentace za částku 70.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky pro firmu SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 

Plzeň na vypracování projektové dokumentace za částku 70.000,-Kč bez DPH. 

 

Dlouhodobý pronájem pozemků par.č. 273/5 a 276/4 v k.ú. Nepomuk   (USN-

R3-168/2015) 

Souhlasí 

S vypracováním výpůjčky  na dlouhodobý pronájem pozemků par.č. 273/5 a 276/4 v k. ú. Nepomuk 

(***) a to zdarma za údržbu pozemků  s tím , že  budou vyjmenovány akce města  s jejichž pořádáním 

nemusí mít město souhlas od majitele pozemků. 

 

Expozice Zelená Hora a černí baroni v městském muzeu - dotace PK  (USN-R3-

169/2015) 

Schvaluje 

Podání žádosti o dotaci z programu:  Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském 

kraji pro rok 2015 na Expozici Zelená Hora a černí baroni v městském muzeu  

 

Zateplení ZŠ Nepomuk  (USN-R3-170/2015) 

Schvaluje 

Dohoda o ukončení Příkazní smlouvy na akci Zateplení Základní školy – Nepomuk se Stavební 

poradnou České Budějovice 

Bere na vědomí 
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Rozhodnutí zadavatele o námitkách.  

 

Zprávy z jednání komisí rady  (USN-R3-171/2015) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  komisí rady 

Jmenuje 

Další členy Komise kultury a cestovního ruchu : Radovan Sochor, Helena Sedláčková 

Jmenuje 

Dalšího  člena Komise rozvoje a investic. Lucii Bouzkovou 

Jmenuje 

Další členy Sportovní komise: Petr Čekan, Ing. Josef Jiránek , Ladislav Kincl , Daniel Krob, Jan Hozman 

 

Kruhová křižovatka U Pyramidy  (USN-R3-172/2015) 

Bere na vědomí 

Kruhová křižovatka U Pyramidy - seznámení s objízdnými trasami při výstavbě   

  

 

 

PhDr. Pavel Kroupa           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


