RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 10.2.2015

Číslo jednání: JedNR3-7/2015
Datum jednání: 10.02.2015

Žádost o odkoupení pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m2 v k.ú.
Klášter u Nepomuka (USN-R3-173/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m 2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní )
vlastníkovi garáže (***) za 150 Kč/m2.

Vlajka pro Tibet (USN-R3-174/2015)
Souhlasí
s připojením Města Nepomuku k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

Žádost o směnu pozemku p.č. 730 o výměře 11006 m2 v k. ú. Nepomuk v
jejím vlastnictví za část pozemku Města Nepomuk p.č. 392/1 v k. ú. Prádlo
(část přibližně o stejné výměře) (USN-R3-175/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) (Myslivecká ul., Nepomuk) o směnu pozemku p.č. 730 o celkové výměře 11006 m2 v k. ú.
Nepomuk (od Lipáku směrem na Kozlovice v polích) v jejím vlastnictví za přibližně stejně velkou část
pozemku Města Nepomuk p.č. 392/1 v k. ú. Prádlo (celková výměra 36305 m2).
Neschvaluje
Směnu pozemku p.č. 730 o celkové výměře 11006 m2 v k. ú. Nepomuk (od Lipáku směrem na
Kozlovice v polích) ve vlastnictví (***) (Myslivecká ul., Nepomuk) za přibližně stejně velkou část
pozemku Města Nepomuk p.č. 392/1 v k. ú. Prádlo (celková výměra 36305 m2).

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 10.2.2015

Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č.
11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 a uzavření nájemní smlouvy
(USN-R3-176/2015)
Schvaluje
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 11, o velikosti 2+k.k.,
celková plocha 67,02 m2 a uzavření nájemní smlouvy s (***).
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 11, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 za cenu platnou pro rok 2015 ve výši 586 571,- Kč s tím, že
první splátka ve výši 260 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 326 571,- Kč
je splatný do 31.12.2015.

Nepomuk-obytná zóna za elektrárnou-zpevněná plocha (USN-R3-177/2015)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele zpevněné plochy v obytné zóně za elektrárnou před p.
Salákem o velikosti 70m2 na pozemcích parc.č.594/36 a 381/5 ve vlastnictví města Nepomuk.
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

71.444,12 Kč bez DPH

Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

59.061,93 Kč bez DPH

Zednické práce Štál Martin, Bendova 21, Plzeň

65.812,94 Kč bez DPH

Pověřuje
Stavební komisi provést místní šetření

Obytná zóna Na Daníčkách Nepomuk-propojení plynovodu (USN-R3178/2015)
Bere na vědomí
Cenovou nabídku firmy Plzeňské instalace s.r.o., Samaritská 165/1. 301 00 Plzeň na propojení
stávajícího plynovodu v ulici Na Daníčkách za částku 37.247,-Kč bez DPH, ke kterému jsou přípojkami
připojeny pozemky parc.č.211/2,204/12,204/27 v k.ú.Nepomuk.
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Schvaluje
Uzavření objednávky s firmou Plzeňské instalace s.r.o. na propojení stávajícího plynovodu za částku
37.247,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing.Jiřího Švece podpisem objednávky s firmou Plzeňské instalace s.r.o..

Dotační programy města Nepomuk (USN-R3-179/2015)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Pravidla dotačních programů města Nepomuku pro rok 2015:
- Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
- Podpora kulturních akcí
- Podpora činnosti neziskových organizací
- Obnova historického jádra města Nepomuku

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 (USN-R3-180/2015)
Schvaluje
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 21
(USN-R3-181/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) na prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 21.
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 21 – (***) na dobu určitou od
1.3.2015 do 28.2.2016.
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Ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení od smlouvy o smlouvě
budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9 (USN-R3182/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) na ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9
Schvaluje
Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9 – (***) dohodou k
31.3.2015 a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Ukládá
Pí. Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem bytu s předkupním právem na byt v Nepomuku,
Pivovarská 572, byt č. 9, o velikosti 3+k.k.

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje (USN-R3-183/2015)
Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje ve výši 114.540,-- Kč

Převod vlastnických práv k bytu v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 6 (USNR3-184/2015)
Nedoporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod vlastnických práv k bytu v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 6 mezi současným kupujícím
(***) a budoucím kupujícím (***).

Místní šetření - nový majitel skladu ve Dvorci z Železniční ulice (USN-R3185/2015)
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Bere na vědomí
Žádost nového majitele objektu skladu (***) v Železniční ulici ve Dvorci o místní šetření
Pověřuje
Stavební komisi provést místní šetření a informovat zúčastněné

Dotace „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015“
(USN-R3-186/2015)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci “Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015“ na
vybudování kamerového systému ve městě na veřejné prostranství - sběrný dvůr ve Dvorci.

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 285/1 o výměře 1036 m2 (část cca 480
m2) v k. ú. Nepomuk (USN-R3-187/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení části pozemku p.č. 285/1 o celkové výměře 1036 m2 (část cca 480 m2 –
varianta č. 2) v k. ú. Nepomuk.

Strategický plán Města Nepomuk (USN-R3-188/2015)
Doporučuje zastupitelstvu pověřit
Radu města Nepomuk k dalšímu jednání a činnosti ve věci vytvoření strategického plánu města
Nepomuk.

Pietní akt (USN-R3-189/2015)
Schvaluje
Nutné výdaje a to hlavně občerstvení posádkám vojenských aut, která přijedou na pietní akt k
sestřelení amerického letadla na Dubči. Občerstvení bude poskytnuto v Hotelu U Zeleného Stromu.
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PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

