RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 24.2.2015

Číslo jednání: JedNR3-8/2015
Datum jednání: 24.02.2015

Žádost o odkoupení pozemku p.č.350/1 o výměře 631 m2 v k. ú. Nepomuk
(USN-R3-190/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení pozemku p.č. 350/1 o výměře 631 m2 v k. ú. Nepomuk.

Nepomuk, Nádražní, parc.č.349/2 - vNN (USN-R3-191/2015)
Bere na vědomí

Žádost projekční firmy ProjektEL, s.r.o. p.Vítovec, Masarykova 436, 339 01 Klatovy o
posunutí termínu realizace stavby ,,Nepomuk, Nádražní, parc.č.349/2 – vNN zak.číslo EP-120002469 na 15.11. 2015 z důvodu uzavření SOBS s TJ Sokol Nepomuk.
Souhlasí
S posunutím termínu realizace stavby na 15.11. 2015.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s posunutím termínu realizace stavby na 15.11. 2015.

Důvodová zpráva:
Předkládá Josef Silovský
Jedná se o posunutí tří kusů sloupů nízkého napětí na pozemek Sokola Nepomuk z důvodu získání
normové šířky průchodnosti bezbariérového chodníku v úseku od Sportovní ulice k kruhové
křižovatce.
Bez příloh.
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Ukončení nájemní smlouvy dohodou - byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 9
(USN-R3-192/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) na ukončení nájemní smlouvy dohodou z bytu v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 9 k
31.3.2015.
Schvaluje
Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 9 – (***) dohodou k 31.3.2015.

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 12 (USNR3-193/2015)
Bere na vědomí
Žádost Dětského domova v Nepomuku, U Daliborky 278 o ukončení nájemní smlouvy na byt v
Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 12 dohodou k 31.3.2015.
Schvaluje
Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 12 – Dětský domov Nepomuk
dohodou k 31.3.2015.

Povolení na stavební úpravy v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 1 (USN-R3194/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) o povolení drobných úprav v bytě č. 1, v Nepomuku, U Sokolovny 559. Drobné úpravy
spočívají ve výměně vany za sprchový kout. Realizace této výměny provedou na vlastní náklady.
Schvaluje
Stavební úpravy v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 1 – (***), výměna vany za sprchový kout.
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Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy (USN-R3-195/2015)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP mezi stranami ŘSD ČR, městem Nepomukem,
SÚSPK a poskytovatelem DS engineering PLUS, a.s. pro akci ,,Nepomuk-kruhová křižovatka K2 U
Pyramidy”, kde podíl města Nepomuka činí 37.525,95 Kč bez DPH.
Návrh smlouvy o dílo č. AIP 15 011 na výkon autorského dozoru projektanta s firmou AIP Plzeň spol. s
r.o. , kde jsou za investor zúčastněné firmy: ŘSD ČR, město Nepomuk a SÚSPK, týkající se akce ,,
Nepomuk-kruhová křižovatka K2 U Pyramidy, kde podíl města Nepomuk činí 42.471,-Kč bez DPH.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP s podílem města Nepomuk 37.525,95 Kč bez
DPH.
Uzavření smlouvy o dílo č. AIP 15 011 na výkon autorského dozoru projektanta s firmou AIP Plzeň
spol. s r.o. kde podíl města Nepomuk činí 42.471,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP s podílem města
Nepomuk 37.525,95 Kč bez DPH a smlouvy o dílo č. AIP 15 011 na výkon autorského dozoru
projektanta s firmou AIP Plzeň spol. s r.o. s podílem města Nepomuk činí 42.471,-Kč bez DPH.

Žádost o projednání možnosti odkoupení části pozemku p.č. 98/1 v k. ú.
Dvorec (USN-R3-196/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) o projednání možnosti odkoupení části pozemku p.č. 98/1 v k. ú. Dvorec od Města
Nepomuk.
Ukládá
Stavební komisi prověřit tuto žádost
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Povolení zpětného odběru elektrospotřebičů (USN-R3-197/2015)
Nesouhlasí
Se zřízením místa zpětného odběru elektrospotřebičů a elektrozařízení firmy Ekošrot s.r.o. v její
výkupně ve Dvorci.

Stížnost na ZŠ Nepomuk (USN-R3-198/2015)
Bere na vědomí
Prošetření použití výtěžku z vánočního „Jarmárku“ v ZŠ Nepomuk.

XXIIII. Nepomucké pivní slavnosti (USN-R3-199/2015)
Schvaluje
partnerství města Nepomuk na XXIII. Nepomuckých pivních slavnostech. Obsahem partnerství je
spolupořadatelství města na této tradiční akci spočívající v materiální a technické výpomoci dle
požadavků v přijaté žádosti.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
finanční dar 70.000,- Kč o.s. Nepal na realizaci XXIII. Nepomuckých pivních slavností.

smlouva o zřízení VB č. smlouva IV-12-00086641 (USN-R3-200/2015)
Bere na vědomí
Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti” s ČEZ Distribuce, a.s.,
na pozemcích parc. č. 1542/1 (5,84 m2) a 1744/2 (3,38 m2) v k.ú. Nepomuk (Myslivecká ul.).
Služebnost věcného břemene spočívá: vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti v souvislosti se
zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu 1000,- Kč. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem
č. 930-997/201, který je nedílnou součástí smlouvy.
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Schvaluje
Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti” s ČEZ Distribuce, a.s.,
na pozemcích parc. č. 1542/1 (5,84 m2) a 1744/2 (3,38 m2) v k.ú. Nepomuk (Myslivecká ul.).
Služebnost věcného břemene spočívá: vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti v souvislosti se
zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu 1000,- Kč. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem
č. 930-997/201, který je nedílnou součástí smlouvy.

Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou (USN-R3-201/2015)
Bere na vědomí
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci zpracované firmou STAVING atelier projekce a
inženýring staveb, Školní 27, 312 00 Plzeň, která obsahuje napřímení severní trasy oplocení rozvodny
a odsunutí trasy severozápadního rohu oplocení dovnitř plochy areálu a osazení zemnícího vodiče cca
1m před vnější stranu oplocení. V zadání se požaduje, aby před vraty byl na pozemku 1513/2
vybudován propustek, který zachytí dešťovou vodu z propustku pod silnicí 1/20 a odvede ji nově
vyspádovaným silničním příkopem provedeným na pozemku 1513/3, který je ve vlastnictví města
Nepomuk. Žádá se město Nepomuk o vydání stanoviska k zadávacímu návrhu projektu a ke konceptu
trasy oplocení a odvodnění areálu TR Nepomuk.
Vydává
Kladné stanovisko k předloženému zadávacímu návrhu projektu a ke konceptu trasy oplocení a
odvodnění areálu TR Nepomuk.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem kladného stanoviska k zadávacímu návrhu projektu a ke konceptu
trasy oplocení a odvodnění areálu TR Nepomuk.

Návrh změny katastrální hranice mezi k. ú. Dvorec a k. ú. Vrčeň (USN-R3202/2015)
Bere na vědomí
Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj (KÚ pro PK) na změnu katastrální hranice mezi k. ú.
Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný Městu Nepomuk a Obci Vrčeň k vyjádření.
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Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj (KÚ pro PK) na změnu katastrální hranice mezi k. ú.
Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný Městu Nepomuk a Obci Vrčeň k vyjádření.

Prodej dřeva (USN-R3-203/2015)
Schvaluje
Prodej dřeva z městských lesů pomocí nabídky uveřejněné na internetových stránkách města
Nepomuk. Nabídka bude obsahovat nabídkový list, tabulku specifikace prodávaného dřeva, návrh
smlouvy o dílo, fotografie dřeva na skládkách. Kupní smlouva bude uzavřena s firmou, která nabídne
nejvyšší cenu .
Určuje
Komisi pro vyhodnocení nabídek na prodej dřeva z městských lesů ve složení : : Ing. Jaroslav Somolík,
Bedřich Kohlenberger, Vladimír Rund

Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku či stavbě (USN-R3204/2015)
Schvaluje
Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku či stavbě uzavřenou s firmou AMETIC GROUP
s.r.o.

2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (USN-R3-205/2015)
Schvaluje
2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 719 630,00 Kč a výdaje
310 372 540,00 Kč.
Pověřuje
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.
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Žádost o odkoupení pozemku p. č. 922/17 v k. ú. Klášter u Nepomuka (lokalita
Vyskočilka) (USN-R3-206/2015)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení pozemku p.č. 922/17 o výměře 2786 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka
(lokalita Vyskočilka).
Nesouhlasí
S prodejem pozemku p.č. 922/17 o výměře 2786 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (lokalita Vyskočilka).

Vyjádření k projektové dokumentaci na akci Most ev.č. 1877-1 přes trať ČD u
Maňovic (USN-R3-207/2015)
Projednala
Žádost společnosti Pontex, spol. s .r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci na akci akci Most ev.č.
1877-1 přes trať ČD u Maňovic.
Souhlasí
S projektovou dokumentací stavby Most ev.č. 1877-1 přes trať ČD u Maňovic dle přiložené
dokumentace a se záborem 41 m2 z pozemku č.494 (trvalý travní porost) v k.ú. Maňovice jehož je
Město Nepomuk vlastníkem.

Smlouva o spolupráci k využívání útulku pro psy - Storgé, o.s. (USN-R3208/2015)
Schvaluje
Uzavření smlouvy s Storgé,o.s., Lučiště 17 o zajištění péče o odchycené psy v působnosti ORP
Nepomuk
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Prodloužení projektu meziobecní spolupráce (USN-R3-209/2015)
Souhlasí
S námětem Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR o prodloužení činnosti projektu
meziobecní spolupráce

smlouva o zřízení VB č. IV-12-0005187/2/VB (USN-R3-210/2015)
Bere na vědomí
Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, IV-12-0005187/2/VB,
Dvorec, RD, p. 122/32-kNN” na pozemku parc. 109/65 (3,17 m2) v k.ú. Dvorec. Služebnost věcného
břemene spočívá v zřízení, provozování, údržbě, opravách, úpravy dále též právo úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění. Služebnost se
zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 1000,- Kč. Rozsah věcného břemen je vymezen
geometrickým plánem č. 640-68/2014, který je součástí smlouvy o zřízení VB.
Schvaluje
Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, IV-12-0005187/2/VB,
Dvorec, RD, p. 122/32-kNN” na pozemku parc. 109/65 (3,17 m2) v k.ú. Dvorec. Služebnost věcného
břemene spočívá v zřízení, provozování, údržbě, opravách, úpravy dále též právo úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění. Služebnost se
zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 1000,- Kč. Rozsah věcného břemen je vymezen
geometrickým plánem č. 640-68/2014, který je součástí smlouvy o zřízení VB.

smlouva o zřízení VB č. IP-12-0001606/1/VB (USN-R3-211/2015)
Bere na vědomí
Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, IP-12-0001606/1/VB,
Dvorec, RD, p.150/6 – přípojka NN” na pozemku parc č. 150/5 (6,28 m2) v k.ú.Dvorec (město
Nepomuk spoluvlastník, podíl 15/20). Služebnost věcného břemene spočívá v zřízení, provozování,
údržbě, opravách, dále úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti,
včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 750,- Kč.
Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 641-64/2014, který je součástí
smlouvy o VB.
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Schvaluje
Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, IP-12-0001606/1/VB,
Dvorec, RD, p.150/6 – přípojka NN” na pozemku parc č. 150/5 (6,28 m2) v k.ú.Dvorec (město
Nepomuk spoluvlastník, podíl 15/20). Služebnost věcného břemene spočívá v zřízení, provozování,
údržbě, opravách, dále úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace, zlepšení výkonnosti,
včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 750,- Kč.
Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 641-64/2014, který je součástí
smlouvy o VB.

Podnět z komise památkové péče (USN-R3-212/2015)
Souhlasí
S demontáží poškozeného zábradlí na kašně na náměstí.

Jmenování členky komise pam. péče (USN-R3-213/2015)
Jmenuje
Mgr. Jaroslavu Řehořovou členkou komise památkové péče.

Jmenování členů komise výstavby kruhové křižovatky U Pyramidy (USN-R3214/2015)
Jmenuje
Komisi výstavby kruhové křižovatky U Pyramidy ve složení: Ing. Jiří Švec, Vladimír Vokurka, Josef
Silovský

František Holub
Radní města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

