RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 23.6.2015

Číslo jednání: JedNR3-16/2015
Datum jednání: 23.06.2015

Program (USN-R3-395/2015)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola usnesení
Návrh: Program (456/NR3/2015)
Návrh: kontrola usnesení (463/NR3/2015)
Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1
(445/NR3/2015)
6. Návrh: Vrácení příspěvku (446/NR3/2015)
7. Návrh: Vyvěšení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dvorec par.č. 109/42 o
výměře 437 m2 (449/NR3/2015)
8. Návrh: Pronájem pozemků společnosti REHA INTERNATIONAL, s.r.o.
(450/NR3/2015)
9. Návrh: Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v k.ú. Nepomuk parc.č.st. 96/5
garáž s jedním parkovacím místem (448/NR3/2015)
10. Návrh: Odkoupení části pozemku p.č. 373/2 v k. ú. Dvorec ul. Tojická,
projednávané v radě 21. 4. 2015 (453/NR3/2015)
11. Návrh: Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec p.č. 200/23 o výměře 122 m2 a p.č.
200/54 o výměře 145 m2 (443/NR3/2015)
12. Návrh: Stanovení platového výměru na pracovním místě ředitele Základní školy
Nepomuk, okres Plzeň-jih (ZŠ) (442/NR3/2015)
13. Návrh: Zřízení dalšího místa zpětného odběru elektrozařízení (455/NR3/2015)
14. Návrh: Nepomuk - vrty HV 5 a HV 6 (447/NR3/2015)
15. Návrh: Zateplení ZŠ Nepomuk (452/NR3/2015)
16. Návrh: Prodej dřevní hmoty (451/NR3/2015)
17. Návrh: Odkoupení pozemku p. č. 819 v k. ú. Třebčice (491/NR3/2015)
18. Návrh: CZ.1.02/4.1.00/15.27581 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě
Nepomuk (458/NR3/2015)
19. Návrh: Likvidace potřebních dřevních zbytků včetně odvozu z lesů města
Nepomuk (459/NR3/2015)
20. Návrh: Oprava nezpevněného pozemku parc.č. 595 k.ú. Nepomuk
(460/NR3/2015)
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21. Návrh: Solární veřejné osvětlení propojení ulic Swalmenská a Třebčická
(461/NR3/2015)
22. Návrh: Žádost KS Europe s.r.o. o dotaci z rozpočtu města (462/NR3/2015)
23. Návrh: Úhrada cestovních nákladů člena konkurzní komise (465/NR3/2015)
24. Návrh: Přeložka vedení VN nad sběrným dvorem Dvorec (466/NR3/2015)
25. Různé
26. Diskuse
27. Závěr

kontrola usnesení (USN-R3-396/2015)
Bere na vědomí
Kontrolu usnesení

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1
(USN-R3-397/2015)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č.1 – (***) na dobu určitou od
1.7.2015 do 30.9.2015. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

Vrácení příspěvku (USN-R3-398/2015)
Schvaluje
Vrácení příspěvku (***) ve výši 150 000,- Kč poskytnutý na stavbu bytu za podmínky , že byt vrátí
městu . Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

Vyvěšení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dvorec par.č. 109/42 o výměře
437 m2 (USN-R3-399/2015)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dvorec par.č. 109/42 o výměře 437 m2. Plnění
usnesení zajistí Miroslava Suchá .
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Pronájem pozemků společnosti REHA INTERNATIONAL, s.r.o. (USN-R3400/2015)
Bere na vědomí
Žádost REHA INTERNATIONAL, s.r.o. o pronájem pozemků č. 919, 922/1, 922/2 k.ú. Klášter u
Nepomuka dle přiložené mapy, které by byly využity pro nově budovaný areál
Schvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem pozemků č. 919, 922/1, 922/2 k.ú. Klášter u Nepomuka
Ukládá
Paní Miroslavě Suché vyvěšení záměru na pronájem pozemků č. 919, 922/1, 922/2 k.ú. Klášter u
Nepomuka. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v k.ú. Nepomuk parc.č.st. 96/5
garáž s jedním parkovacím místem (USN-R3-401/2015)
Schvaluje
Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v k.ú. Nepomuk parc. č. st. 96/5 s jedním parkovacím
místem Úřadu práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 – Nové Město na dobu
určitou od 1.7.2015 do 30.9.2015. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec p.č. 200/23 o výměře 122 m2 a p.č.
200/54 o výměře 145 m2 (USN-R3-403/2015)
Bere na vědomí
Odkoupení pozemků v k. p. Dvorec p.č. 200/23 o výměře 122 m 2 a p.č. 200/54 o výměře 145 m2 od
(***) (původně pozemky PK č. 201/9 a 200/21, po digitalizaci Dvorce přečíslováno).
Ukládá
Odboru finančnímu, majetkovému a školství nechat zhotovit znalecký posudek.
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Stanovení platového výměru na pracovním místě ředitele Základní školy
Nepomuk, okres Plzeň-jih (ZŠ) (USN-R3-404/2015)
Stanoví
Platový výměr řediteli školské příspěvkové organizace ZŠ Nepomuk, okres Plzeň-jih, p. Milanu
Demelovi, jehož do funkce po provedeném konkurzním řízení jmenovala RMN dle § 166, odst. 2,
zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Plnění usnesení zajistí Blanka
Čubrová

Zřízení dalšího místa zpětného odběru elektrozařízení (USN-R3-405/2015)
Bere na vědomí
Žádost ASEKOL a.s. o stanovisko ke zřízení dalšího místa zpětného odběru elektrozařízení na území
Nepomuku, Rožmitálská (u železničního přejezdu) se společností EKOŠROT spol. s r.o. Plnění usnesení
zajistí Jiří Švec.

Nepomuk - vrty HV 5 a HV 6 (USN-R3-406/2015)
Schvaluje
Na základě výsledků uvedených v Závěrečných zprávách z dubna 2015 k dokončeným vrtům HV 5 a
HV 6, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a
vyhodnoceny výsledky průzkumu, že tyto vrty budou ve výhledu využity jako zdroje podzemní vody
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Zateplení ZŠ Nepomuk (USN-R3-407/2015)
Bere na vědomí
Rozhodnutí č. 15252293-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu na zateplení
Základní školy Nepomuk v rámci Operačního program životního prostředí z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR v celkové výši 7.570.285,-Kč z celkových nákladů projektu ve výši
22.345.203,-Kč.
Schvaluje
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Přijetí dotace od SFŽP na zateplení Základní školy Nepomuk v celkové výši 7.570.285,-Kč z celkových
nákladů projektu ve výši 22.345.203,-Kč. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský .

Prodej dřevní hmoty (USN-R3-408/2015)
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 : Vladimír Rund , Ing.
Jaroslav Somolík, Bedřich Kohlenberger. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík .

Odkoupení pozemku p. č. 819 v k. ú. Třebčice (USN-R3-409/2015)
Bere na vědomí
Nabídku (***) na prodej pozemku p. č. 819 v k. ú. Třebčice za cenu okolo 20,-Kč/m2 . Pozemek se
nachází u průmyslové zóny Dvorec .
Ukládá
Paní Čubrové zajistit znalecký posudek . Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová .

CZ.1.02/4.1.00/15.27581 Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Nepomuk
(USN-R3-410/2015)
Bere na vědomí
Rozhodnutí č. 15232494-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu na Zkvalitnění
systemu nakládání s odpady ve městě Nepomuk v rámci Operačního program životního prostředí z
prostředků Státního fondu životního ptostředí ČR v celkové výši 1.533.651,-Kč z celkových nákladů
projektu ve výši 2.060.014,-Kč. Projekt je zaměřen na pořízení kompostérů a dovybavení stávajícího
sběrného dvora v Nepomuku.
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Schvaluje
Přijetí dotace od SFŽP na pořízení kompostérů a dovybavení stávajícího sběrného dvora v Nepomuku
v celkové výši 1.533.651,-Kč z celkových nákladů projektu ve výši 2.060.014,-Kč. Plnění usnesení
zajistí Josef Silovský.

Likvidace potřebních dřevních zbytků včetně odvozu z lesů města Nepomuk
(USN-R3-411/2015)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy o dílo mezi městam Nepomuk a firmou TRIUMFA ENERGO s.r.o., Klatovská 515/16,
321 03 Plzeň na likvidaci potřebních dřevních zbytků včetně odvozu z lesa, kde zhotovitel zaplatí
zadavateli za každý jeden vyvezený prostorový metr štěpky 100,-Kč bez DPH a pokud si zhotovitel
potěžební zbytky vyveze na vlastní náklady, zaplatí zadavateli za každý jeden vyvezený prostorový
metr štěpky 15,-Kč.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo mezi městam Nepomuk a firmou TRIUMFA ENERGO s.r.o., Klatovská 515/16,
321 03 Plzeň na likvidaci potřebních dřevních zbytků včetně odvozu z lesa, kde zhotovitel zaplatí
zadavateli za každý jeden vyvezený prostorový metr štěpky 100,-Kč bez DPH a pokud si zhotovitel
potěžební zbytky vyveze na vlastní náklady, zaplatí zadavateli za každý jeden vyvezený prostorový
metr štěpky 15,-Kč.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy o dílo. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský

Oprava nezpevněného pozemku parc.č. 595 k.ú. Nepomuk (USN-R3412/2015)
Bere na vědomí
Žádost ing. Štěpána Jana CSc. aut. Ing stavební činnost o opravu nezpevněného pozemku parc.č. 595
v k.ú. Nepomuk . Plnění usnesení zajistí Jiří Švec .
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Solární veřejné osvětlení propojení ulic Swalmenská a Třebčická (USN-R3413/2015)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž 2 ks sloupů a lamp solárního veřejného osvětlení
včetně komponentů pro osvětlení chodníku propojení ulic Swalmenská a Třebčická.
Visiocom s.r.o.,Smilova 307, 530 02 Pardubice

141.570,-Kč s DPH

PRVNÍ ZÁMECKÁ s.r.o.,Úsobí 1,582 54 Úsobí

124.352,-Kč s DPH

REGAM CZ,s.r.o.,Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8

138.762,80 Kč s DPH

AWA Trade s.r.o.,Hviezdoslavova 987,034 95 Likavka

148.028,-Kč s DPH

Schvaluje
Uzavření objednávky na dodávku a montáž 2 ks sloupů solárního veřejného osvětlení s firmou PRVNÍ
ZÁMECKÁ s.r.o.,Úsobí 1,582 54 Úsobí za částku 124.352,-Kč s DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této objednávky. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský .

Úhrada cestovních nákladů člena konkurzní komise (USN-R3-415/2015)
Souhlasí
S úhradou cestovních nákladů člena konkurzní komise Mgr. Petra Lišky za dny 27. 5. 2015 (otvírání
obálek) a 15. 6. 2015 (konkurz) ve výši 724 Kč. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

Přeložka vedení VN nad sběrným dvorem Dvorec (USN-R3-416/2015)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí č.Z-S14-12-8120050105 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi firmou ČEZ Distribuce,a.s. a městem Nepomuk nad
sběrným dvorem ve Dvorci z důvodu nevyhovujícího provedení stávajícího vedení z hlediska ochrany
pádu vodičů na zem. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů činí 91.157,75 Kč bez DPH.
Schvaluje
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Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č.Z-S14-12-8120050105 o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi firmou ČEZ Distribuce,a.s. a městem Nepomuk
nad sběrným dvorem ve Dvorci z důvodu nevyhovujícího provedení stávajícího vedení z hlediska
ochrany pádu vodičů na zem. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů činí 91.157,75 Kč bez
DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

