RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 25.8.2015

Číslo jednání: JedNR3-21/2015
Datum jednání: 25.08.2015

program jednání (USN-R3-483/2015)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola usnesení
program jednání
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 7, o
velikosti 3+1, celková plocha 78,63 m2
5. Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v k.ú. Nepomuk par.č. st. 96/5 garáž s
jedním parkovacím místem
6. smlouva o uzavření smlouvy o zřízení VB - služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu
7. Znalecký posudek na pozemek p.č. 541/5 o výměře 162 m2 v k. ú. Dvorec
8. Nepomuk-připojení vrtu HV 06
9. Směrnice o používání mobilních telefonů
10. Nepomuk - Dvorec, PJ, p. 106/2 - přeložka VN
11. V432 Kočín - Přeštice - zdvojení stávajícího vedení 400kV
12. Zajištění autobusové dopravy Nepomuk – Swalmen a zpět
13. Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk - systém odděleného
sběru - kompostéry - vybavení sběrného dvora
14. Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk ,,Za sluníčkem do zahrádky aneb příroda nás
baví“
15. Memoriál Václava Vodáka
16. Nákup houpaček
17. Školská rada
18. Různé
19. Diskuse
20. Závěr
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Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 7,
o velikosti 3+1, celková plocha 78,63 m2 (USN-R3-484/2015)
Schvaluje
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 7, o velikosti 3+1, celková
plocha 78,63 m2 a uzavření nájemní smlouvy s (***)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 7, o
velikosti 3+1, celková plocha 78,63 m2 za cenu platnou pro rok 2015 nebo 2018 ve výši 556 480,- Kč
nebo 601 720,- Kč s tím, že první splátka ve výši 150 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy.
Doplatek ve výši 406 480,- Kč nebo 451 720,- Kč je splatný do 31.12.2015 nebo do 28.2.2018. Plnění
usnesení zajistí Miroslava Suchá .

Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v k.ú. Nepomuk par.č. st. 96/5 garáž
s jedním parkovacím místem (USN-R3-485/2015)
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 1.10.2015 do 31.5.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

smlouva o uzavření smlouvy o zřízení VB - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu (USN-R3-486/2015)
Bere na vědomí
Žádost o uzavření smlouvy - “smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-0005786/3/VB” s ČEZ Distribuce, a.s., na
pozemcích parc. č. 554/3 (1,5m2) a 196/9 (5,5m2) v k.ú. Dvorec (Blatenská ul. Č.p. 104). Služebnost
věcného břemene spočívá: umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a
výměnu součásti distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu 1000,- Kč.
Schvaluje
Žádost o uzavření smlouvy - “smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-0005786/3/VB” s ČEZ Distribuce, a.s., na
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pozemcích parc. č. 554/3 (1,5m2) a 196/9 (5,5m2) v k.ú. Dvorec (Blatenská ul. Č.p. 104). Služebnost
věcného břemene spočívá: umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a
výměnu součásti distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu 1000,- Kč.
Plnění usnesení zajistí Václav Peroutka.

Znalecký posudek na pozemek p.č. 541/5 o výměře 162 m2 v k. ú. Dvorec
(USN-R3-487/2015)
Bere na vědomí
Znalecký posudek na pozemek p.č. 541/5 o výměře 162 m2 v k. ú. Dvorec v majetku (***).
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odkoupení pozemku p.č. 541/5 o výměře 162 m2 v k. ú. Dvorec od (***) za 107,- Kč/m2. Plnění
usnesení zajistí Blanka Čubrová .

Nepomuk-připojení vrtu HV 06 (USN-R3-488/2015)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy mezi městem Nepomuk a panem (***) o možnosti provést stavbu na cizím pozemku.
Obsahem smlouvy je připojení vrtu HV05 a HV06, které povede po pozemku 877/2 v k.ú. Nepomuk
ve vlastnictví pana Josefa Průchy.
Schvaluje
Uzavření smlouvy mezi městem Nepomuk a (***) o možnosti provést stavbu na cizím pozemku.
Obsahem smlouvy je připojení vrtu HV05 a HV06, které povede po pozemku 877/2 v k.ú. Nepomuk
ve vlastnictví pana Josefa Průchy.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

Směrnice o používání mobilních telefonů (USN-R3-489/2015)
Schvaluje
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Dodatek č. 16 ke směrnici č. 2 o používání mobilních telefonů MěÚ Nepomuk . Plnění usnesení
zajistí Václav Netušil

Nepomuk - Dvorec, PJ, p. 106/2 - přeložka VN (USN-R3-490/2015)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy číslo: Z-S24-12-8120050105 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie v prostoru nad sběrným dvorem Dvorec, mezi provozovatelem ČEZ
Distribuce, a.s. a žadatelem městem Nepomuk, kde předpokládaná výše nákladů činí 27.500,-Kč bez
DPH. Budou fakturovány skutečně vynaložené náklady.
Schvaluje
Uzavření smlouvy číslo: Z-S24-12-8120050105 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie v prostoru nad sběrným dvorem Dvorec, mezi provozovatelem ČEZ
Distribuce, a.s a žadatelem městem Nepomuk, kde předpokládaná výše nákladů činí 27.500,-Kč bez
DPH. Budou fakturovány skutečně vynaložené náklady.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

V432 Kočín - Přeštice - zdvojení stávajícího vedení 400kV (USN-R3-491/2015)
Bere na vědomí
Žádost projekční firmy ČEPS, a.s. o vyjádření k akci ,,V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího
vedení 400kV.”
Souhlasí
S navrhovaným provedením akce ,,V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400kV.”
V ochranném pásmu vedení nedojde k narušení sítí ve vlastnictví města Nepomuk.

Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasného vyjádření. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 25.8.2015

Zajištění autobusové dopravy Nepomuk – Swalmen a zpět (USN-R3492/2015)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na zajištění autobusové dopravy Nepomuk – Swalmen a zpět včetně
výletu v místě pobytu pro 60 osob (celkem 1670 km) v termínu od 10. do 14.9.2015.
ABDOP - Roman Klegr, Masarykova 1474/44, 252 19, Rudná, IČO: 41810503

79.500,-Kč bez DPH

DIAMOND TOUR, s.r.o., Praha 10, Rezlerova 286, PSČ 10900, IČO: 41810503

80.522,-Kč bez DPH

Schvaluje
Uzavření objednávky na zajištění autobusové dopravy Nepomuk – Swalmen a zpět včetně výletu v
místě pobytu pro 60 osob (celkem 1670 km) v termínu od 10. do 14.9.2015 s dopravcem ABDOP Roman Klegr, Masarykova 1474/44, 252 19, Rudná, IČO 41810503, za celkovou částku 79.500,-Kč bez
DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

Zkvalitnění systému nakládání s odpady ve městě Nepomuk - systém
odděleného sběru - kompostéry - vybavení sběrného dvora (USN-R3493/2015)
Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky část 1: Systém odděleného sběru –
kompostéry uchazeče ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín s nabídkovou cenou
695.250,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01.
Zlín s nabídkovou cenou 695.250,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky uchazeče VAHETA s.r.o., Doliny 157, 390 02 Tábor –
silniční váha.
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Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky uchazeče AM Znojmo, spol. s r.o., Na Záhumenkách 368/29,
669 04 Znojmo – Přímětice – silniční váha za nabídkovou cenu 973.000,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy s firmou AM Znojmo, spol. s r.o., Na Záhumenkách
368/29, 669 04 Znojmo – Přímětice – silniční váha s nabídkovou cenu 973.000,-Kč bez DPH. Plnění
usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta
s Tomášem Chouněm, Vrčeň 149, 335 41 Vrčeň za celkovou částku 20.000,-Kč-neplátce DPH.
Pověřuje
Starostu Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka a
autorského dozoru projektanta s Tomášem Chouněm, Vrčeň 149, 335 41 Vrčeň za celkovou částku
20.000,-Kč-neplátce DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk ,,Za sluníčkem do zahrádky aneb příroda nás
baví“ (USN-R3-494/2015)
Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky část 1: dodávka stavby – úprava dětského
hřiště a zahrady uchazeče PŘEMYSL PÍSAŘ – zahrady s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha
10, Vršovice s nejnižší nabídkovou cenou 799.875,03 Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s firmou PŘEMYSL PÍSAŘ – zahrady s.r.o.,
Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, Vršovice s nejnižší nabídkovou cenou 799.875,03 Kč bez
DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka s Tomášem Chouněm, Vrčeň
149,335 41 Vrčeň za celkovou částku 25.000,-Kč – neplátce DPH.
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Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka
s Tomášem Chouněm, Vrčeň 149, 335 41 Vrčeň za celkovou částku 25.000,-Kč.Plnění usnesení zajistí
Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o výkonu autorského dozoru nad realizací zakázky se Zuzanou Kejhovou
Přenosilovou, Republikánská 276, 335 61 Spálené Poříčí za celkovou částku 12.500,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o výkonu autorského dozoru nad realizací zakázky se
Zuzanou Kejhovou Přenosilovou, Republikánská 276, 335 61 Spálené Poříčí za celkovou částku
12.500,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

Memoriál Václava Vodáka (USN-R3-495/2015)
Schvaluje
Sponzorský dar ve výši 8 000,-Kč pro KPŽE Budislavice na pořádání turnaje Memoriál Václava Vodáka
ve volném mariáši. Plnění usnesení zajistí PhDr. Pavel Kroupa

Nákup houpaček (USN-R3-496/2015)
Schvaluje
Nákup 2 Ks houpaček do parku v Huti. Plnění usnesení zajistí PhDr. Pavel Kroupa.

Školská rada (USN-R3-497/2015)
Jmenuje
Alenu Marušincovou členem školské rady místo Milana Demely, který nemůže vykonávat funkci z
důvodu neslučitelnosti s funkcí ředitele základní školy. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec
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PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

