RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 27.1.2016

Číslo jednání: JedNR3-31/2016
Datum jednání: 27.01.2016

Program jednání (USN-R3-709/2016)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola usnesení
Program jednání
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557,
byt č. 11
5. Souhlas s podnájmem a přihlášení 1 osoby k trvalému pobytu v Nepomuku, U
Sokolovny 558, byt č. 14
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1
7. Postoupení nájemní smlouvy a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt
v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 15
8. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7
9. Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 1549/12 o výměře 58 m2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Nepomuk, ul. Nádražní, ve vlastnictví města
Nepomuk, Plzeňskému kraji
10. Možnost odkoupení (příp. směny) pozemků p.č. 266/21 o výměře 837 m2 a p.č.
267/5 o výměře 362 m2, v k. ú. Nepomuk u Tesasu od firmy „Výrobní a obchodní
sdružení II.“
11. Výpůjčka pozemků parc.č.
325/80,325/58,325/84,325/62,325/60,325/61,346/12,346/6,325/59,327/1,325/7
4,326,325/59,325/75,325/77 a25/76 v k.ú. Nepomuk - sportoviště a rekreační
plocha, trvalý travní porost FK Nepomuk
12. Převod nájemní smlouvy na část pozemku par.č. 1503/2 z otce na syna
13. Směrnice na pokladní službu
14. 13. rozpočtové opatření v roce 2015
15. 1. rozpočtové opatření v roce 2016
16. Stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 13
17. Komise pro vyhodnocení nabídek na prodej osobního automobilu ŠKODA FELICIA
LXI
18. Komise pro vyhodnocení nabídek na prodej vozidel z areálu TS
19. Komise pro vyhodnocení nabídek na prodej movitého majetku z areálu TS
20. Vlajka pro Tibet
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21. Oznámení o konání ohňostroje při příležitosti konání plesu firmy KLAUS Timber,
a.s.
22. Směrnice o používání mobilních telefonů
23. Výsadba lip na náměstí v Nepomuku
24. Různé + diskuze
25. Závěr

4) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U
Sokolovny 557, byt č. 11 (USN-R3-710/2016)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 11, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 393 170,- Kč s tím, že
první splátka ve výši 90 000,- Kč byla uhrazena. Doplatek ve výši 303 170,- Kč je splatný do
31.12.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

5) Souhlas s podnájmem a přihlášení 1 osoby k trvalému pobytu v Nepomuku,
U Sokolovny 558, byt č. 14 (USN-R3-711/2016)
Schvaluje
Podnájem bytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 14 a přihlášení k trvalému pobytu pro (***).
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č.
1 (USN-R3-712/2016)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 3 (***) na dobu určitou od
1.2.2016 do 31.3.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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7) Postoupení nájemní smlouvy a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 15 (USN-R3-713/2016)
Schvaluje
Postoupení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková
plocha 33,36 m2 (***).
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 15, o
velikosti 0+1, celková plocha 33,36 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 256 220,- Kč s tím, že
první splátka ve výši 50 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 206 220,- Kč je splatný do
30.10.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

8) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7
(USN-R3-714/2016)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7 – (***) na dobu určitou od
1.2.2016 do 31.1.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

9) Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 1549/12 o výměře 58 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Nepomuk, ul. Nádražní, ve
vlastnictví města Nepomuk, Plzeňskému kraji (USN-R3-715/2016)
Souhlasí
S bezúplatným převodem nově vzniklého pozemku p.č. 1549/12 o výměře 58 m 2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk, IČO: 00256986, do vlastnictví
Plzeňského kraje. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 1549/12 o výměře 58 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk, IČO: 00256986, do vlastnictví
Plzeňského kraje. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
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10) Možnost odkoupení (příp. směny) pozemků p.č. 266/21 o výměře 837 m2
a p.č. 267/5 o výměře 362 m2, v k. ú. Nepomuk u Tesasu od firmy „Výrobní a
obchodní sdružení II.“ (USN-R3-716/2016)
Bere na vědomí
Možnost odkoupení (příp. směny) pozemků p.č. 266/21 o výměře 837 m 2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) a p.č. 267/5 o výměře 362 m2 (ostatní plocha ostatní komunikace) v k. ú. Nepomuk
u Tesasu od firmy “Výrobní a obchodní sdružení II.” Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
Ukládá
Odboru FIN nechat zhotovit znalecký posudek na výše uvedené pozemky. Plnění usnesení zajistí
Blanka Čubrová.

11) Výpůjčka pozemků parc.č.
325/80,325/58,325/84,325/62,325/60,325/61,346/12,346/6,325/59,327/1,32
5/74,326,325/59,325/75,325/77 a25/76 v k.ú. Nepomuk - sportoviště a
rekreační plocha, trvalý travní porost FK Nepomuk (USN-R3-717/2016)
Schvaluje
Výpůjčku pozemků par.č.
325/80,325/58,325/84,325/62,325/60,325/61,346/12,346/6,325/59,327/1,325/74,326,325/59,325/7
5,325/77 a 325/76 v k.ú. Nepomuk – sportoviště a rekreační plocha, trvalý travní porost FK Nepomuk,
Nádražní 402, 335 01 Nepomuk za účelem rekonstrukce sportovního areálu na víceúčelové
sportoviště. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

12) Převod nájemní smlouvy na část pozemku par.č. 1503/2 z otce na syna
(USN-R3-718/2016)
Schvaluje
Převod nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1503/2 v k.ú. Nepomuk (***). Nájemné na část
pozemku – 111 m2 ve výši 7,- Kč/m2. Roční nájemné činí 777,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava
Suchá.
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13) Směrnice na pokladní službu (USN-R3-719/2016)
Schvaluje
Směrnici na pokladní službu s platností od 01.01.2016.Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

14) 13. rozpočtové opatření v roce 2015 (USN-R3-720/2016)
Schvaluje
13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 309 534 000 Kč a výdaje
336 186 910 Kč
Pověřuje
Jaroslava Somolíka zaúčtováním 13. rozpočtového opatření. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík

15) 1. rozpočtové opatření v roce 2016 (USN-R3-721/2016)
Schvaluje
1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy činí 298 222 300 Kč a výdaje
320 985 000 Kč.
Pověřuje
Jaroslava Somolíka zaúčtováním 1.rozpočtového opatření. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík

16) Stavební úpravy v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 13 (USN-R3722/2016)
Schvaluje
Stavební úpravy v bytovém domě v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 13. Přestavba stávající komory
na šatnu. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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17) Komise pro vyhodnocení nabídek na prodej osobního automobilu ŠKODA
FELICIA LXI (USN-R3-723/2016)
Určuje
Komisi pro vyhodnocení nabídek na prodej osobního automobilu ŠKODA FELICIA LXI ve složení:
Jaroslav Somolík, Václav Hora, Bc. Zdeněk Bouše. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík

18) Komise pro vyhodnocení nabídek na prodej vozidel z areálu TS (USN-R3724/2016)
Určuje
Komisi pro vyhodnocení nabídek na prodej vozidel z areálu TS města Nepomuk ve složení: Václav
Hora , Ing. Jaroslav Somolík, Bc. Zdeněk Bouše . Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň

19) Komise pro vyhodnocení nabídek na prodej movitého majetku z areálu TS
(USN-R3-725/2016)
Schvaluje
Komisi pro vyhodnocení nabídek na prodej movitého majetku z areálu TS města Nepomuk ve složení:
Ing. Jaroslav Somolík, Bc. Zdeněk Bouše a Josef Silovský . Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň

20) Vlajka pro Tibet (USN-R3-726/2016)
Souhlasí
s připojením Města Nepomuku k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Plnění usnesení zajistí Pavel
Kroupa.
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21) Oznámení o konání ohňostroje při příležitosti konání plesu firmy KLAUS
Timber, a.s. (USN-R3-727/2016)
Bere na vědomí
Oznámení o konání ohňostroje dne 13. února 2016 po 24. hodině na ploše nepomuckého náměstí při
příležitosti konání plesu firmy KLAUS Timber, a.s.

22) Směrnice o používání mobilních telefonů (USN-R3-728/2016)
Schvaluje
Dodatek č. 17 ke směrnici č. 2 o používání mobilních telefonů Měú Nepomuk . Plnění usnesení zajistí
Václav Netušil .

23) Výsadba lip na náměstí v Nepomuku (USN-R3-729/2016)
Schvaluje
Výběrové řízení na dodávku výsadby pro doplnění stromořadí na náměstí A. Němejce.
Poptávka bude uveřejněna na internetových stránkách města Nepomuk a bude obsahovat specifikaci
zakázky a nabídkový formulář s výkazem výměr. Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou, která
nabídne nejnižší cenu.
Určuje
Komisi pro vyhodnocení nabídek na výsadbu stromů na náměstí ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Josef
Silovský, František Holub, náhradníci ve složení: ing. Jiří Švec, Tomáš Chouň, ing. Jaroslav Somolík.

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

