RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 9.3.2016

Číslo jednání: JedNR3-35/2016
Datum jednání: 09.03.2016

Program jednání (USN-R3-777/2016)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola usnesení
Program jednání
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt
č. 7
5. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č.
4
6. Pronájem pozemku pod bytovým domem na st. 156 v k.ú. Klášter
7. Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 590/5 a 589 v k.ú. Nepomuk o
výměře cca 60 m2
8. Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 632 v k.ú. Nepomuk
9. Vyvěšení záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 109/46 v k.ú. Dvorec
10. Žádost o prodej části pozemku p.č. 590/5 a p.č. 589 o výměře cca 25 m2 (roh
křižovatky Husova, Nádražní) v k.ú. Nepomuk
11. Prodej pozemků ve vlastnictví města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k.
ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2
12. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 109/60 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec
(ul. Lesnická)
13. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 594/88 v k. ú. Nepomuk - obytná zóna
vedle elektrárny
14. Žádost p. Dany Baštářové z Nepomuka o odkoupení pozemku p.č. 350/1 o výměře
631 m2 v k. ú. Nepomuk
15. Zápis do MŠ a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2016/17 do MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec
16. Prázdninový provoz a podmínky docházky dětí o letních prázdninách
17. Provoz a školné Mateřské školy (MŠ) Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ
Dvorec od 1. 9. 2016
18. Snížení bankovních poplatků a reakce na dotazníkové šetření - informativní zpráva
19. Schválení účetních závěrek za rok 2015, hospodářského výsledku za rok 2015 a
jeho rozdělení do fondů u školských příspěvkových organizací zřizovaných
městem Nepomuk
20. Účelová dotace pro Centrum pro komunitní práci Západní Čechy
21. Zprávy z jednání komisí a výborů
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22. Soutěž o návrh – umělecké dílo pro nový kruhový objezd v Nepomuku
23. Smlouva na výkon grafických prací pro Nepomucké noviny
24. Nepomucká pouť 2016
25. Nepomucké kulturní léto 2016 – Oživení Malé letní scény
26. Prodej dřeva
27. Veřejnoprávní smlouva - Žinkovy
28. Odkoupení pozemků p.č. 325/72, 346/32, 346/23, 346/24, 346/22, 346/21,
346/20, 346/27 a 346/2 v k. ú. Nepomuk (lokalita V Korýtkách) za 250 Kč/m2
29. Použití prostředků investičního fondu ZŠ Nepomuk ve výši cca 350.000 Kč na
nákup 2 elektrických pánví do školní jídelny
30. Kupní smlouva na odkoupení nemovité věci - inženýrské sítě - od Výrobního a
obchodního sdružení II., spol. s.r.o. za kupní cenu 35.000 Kč
31. Územní studie Nepomuk- Pod Vinicí
32. Územní plán
33. Různé + Diskuse
34. Závěr

4) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici
551, byt č. 7 (USN-R3-778/2016)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, byt č. 7, o velikosti 2+k.k.,
celková plocha 47,13 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 378 310,- Kč s tím, že celková částka
ve výši 378 310,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.9.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

5) Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303,
byt č. 4 (USN-R3-779/2016)
Bere na vědomí
Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.3.2016 na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 4 –
(***).

6) Pronájem pozemku pod bytovým domem na st. 156 v k.ú. Klášter (USN-R3780/2016)
Schvaluje
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Pronájem pozemku pod bytovým domem na st. 156 v k.ú. Klášter – (***) na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 7,-Kč/m2. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

7) Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 590/5 a 589 v k.ú. Nepomuk
o výměře cca 60 m2 (USN-R3-781/2016)
Bere na vědomí
Žádost (***) o prodej nebo pronájem části pozemku 290/5 a 589 v k. ú. Nepomuk
Ukládá
Starostovi projednat pronájem pásu 2 m za garáží na dobu určitou s (***). Plnění usnesení zajistí
Jiří Švec .

8) Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 632 v k.ú. Nepomuk
(USN-R3-782/2016)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 632 v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá.
Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr města na pronájem části pozemku p.č. 632 v k.ú. Nepomuk.

10) Žádost o prodej části pozemku p.č. 590/5 a p.č. 589 o výměře cca 25 m2
(roh křižovatky Husova, Nádražní) v k.ú. Nepomuk (USN-R3-784/2016)
Bere na vědomí
Žádost (***) o prodej části pozemku p.č. 590/5 a p.č. 589 o výměře cca 25 m2 (roh křižovatky Husova,
Nádražní) v k. ú. Nepomuk (zeleně vyšrafovaná část). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
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11) Prodej pozemků ve vlastnictví města Nepomuk pod garážemi jiných
vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2 (USN-R3785/2016)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 216 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní)
vlastníkům garáže (***) za 150 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.
Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Prodej je
osvobozen od DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

12) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 109/60 o výměře cca 60 m2 v k. ú.
Dvorec (ul. Lesnická) (USN-R3-786/2016)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení části pozemku p.č. 109/60 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec (ul. Lesnická u
řadových domků).

13) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 594/88 v k. ú. Nepomuk - obytná
zóna vedle elektrárny (USN-R3-787/2016)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení části pozemku p.č. 594/88 v k. ú. Nepomuk o výměře cca 300 m 2 za 150
Kč/m2.

14) Žádost p. Dany Baštářové z Nepomuka o odkoupení pozemku p.č. 350/1 o
výměře 631 m2 v k. ú. Nepomuk (USN-R3-788/2016)
Bere na vědomí
Žádost (***) z Nepomuka o odkoupení pozemku p.č. 350/1 o výměře 631 m2 v k. ú. Nepomuk.
Ukládá
Odboru FIN objednat znalecký posudek na ocenění pozemku p.č. 350/1 o výměře 631 m2 v k. ú.
Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
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15) Zápis do MŠ a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2016/17 do MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec
(USN-R3-789/2016)
Bere na vědomí
1) Konání zápisu do MŠ Nepomuk dne 20. a 21. 4. 2016
2) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/17 do MŠ Nepomuk
a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec.

16) Prázdninový provoz a podmínky docházky dětí o letních prázdninách
(USN-R3-790/2016)
Bere na vědomí
Podmínky docházky dětí o letních prázdninách.
Plnění obou usnesení zajistí Blanka Čubrová (podání zprávy MŠ o výsledku jednání RMN)

17) Provoz a školné Mateřské školy (MŠ) Nepomuk a odloučeného pracoviště
MŠ Dvorec od 1. 9. 2016 (USN-R3-791/2016)
Bere na vědomí
1) Provoz mateřských škol:



MŠ Nepomuk od 1. 9. 2016 6.00 – 17.00 hod
MŠ Dvorec od 1. 9. 2016 6.30 – 17.00 hod

2) Stanovení školného od 1. 9. 2016
 ve výši 400 Kč měsíčně (10 měsíců) + stravné
 O prázdninách pouze přihlášení, a to 20 Kč na den + stravné
Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (podání zprávy MŠ o výsledcích jednání RMN)

19) Schválení účetních závěrek za rok 2015, hospodářského výsledku za rok
2015 a jeho rozdělení do fondů u školských příspěvkových organizací
zřizovaných městem Nepomuk (USN-R3-792/2016)
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Schvaluje
1) Účetní závěrku za rok 2015 u školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem
Nepomuk dle vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s § 102, odst. 2, písm. q), Zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
2) Hospodářský výsledek za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů u školských příspěvkových
organizací zřizovaných Městem Nepomuk (§ 29, odst. 1, vyhlášky MF ČR č 220/2013 Sb., ve
znění pozdějších předpisů):
Školská příspěvková
organizace
MŠ Nepomuk
ZŠ Nepomuk
ZUŠ Nepomuk

Hospodářský
výsledek
250 739,38
167 755,73
54 123,65

Rezervní fond
220 739,38
67 755,73
11 123,65

Fond odměn
30 000,00
100 000,00
43 000,00

20) Účelová dotace pro Centrum pro komunitní práci Západní Čechy (USN-R3793/2016)
Schvaluje
poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000,- Kč Centru pro komunitní práci Západní Čechy, jako
spoluúčast města na projektu KOMPAS v roce 2016. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

21) Zprávy z jednání komisí a výborů (USN-R3-794/2016)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání kulturní komise.
Bere na vědomí
Zprávy z jednání redakční rady

22) Soutěž o návrh – umělecké dílo pro nový kruhový objezd v Nepomuku
(USN-R3-795/2016)
Bere na vědomí
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návrh soutěžních podmínek pro Výtvarnou soutěž o návrh – umělecké dílo pro nový kruhový objezd v
Nepomuku na téma sv. Jan Nepomucký
Jmenuje
porotu soutěže ve složení:
Řádní členové poroty závislí:
Ing. Jiří Švec, P. Ing. Mgr. Vítězslav Holý, PhDr. Pavel Kroupa
Řádní členové poroty nezávislí:
MgA. Petr Janda, Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, MgA. Tomáš Vaněk, MgA. Zuzana Motlová
Náhradníci poroty závislí:
Mgr. Markéta Duchoslavová, Bc. Šárka Boušová
Náhradníci poroty nezávislí:
MgA. Pavel Karous, Ing. arch. Petr Lešek
Za plnění usnesení zodpovídá Pavel Kroupa

23) Smlouva na výkon grafických prací pro Nepomucké noviny (USN-R3796/2016)
Schvaluje
návrh smlouvy o dílo na výkon grafických prací při redakční činnosti, který je přílohou tohoto
usnesení.
Pověřuje
starostu Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo na výkon grafických prací při redakční činnosti s
MgA. Martinem Buškem, Plzeň.

24) Nepomucká pouť 2016 (USN-R3-797/2016)
Bere na vědomí
podání žádosti o dotaci na projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku“ z dotačního programu Plzeňského
kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji“.
Schvaluje
kulturní program Nepomucké svatojánské pouti 2016, pořádaný městem Nepomuk.
Schvaluje
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rozpočet Nepomucké svatojánské pouti 2016. Za plnění usnesení zodpovídá Petra Šašková

25) Nepomucké kulturní léto 2016 – Oživení Malé letní scény (USN-R3798/2016)
Schvaluje
kulturní program na Malé letní scéně v sezóně 2016 dle přiloženého harmonogramu.
Schvaluje
Postup při výběru dodavatele v rámci výběrového řízení Občerstvení na Malé letní scéně - sezóna
2016.Plnění usnesení zajistí Petra Šašková

26) Prodej dřeva (USN-R3-799/2016)
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 pro celý rok 2016 ve složení: Ing.
Jaroslav Somolík, Vladimír Vokurka, Tomáš Chouň, Alena Marušincová, Vladimír Rund, náhradníci ve
složení: Josef Silovský , Václav Novák. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

27) veřejnoprávní smlouva - Žinkovy (USN-R3-800/2016)
Schvaluje
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Nepomuk a Městysem Žinkovy pro výkon agendy
speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se v jejich správním
obvodu. Plnění usnesení zajistí Mgr. Jiří Bešta.
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28) Odkoupení pozemků p.č. 325/72, 346/32, 346/23, 346/24, 346/22,
346/21, 346/20, 346/27 a 346/2 v k. ú. Nepomuk (lokalita V Korýtkách) za 250
Kč/m2 (USN-R3-801/2016)
Bere na vědomí
Možnost odkoupení pozemků p.č. 325/72, 346/32, 346/23, 346/24, 346/22, 346/21, 346/20, 346/27
a 346/2 v k. ú. Nepomuk (lokalita V Korýtkách) od (***) za 250 Kč/m2.
Ukládá
zhotovit znalecký posudek na ocenění pozemků p.č. 325/72, 346/32, 346/23, 346/24, 346/22,
346/21, 346/20, 346/27 a 346/2 v k. ú. Nepomuk (lokalita V Korýtkách). Plnění usnesení zajistí B.
Čubrová.

29) Použití prostředků investičního fondu ZŠ Nepomuk ve výši cca 350.000 Kč
na nákup 2 elektrických pánví do školní jídelny (USN-R3-802/2016)
Bere na vědomí
Dopis ředitele ZŠ Nepomuk ohledně potřebnosti zakoupení 2 elektrických pánví do školní jídelny
Základní školy Nepomuk ve výši cca 350 000 Kč.
Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Použití prostředků investičního fondu ZŠ Nepomuk ve výši cca 350.000 Kč na zakoupení 2 elektrických
pánví do školní jídelny ZŠ Nepomuk.

30) Kupní smlouva na odkoupení nemovité věci - inženýrské sítě - od
Výrobního a obchodního sdružení II., spol. s.r.o. za kupní cenu 35.000 Kč
(USN-R3-803/2016)
RMN Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Kupní smlouvu na odkoupení nemovité věci – inženýrské sítě – část vodovodu od Výrobního a
obchodního sdružení II., spol. s.r.o. (dále též VOS II., spol. s.r.o.) za celkovou kupní cenu 35.000 Kč.
Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
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31) Územní studie Nepomuk- Pod Vinicí (USN-R3-804/2016)
Schvaluje
Zpracování žádosti o podporu na Územní studii Nepomuk- Pod Vinicí v rámci 9. Výzvy Irop –
specifický cíl 3.3. firmou DAOS-CONSULTING s.r.o. za cenu 20 000,-Kč bez DPH. Plnění usnesení
zajistí Josef Silovský

32) Územní plán (USN-R3-805/2016)
Pověřuje
Pavla Kroupu a Marka Barocha přípravou zadávacích podmínek výběrového řízení na zpracovatele
Územního plánu

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

