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Číslo jednání:  JedNR3-36/2016 

Datum jednání:  23.03.2016 

 

Program jednání  (USN-R3-806/2016) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Program jednání   
4. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2016   
5. Směna části p.p.č.1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlastnictví ČR s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část p.p.č.1555/1 o výměře 
117 m2, část p.p.č.1555/2 o výměře 1 m2 a část p.p.č.1556/4 o výměře 7 m2 s 
doplatkem městu Nepomuk   

6. Bezúplatný převod pozemků p.č. 60/6 o výměře 115 m2, 60/7 o výměře 207 m2 a 
60/9 o výměře 49 m2 všechny v k. ú. Dvorec (ostatní plocha, manipulační plocha) 
od Státního pozemkového úřadu (SPÚ)   

7. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 611/1 v k. ú. Nepomuk u Normy   
8. Zprávy z jednání komisí   
9. Prodej dřevní hmoty   
10. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů v roce 2016   
11. Uzavření dodatku k smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, 

byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2   
12. 3. rozpočtové opatření v roce 2016   
13. Prominutí poplatku za nájemné za byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č.4 po 

dobu 3 měsíců   
14. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4   
15. Prodej automobilu Fiat Ducato 3P26542   
16. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6   
17. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8   
18. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3   
19. Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny   
20. VPS - Životice   
21. VPS - Kozlovice   
22. Rekonstrukce plynové kotelny pro objekt tělocvičny Nepomuk   
23. Geologický a znalecký posudek   
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24. Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické o účelovou dotaci města 
Nepomuk pro rok 2016   

25. Dvorec č.201 - změna stavby z penzionu na komunitní dům   
26. Soutěže o návrh Město Nepomuk - návrh designu webových stránek   
27. Různé + diskuse 
28. Závěr 

  

4) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk na rok 2016  (USN-R3-807/2016) 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

1) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže” pro rok 2016 dle přílohy “Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 

2016.xlsx”. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Podpora sportovních akcí” pro rok 

2016 dle přílohy “Podpora sportovních akcí v roce 2016.xlsx”. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

3) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí“ pro rok 

2016 dle přílohy. Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 

4) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových 

organizací“ pro rok 2016 dle přílohy. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

5) Směna části p.p.č.1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlastnictví ČR s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část p.p.č.1555/1 o 

výměře 117 m2, část p.p.č.1555/2 o výměře 1 m2 a část p.p.č.1556/4 o 

výměře 7 m2 s doplatkem městu Nepomuk  (USN-R3-808/2016) 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Směnu části pozemku p.č. 1563/8 o výměře 2 m2 a 40 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospodařit 

s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s.p. za část pozemku p.č. 1555/1 o výměře 117 m2, část pozemku 

p.č. 1555/2 o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 1556/4 o výměře 7 m2 s doplatkem městu Nepomuk 

ve výši  17 800,-Kč. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

Ukládá 

http://www.nepomuk.cz/cs/podpora-sportovnich-akci-2016
http://www.nepomuk.cz/cs/podpora-cinnosti-neziskovych-organizaci-2016
http://www.nepomuk.cz/cs/podpora-cinnosti-neziskovych-organizaci-2016
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Odboru FIN vyvěsit záměr na směnu. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

6) Bezúplatný převod pozemků p.č. 60/6 o výměře 115 m2, 60/7 o výměře 

207 m2 a 60/9 o výměře 49 m2 všechny v k. ú. Dvorec (ostatní plocha, 

manipulační plocha) od Státního pozemkového úřadu (SPÚ)  (USN-R3-

809/2016) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Bezúplatný převod pozemků p.č. 60/6 o výměře 115 m2, p.č. 60/7 o výměře 207 m2 a 60/9 o výměře 

49 m2 všechny v k. ú. Dvorec (ostatní plocha, manipulační plocha) od Státního pozemkového úřadu 

(SPÚ). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

7) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 611/1 v k. ú. Nepomuk u Normy  

(USN-R3-810/2016) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení části pozemku p.č. 611/1 v k. ú. Nepomuk u Normy (nová). 

Konstatuje 

Část pozemku, o nějž (***) žádá, neuvažuje zatím město Nepomuk prodávat. Nejprve se bude řešit 

pozemková situace okolo rekonstrukce a rozšíření marketu Norma. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová (vyrozumění (***)). 

 

8) Zprávy z jednání komisí  (USN-R3-811/2016) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání komisí 

Schvaluje 

Smlouvu o dílo na výkon grafika při redakční činnosti uzavřenou se zhotovitelem MgA. Martinem 

Buškem, Politických vězňů 19, 301 00 Plzeň spočívající v provádění sazby „Nepomuckých novin“  
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9) Prodej dřevní hmoty  (USN-R3-812/2016) 

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 . Komise bude ve stejném složení jako při posledním prodeji . Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík . 

 

11) Uzavření dodatku k smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U 

Sokolovny 559, byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2  (USN-R3-

813/2016) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Uzavření dodatku k smlouvě budoucí kupní s (***)na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 3 o 

velikosti 2+k.k., celková plocha  56,56 m2. Mění se kupní cena a její splatnost. Budoucí kupující zaplatí 

kupní cenu nemovitosti, která byla stanovena  ve výši 393 170,- Kč. Kupní cena bude zaplacena 

následujícím způsobem: budoucí kupující zaplatil první splátku ve výši 150 000,- Kč, druhou splátku 

kupní ceny ve výši 243 170,- Kč zaplatí budoucí kupující nejpozději do 31.12.2016. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

 

12) 3. rozpočtové opatření v roce 2016  (USN-R3-814/2016) 

Bere na vědomí 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 98 376 100 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

121 138 800 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 98 376 100 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

121 138 800 Kč. 
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14) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4  

(USN-R3-815/2016) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy – (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4 do 30.6.2016. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

15) Prodej automobilu Fiat Ducato 3P26542  (USN-R3-816/2016) 

Bere na vědomí 

Žádost o koupi vozidla Fiat Ducato RZ 3P2 6542 od (***) za cenu 20 000,- Kč. 

Bere na vědomí 

Návrh kupní smlouvy  na prodej ojetého vozidla  (***). 

Schvaluje 

Uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla Fiat Ducato 2.0 JTD Combinato, RZ: 3P2 6542 s (***) za 

cenu 20 000,- Kč. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem kupní smlouvy na prodej vozidla Fiat Ducato 2.0 JTD Combinato, 

RZ: 3P2 6542 s (***) za cenu 20 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

16) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6  

(USN-R3-817/2016) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy -  (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6 do 30.6.2016. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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17) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8  

(USN-R3-818/2016) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy – (***)na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8 do 30.6.2016. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

18) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3  

(USN-R3-819/2016) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy – (***)na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3 do 30.9.2016. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

19) Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny  (USN-R3-820/2016) 

Bere na vědomí 

Návrh příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna, spol. s r.o. České Budějovice, Průběžná 48, 370 04 

České Budějovice na obstarání záležitostí spočívajících v zajištění uspořádání výběrového řízení na 

výběr dodavatele na akci : “Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny” za částku 20.000,- 

bez DPH. 

Schvaluje 

Uzavření  příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna, spol. s r.o. České Budějovice, Průběžná 48, 370 

04 České Budějovice na obstarání záležitostí spočívajících v zajištění uspořádání výběrového řízení na 

výběr dodavatele na akci : “Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny” za částku 20.000,- 

bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna, spol. s r.o. České 

Budějovice. 

Bere na vědomí 

Znění  technických zadávacích podmínek na akci “Výměna střešních oken - bytové domy U 

Sokolovny”. 
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Schvaluje 

Technické  zadávací podmínky na akci “Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny”. Plnění 

usnesení zajistí Tomáš Chouň 

 

20) VPS - Životice  (USN-R3-821/2016) 

Schvaluje 

Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi:  Obec Životice a Město Nepomuk pro výkon agendy speciálního 

stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházející se v jejím správním obvodu.  

 

21) VPS - Kozlovice  (USN-R3-822/2016) 

Schvaluje 

Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi : Obec Kozlovice a Město Nepomuk pro výkon agendy 

speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházející se v jejím správním obvodu. 

 

23) Geologický a znalecký posudek  (USN-R3-823/2016) 

Schvaluje 

Cenovou nabídku od firmy Silniční a inženýrská společnost, s.r.o. na vypracování geologického 

posudku na víceúčelové hřiště při ZŠ Nepomuk, a na vypracování znaleckého posudku nerovností 

komunikace v Myslivecké ulici. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň . 

 

24) Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické o účelovou dotaci 

města Nepomuk pro rok 2016  (USN-R3-824/2016) 

Schvaluje 

Poskytnutí finančního příspěvku Diakonii Českobratrské církvi evangelické na rozvoj sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi do lokality Nepomucka v roce 2016 ve výši 5 000,-  Kč. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík.  
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25) Soutěže o návrh Město Nepomuk - návrh designu webových stránek  

(USN-R3-825/2016) 

Schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Beneš&Michl na dodávku nových webových stránek nepomuk.cz za 

nabídkovou cenu 175 148 Kč vč. DPH 21%. Plnění usnesení zajistí P. Kroupa 

 

26) Hasičská stříkačka  (USN-R3-826/2016) 

Schvaluje 

Vypracovanou žádost o dotaci na hasičskou stříkačku  včetně   podání na IROP. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský  

 

27) Prodej pozemků nebo jejich částí v k. ú. Dvorec - průmyslová zóna  (USN-

R3-827/2016) 

Ukládá 

Paní  Čubrové  vyvěsit záměr na prodej pozemků nebo jejich částí v průmyslové zóně  v k. ú. Dvorec   

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


