RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 6.4.2016

Číslo jednání: JedNR3-37/2016
Datum jednání: 06.04.2016

Program (USN-R3-828/2016)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola usnesení
Program
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 69,79 m2
5. Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor, Nepomuk - kiosek u bazénů o
celkové velikosti 24 m2 v k.ú. Nepomuk par.č. 1245 a 1246
6. Pronájem pozemku parc. č. 314/4 v k.ú. Nepomuk, o výměře 3 348 m2 ( ostatní
plocha)
7. Odkoupení pozemků p.č. 314/5 o výměře 1227 m2 a p.č. 325/3 o výměře 1475
m2 v k. ú. Nepomuk (v blízkosti Kuvagu a zahrádek)
8. Prodej plechové garáže v areálu fa.Klimex - N, vzduchotechnika Nepomuk, Na
Vinici III. 549
9. ZŠ Nepomuk - úprava vzduchotechniky
10. Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny
11. Terénní úpravy - multifunkční hřiště
12. Prodej dřeva
13. Dotace na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u příležitosti výročí
osvobození města Nepomuk
14. Zprávy z jednání komisí a výborů
15. Stanovení odměn členů redakční rady
16. Nepomuk - vrt HV 03
17. Přestupní uzel Nepomuk - Dvorec
18. Různé + diskuse
19. Závěr
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4) Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č.
9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 69,79 m2 (USN-R3-829/2016)
Schvaluje
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9, o velikosti 2+k.k.,
celková plocha 69,79 m2 a uzavření nájemní smlouvy s (***). Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku,
Pivovarská 571, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 69,79 m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve
výši 695 748,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč bude uhrazena do jednoho měsíce od
podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 435 748,- Kč je splatný do 30.6.2020. Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá.

5) Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor, Nepomuk - kiosek u
bazénů o celkové velikosti 24 m2 v k.ú. Nepomuk par.č. 1245 a 1246 (USNR3-830/2016)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor, Nepomuk – kiosek u bazénů o celkové velikosti 24
m2 v k.ú. Nepomuk, parc.č. 1245 a 1246. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem nebytových prostor , Nepomuk – kiosek u bazénů o
celkové velikosti 24 m2 v k.ú. Nepomuk, parc.č. 1245 a 1246.

6) Pronájem pozemku parc. č. 314/4 v k.ú. Nepomuk, o výměře 3 348 m2 (
ostatní plocha) (USN-R3-831/2016)
Schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 314/4 v k.ú. Nepomuk, o výměře 3 348 m2 ( ostatní
plocha)s (***) na dobu určitou 2 let, za ujednané nájemné ve výši 10,- Kč za 1m2, tedy ve výši
33 480,- Kč ročně. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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7) Odkoupení pozemků p.č. 314/5 o výměře 1227 m2 a p.č. 325/3 o výměře
1475 m2 v k. ú. Nepomuk (v blízkosti Kuvagu a zahrádek) (USN-R3-832/2016)
Bere na vědomí
Možnost odkoupení pozemků p.č 314/5 o výměře 1227 m2 a p.č. 325/3 o výměře 1475 m2 v k. ú.
Nepomuk (v blízkosti Kuvagu a zahrádek) (***).
Ukládá
Odboru FIN objednat zhotovení znaleckého posudku na oba pozemky. Plnění usnesení zajistí Blanka
Čubrová.

8) Prodej plechové garáže v areálu fa.Klimex - N, vzduchotechnika Nepomuk,
Na Vinici III. 549 (USN-R3-833/2016)
Schvaluje
Prodej plechové garáže v areálu fa. Klimex – N vzduchotechnika Nepomuk, Na Vinici 549 fa. Klimex –
N, vzduchotechnika za smluvní cenu ve výši 2 000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Miroslava
Suchá.

9) ZŠ Nepomuk - úprava vzduchotechniky (USN-R3-834/2016)
Bere na vědomí
Cenovou nabídku firmy MEREL, Denisovo nábřeží 6, 303 01 Plzeň na úpravu vzduchotechniky v ZŠ
Nepomuk pro tyto prostory:
Zařízení číslo 2 – Varna

81.298,- Kč bez DPH

Zařízení číslo 3 – Zázemí kuchyně

81.298,- Kč bez DPH

Zřízení číslo 4 – Plynová kotelna

81.298,- Kč bez DPH

V cenách jsou obsaženy náklady na rozvaděč MAR, periferie a ostatní náklady spojené s oživením
systému.
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10) Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny (USN-R3-835/2016)
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 otevřeného výběrového
řízení na výběr dodavatele na akci : “Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny” za částku
75.000,- 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 otevřeného
výběrového řízení na výběr dodavatele na akci : “Výměna střešních oken - bytové domy U Sokolovny”
za částku 75.000,- bez DPH.
Pověřuje
Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy s firmou Stavební poradna, spol. s r.o. České
Budějovice. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.

11) Terénní úpravy - multifunkční hřiště (USN-R3-836/2016)
Bere na vědomí
Návrh Smlouvy o dodávce a uložení materiálu a o provedení terénních úprav pozemku s firmou
ZNAKON, a.s., IČO 260 18 055, se sídlem č.p. 44, 38601 Sousedovice na provedení terénních úprav
pozemků parc.č. 326, 325/59, 325/60, 325/74 v katastrálním území Nepomuk – pod multifunkční
hřiště.
Schvaluje
Uzavření Smlouvy o dodávce a uložení materiálu a o provedení terénních úprav pozemku s firmou
ZNAKON, a.s., IČO 260 18 055, se sídlem č.p. 44, 38601 Sousedovice na provedení terénních úprav
pozemků parc.č. 326, 325/59, 325/60, 325/74 v katastrálním území Nepomuk – pod multifunkční
hřiště.
Pověřuje
Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o dodávce a uložení materiálu a o provedení terénních
úprav pozemku s firmou ZNAKON, a.s. . Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.
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12) Prodej dřeva (USN-R3-837/2016)
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 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.

13) Dotace na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u příležitosti
výročí osvobození města Nepomuk (USN-R3-838/2016)
Schvaluje
Poskytnutí finanční dotace Rudolfu De Fant na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u
příležitosti výročí osvobození města Nepomuk dne 05. 05. 2016 ve výši 6 000,- Kč. Plnění usnesení
zajistí Jaroslav Somolík.

14) Zprávy z jednání komisí a výborů (USN-R3-839/2016)
Bere na vědomí
zprávy z jednání komisí

15) Stanovení odměn členů redakční rady (USN-R3-840/2016)
Schvaluje
aby finanční odměny pro členy Redakční rady sdělovacích prostředků Města Nepomuku, byly
vypláceny ve stejné výši a dle stejných principů, jako u členů výborů Zastupitelstva. Plnění usnesení
zajistí Olga Velíšková.
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16) Nepomuk - vrt HV 03 (USN-R3-841/2016)
Schvaluje
Na základě doporučení správce vodovodní sítě KaVu Starý Plzenec, bylo u vrtu HV 03 uděláno
kontrolní měření o kvalitě vody a tento vrt bude využíván k doplnění stavu vody v případě extrémně
suchého léta. Bude využíván jako posílení zdrojů vody pro město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí
Josef Silovský .

17) Přestupní uzel Nepomuk - Dvorec (USN-R3-842/2016)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy o zhotovení zakázky s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně
prospěšná společnost, Riegrova 1, 306 25 Plzeň na zhotovení díla ,, Zpracování investičního záměru
přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec” za částku 155.000,-Kč bez DPH.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o zhotovení zakázky s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně
prospěšná společnost, Riegrova 1, 306 25 Plzeň na zhotovení díla ,, Zpracování investičního záměru
přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec” za částku 155.000,-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

