
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 4.5.2016 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-39/2016 

Datum jednání:  04.05.2016 

 

Program  (USN-R3-862/2016) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3.  Program  (966/NR3/2016) 
4.  Žádost na byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 1   
5. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 

49   
6. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 2   
7.  Ukončení nájemní smlouvy dohodou  na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 8   
8.  Umístění malé antény v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 10   
9.  Povolení přidělání markýzy na balkon nad oknem v Nepomuku, U Sokolovny 556, 

byt č. 7   
10.  Výměna měřičů tepla objektů vytápěných z centrální kotelny, Na Vinici, Nepomuk 

a pověření fa. Termglobal s.r.o. Plzeň k zajištění výzvy k podání cenových nabídek.   
11.  Pronájem části pozemku p.č. 632 ( ostatní plocha) v k.ú. Nepomuk   
12.  Svěření ukládání pokut dle § 58 zák. o obcích porušením OZV č. 2/2014 odboru 

dopravy MěÚ Nepomuk   
13.  Nabídka CROWN ESTATES, s.r.o. na odkoupení pozemku parc.č. 1192/1 v k.ú. 

Nepomuk   
14.  smlouva o zřízení věcného břemene   
15.  Prominutí poplatku za nájemné za byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 4 po 

dobu 3 měsíců   
16.  Investiční záměr přestupního uzlu Nepomuk - Dvorec   
17.  Cyklostezka Helenka   
18.  Vyvěšení záměru na prodej pozemků v k. ú. Dvorec - průmyslová zóna   
19.  Jmenování členky Komise památkové péče   
20.  XXIV. Nepomucké pivní slavnosti   
21.  Nefestík 2016   
22. Různé 
23. Diskuse 
24. Závěr 

   

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 4.5.2016 
 

 
 

4) Žádost na byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 1  (USN-R3-863/2016) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) na byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 1, o velikosti 3+1. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

5) Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, 

byt č. 49  (USN-R3-864/2016) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou  na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 49 k 31.5.2016 – 

(***). Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Nádražní 476, 

byt č. 2  (USN-R3-865/2016) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 2 – (***) k 31.5.2016. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Ukončení nájemní smlouvy dohodou  na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt 

č. 8  (USN-R3-866/2016) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č.8 – (***) k 31.5.2016. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Umístění malé antény v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 10  (USN-R3-

867/2016) 

Schvaluje 

Umístění malé antény v pravé části u okna bytu č. 10 v Nepomuku, Nádražní 476. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 4.5.2016 
 

 
 

9) Povolení přidělání markýzy na balkon nad oknem v Nepomuku, U 

Sokolovny 556, byt č. 7  (USN-R3-868/2016) 

Schvaluje 

Povolení přidělání markýzy na balkon nad oknem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 7 –(***) , 

s podmínkou, aby bylo barevně sladěno s fasádou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  

 

10) Výměna měřičů tepla objektů vytápěných z centrální kotelny, Na Vinici, 

Nepomuk a pověření fa. Termglobal s.r.o. Plzeň k zajištění výzvy k podání 

cenových nabídek.  (USN-R3-869/2016) 

Projednala 

Výměna měřičů tepla objektů vytápěných z centrální kotelny, Na Vinici, Nepomuk a pověření fa. 

Termglobal s.r.o. Plzeň k zajištění výzvy k podání cenových nabídek. 

Pověřuje 

T. Chouně k poptání dalších 3 firem na dodávku měřičů tepla, případně vypsat  výzvu za město 

Nepomuk. 

 

11) Pronájem části pozemku p.č. 632 ( ostatní plocha) v k.ú. Nepomuk  (USN-

R3-870/2016) 

Schvaluje 

Pronájem části pozemku par.č. 632 ( ostatní plocha) v k.ú. Nepomuk  - (***)za nájemné ve výši 7,-

Kč/m2, rok . Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá .  

 

12) Svěření ukládání pokut dle § 58 zák. o obcích porušením OZV č. 2/2014 

odboru dopravy MěÚ Nepomuk  (USN-R3-871/2016) 

Schvaluje 

Svěření ukládání pokut dle § 58 zák. o obcích porušením OZV č. 2/2014 odboru dopravy MěÚ 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Martina Gulová 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 4.5.2016 
 

 
 

13) Nabídka CROWN ESTATES, s.r.o. na odkoupení pozemku parc.č. 1192/1 v 

k.ú. Nepomuk  (USN-R3-872/2016) 

Bere na vědomí 

Nabídku CROWN ESTATES, s.r.o. na odkoupení pozemku parc.č. 1192/1 v k.ú. Nepomuk. 

 

14) smlouva o zřízení věcného břemene  (USN-R3-873/2016) 

Bere na vědomí 

Žádost o uzavření smlouvy- “smlouva o zřízení věcného břemene” s ČEPS, a.s., na pozemku parc. č. 

1853/1 v k.ú. Nový Dvůr u Myslíva. Služebnost věcného břemene spočívá: zřizovat, provozovat, 

umisťovat vedení, modernizovat a zlepšovat výkonnost. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za 

jednorázovou náhradu 11 095,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen 

geometrickým plánem č. 176-151769/2016, který je nedílnou součástí smlouvy. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy- “smlouva o zřízení věcného břemene” s ČEPS, a.s., na pozemku parc. č. 1853/1 v 

k.ú. Nový Dvůr u Myslíva. Služebnost věcného břemene spočívá: zřizovat, provozovat, umisťovat 

vedení, modernizovat a zlepšovat výkonnost. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za 

jednorázovou náhradu 11 095,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen 

geometrickým plánem č. 176-151769/2016, který je nedílnou součástí smlouvy. Plnění usnesení 

zajistí Václav Peroutka.  

 

15) Prominutí poplatku za nájemné za byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 4 

po dobu 3 měsíců  (USN-R3-874/2016) 

Schvaluje 

Prominutí poplatku za nájemné za byt v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 4 po dobu 3 měsíců – (***). 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

16) Investiční záměr přestupního uzlu Nepomuk - Dvorec  (USN-R3-875/2016) 

Bere na vědomí 

Investiční záměr přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 4.5.2016 
 

 
 

17) Cyklostezka Helenka  (USN-R3-876/2016) 

Bere na vědomí 

Návrh Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku či cizí stavbě ( dohoda s vlastníkem dotčené 

nemovitosti stavbou ) a o budoucí smlouvě, mezi vlastníkem pozemku městem Nepomuk parc. č. 

236/1, 236/7, 548 v katastrálním území Nepomuk a stavebníkem Mikroregionem Nepomucko. 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku či cizí stavbě ( dohoda s vlastníkem 

dotčené nemovitosti stavbou ) a o budoucí smlouvě, mezi vlastníkem pozemku městem Nepomuk 

parc. č. 236/1, 236/7, 548 v katastrálním území Nepomuk a stavebníkem Mikroregionem 

Nepomucko. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

18) Vyvěšení záměru na prodej pozemků v k. ú. Dvorec - průmyslová zóna  

(USN-R3-877/2016) 

Ukládá 

Vyvěsit záměr na prodej pozemků nebo jejich částí v k. ú. Dvorec – průmyslová zóna: 

- 314/9 o výměře 3 787 m2 (orná půda) 
- 314/10 o výměře 4 872 m2 (orná půda) 
- 314/12 o výměře 379 m2 (orná půda) 
- 320 o výměře 1 338 m2 (ostatní plocha) 
- 325 o výměře 3 938 m2 (orná půda) 

Ukládá 
Paní Čubrové objednat znalecký posudek.  Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

 

19) Jmenování členky Komise památkové péče  (USN-R3-878/2016) 

Jmenuje 

Mgr. et Bc. Markétu Duchoslavovou  členkou Komise památkové péče. Plnění usnesení zajistí Pavel 

Kroupa.  
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Soupis usnesení ze dne 4.5.2016 
 

 
 

20) XXIV. Nepomucké pivní slavnosti  (USN-R3-879/2016) 

Schvaluje 

Smlouvu o spolupráci  při realizaci kulturně společenské  veřejné akce  „XXIV. Nepomucké  pivní 

slavnosti“  s Nepal, z.s. Obsahem partnerství je spolupořadatelství města na této tradiční akci 

spočívající v materiální a technické výpomoci dle požadavků v přijaté žádosti a přímé uhrazení části 

nákladů, které budou fakturovány přímo Městu Nepomuk. Plnění usnesení  zajistí Jiří Švec .  

  

21) Nefestík 2016  (USN-R3-880/2016) 

Uděluje 

Souhlas s venkovní produkcí při pořádání Nefestíku 2016 v pátek 17.6. do 23.00 a v sobotu 18.6.2016 

do 24.00 hod. 

Uděluje 

Plošnou výjimku pro zavírací dobu pohostinských a jiných podobných zařízení dle odst. 4, čl II 

vyhlášky č. 2/2014 v období 17.-19.6.2016 a to tak, aby otvírací doba těchto zařízení na území města 

Nepomuk byla v těchto dnech neomezená. Touto výjimkou nebude nijak dotčena nutnost dodržování 

nočního klidu. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec . 

 

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 

 


