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Číslo jednání:  JedNR3-60/2017 

Datum jednání:  25.01.2017 

 

Program jednání  (USN-R3-1309/2017) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 10   
5. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 1   
6. Uzavření smlouvy o společném školském obvodu MŠ Nepomuk s obcí Kozlovice   
7. Žádost p. Jitky Krejcarové o odkoupení části pozemku p.č. 98/2 v k. ú. Dvorec   
8. Znalecký posudek na pozemky v k. ú. Třebčice (orná půda, trvalý travní porost, 

ostatní plocha) o celkové výměře 42586 m2   
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IZ-12-0000096/005 mezi ČEZ Distribuce a 

Městem Nepomuk   
10. Nepomuk - přeložka vzdušného vedení NN   
11. Společenský sál Dvorec - úprava topení   
12. Společenský sál Dvorec - výměna oken   
13. Společenský sál Dvorec - rekonstrukce podlahy sálu   
14. Vlajka pro Tibet   
15. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni   
16. Závěrečné zprávy a vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z dotačních 

titulů vyhlášených městem Nepomuk pro rok 2016   
17. 1. rozpočtové opatření v roce 2017   
18. Dvorec p.č. 130/25 - výstavba nová DTS   
19. Souhlas zřizovatele s realizací projetu z operačního programu „Výzkum, vývoj, 

vzdělávání „ ( OP VVV) - tzv. Šablony (zjednodušené projekty)   
20. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 

29   
21. Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec   
22. Směrnice o investici a dotaci města Nepomuk   
23. Různé + Diskuse 
24. Závěr 
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3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R3-1310/2017) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

4) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 10  (USN-

R3-1311/2017) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 10  na dobu určitou 

od 1.2.2017 do 30.4.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 1  (USN-R3-

1312/2017) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 1 

  na dobu určitou od 1.2.2017 do 31.7.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Uzavření smlouvy o společném školském obvodu MŠ Nepomuk s obcí 

Kozlovice  (USN-R3-1313/2017) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Uzavření smlouvy o společném školském obvodu Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, 

příspěvkové organizace, s obcí Kozlovice. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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7) Žádost p. Jitky Krejcarové o odkoupení části pozemku p.č. 98/2 v k. ú. 

Dvorec  (USN-R3-1314/2017) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení části pozemku p.č. 98/2 v k. ú. Dvorec 

 

8) Znalecký posudek na pozemky v k. ú. Třebčice (orná půda, trvalý travní 

porost, ostatní plocha) o celkové výměře 42586 m2  (USN-R3-1315/2017) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na ocenění pozemků ve vlastnictví  nabídnuté městu 

Nepomuk za cenu 20 Kč za m2 o výměře 42586 m2 v k. ú. Třebčice (LV 290 – aktualizovaná nabídka). 

 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene č.IZ-12-0000096/005 mezi ČEZ 

Distribuce a Městem Nepomuk  (USN-R3-1316/2017) 

Bere na vědomí 

Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti” s ČEZ Distribuce, a.s., 

na pozemcích parc. č. 1566/2, 1566/4, 1511/3, 1511/1, 1569/2, 1569/19, 1513/2, 590/6 v k.ú. 

Nepomuk. Služebnost věcného břemene spočívá: zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní 

kabelové vedení NN, 1x přípojková skříň v pilíři a 2x rozpojovací skříň v pilíři (Součást distribuční 

soustavy) na dotčených nemovitostech, dále pak provádět úpravy za účelem obnovy, výměny, 

modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje na dobu 

neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 6.776 Kč včetně DPH. Přesný rozsah věcného 

břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1077-540/2015, který je nedílnou součástí smlouvy. 

Smlouva o zřízení věcného břemene již byla radou města schválena 15.6.2016, před zasláním vkladu 

na katastrální úřad došlo k rozparcelování a změně pozemků, proto se tedy smlouva č.IZ-12-

000096/005 ze dne 24.8.2016 ruší.  

Schvaluje 

Uzavření smlouvy- “Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti” s ČEZ Distribuce, a.s., na 

pozemcích parc.č.1566/2, 1566/4, 1511/3, 1511/1, 1569/2, 1569/19, 1513/2, 590/6 v k.ú. Nepomuk. 

Služebnost věcného břemene spočívá: zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní kabelové 

vedení NN, 1x přípojková skříň v pilíři a 2x rozpojovací skříň v pilíři (Součást distribuční soustavy) na 

dotčených nemovitostech, dále pak provádět úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo 
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zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje 

se za jednorázovou úplatu 6.776 Kč včetně DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen 

geometrickým plánem č. . 1077-540/2015, který je nedílnou součástí smlouvy. Plnění usnesení zajistí 

Alena Šulcová. 

 

10) Nepomuk - přeložka vzdušného vedení NN  (USN-R3-1317/2017) 

Souhlasí 

S rekonstrukcí vzdušného vedení nízkého napětí uložením do země v ulici Myslivecká a U Potoka dle 

přiložené situace zástupcem firmy ČEZ Distribuce, a.s., která bude investorem akce. Předpokládaná 

realizace v roce 2019. S přiložením kabelu veřejného osvětlení  a trubky HDPE pro budoucí datovou 

optickou síť v ulici U Potoka do výkopové rýhy vedení NN. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s rekonstrukcí a příložením kabelu veřejného osvětlení, 

včetně trubky HDPE. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

11) Společenský sál Dvorec - úprava topení  (USN-R3-1318/2017) 

Bere na vědomí 

Nabídky na úpravu ústředního topení v společenském sale “Hotelu Dvorec”: 

Pavel Kraus – voda, topení,  Vejprnice   195.483,- Kč bez DPH 

Milan Kušička, instalatérství – Nýřany   217.313,- Kč bez DPH 

DHW Paleček s.r.o., Nepomuk    222.500,-Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření  smlouvy o dílo s dodavatelem Pavel Kraus, IČ: 75846357, K Myslivně 604, 330 27 Vejprnice. 

Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 
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12) Společenský sál Dvorec - výměna oken  (USN-R3-1319/2017) 

Bere na vědomí 

Nabídky na výměnu oken a vstupních dveří do společenského sálu „Hotelu Dvorec“: 

VK-VACOVSKÝ GROUP s.r.o. ( SCHÜCO )  220.138,- Kč bez DPH 

PREOS-WEST a.s. (Gealan IQ8000)  222.076,- Kč bez DPH 

Window Holding a.s. ( VEKRA )   226.239,- Kč bez DPH 

OKNOPLASTIK s.r.o. ( SALAMANDER )  235.443,- Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo se  společností VK-VACOVSKÝ GROUP s.r.o. ( SCHÜCO ) za cenu 220 138,- Kč 

bez DPH.  Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

13) Společenský sál Dvorec - rekonstrukce podlahy sálu  (USN-R3-1320/2017) 

Schvaluje 

Záměr a zadávací podmínky včetně příslušných příloh pro výzvu vice uchazečům veřejné zakázky 

malého rozsahu  “Rekonstrukce podlahy – společenský sál Hotelu Dvorec”. 

Komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové:    Náhradníci: 

František Holub    Mgr. Marek Baroch 

Tomáš Chouň    Ing. Jaroslav Somolík 

Josef Silovský    Ing.  Václav Netušil 

Komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 

Členové:    Náhradníci: 

František Holub    Mgr. Marek Baroch 

Tomáš Chouň    Ing. Jaroslav Somolík 

Josef Silovský    Ing.  Václav Netušil 
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Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

14) Vlajka pro Tibet  (USN-R3-1321/2017) 

Souhlasí 

s připojením Města Nepomuku k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.  Plnění usnesení zajistí Pavel 

Kroupa 

 

15) Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni  (USN-R3-

1322/2017) 

Schvaluje 

Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni ve výši  20.000,-- Kč. .  

 

17) 1. rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-R3-1323/2017) 

Schvaluje 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy činí 298 321 700 Kč a výdaje činí 

325 541 500 Kč 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 1.rozpočtového opatření v roce 2017. Plnění usnesení  zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

18) Dvorec p.č. 130/25 - výstavba nová DTS  (USN-R3-1324/2017) 

Schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0005266/VB/002 mezi městem Nepomuk 

a ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení firmy OMEXON GA Energo, s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 

00 Plzeň, týkající se pozemku parc. č. 553/6 v k.ú. Dvorec. Jednorázová úhrada za zřízení věcného 

břemene činí celkem 1 200,-Kč. 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

0005266/VB/002. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

19) Souhlas zřizovatele s realizací projetu z operačního programu „Výzkum, 

vývoj, vzdělávání „ ( OP VVV) - tzv. Šablony (zjednodušené projekty)  (USN-R3-

1325/2017) 

Bere na vědomí 

Žádost Mateřské školy Nepomuk týkající se zajištění souhlasu zřizovatele s realizací projektu OP VVV, 

který je součástí žádosti o podporu z OP VVV – zjednodušené projekty (tzv.  Šablony).  

Souhlasí 

S realizací projektu s názvem „Zavedení pozice školního asistenta jako důležitý článek při edukaci 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření podmínek pro zapojení pedagogických 

pracovnic do jejich dalšího rozvoje v oblasti matematické pregramotnosti“, který bude plně hrazen 

z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci operačního programu „Vývoj, výzkum 

a vzdělávání“ a je určen k finančnímu zajištění školní asistence pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dále k vytvoření podmínek zapojení pedagogů v oblasti výuky matematické 

pregramotnosti. Žádost o podporu z OP VVV – zjednodušené projekty (tzv. „Šablony“) podává 

Mateřská škola Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (vyrozumění MŠ Nepomuk). 

 

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

583, byt č. 29  (USN-R3-1326/2017) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 29 – 

k 28.2.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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21) Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec  (USN-R3-1327/2017) 

Schvaluje 

Dispoziční řešení projektové dokumentace  rekonstrukce restaurace včetně nástavby dvou podlaží  

pro případnou  sféru služeb a případný služební byt . Plnění usnesení zajistí Josef Silovský .  

 

 

22) Směrnice o investici a dotaci města Nepomuk  (USN-R3-1328/2017) 

Bere na vědomí 

Směrnici města Nepomuk  o investici a dotaci . 

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 

 




