
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 8.3.2017 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-64/2017 

Datum jednání:  08.03.2017 

 

2) Program jednání  (USN-R3-1384/2017) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 8   
5. Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 11   
6. Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 551,552   
7. Prodloužení výpůjčky nebytového prostoru - garáž na stp. 96/5   
8. Vyvěšení záměru na převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu z matky na dceru 

a syna s manželkou a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 6   

9. Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 8 a uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví bytu   

10. Odkoupení pozemku p.č. 325/68 o výměře 20542 m2 v k. ú. Nepomuk (část louky pod 
sídlištěm  Na Vinici)   

11. Prodej části pozemku p.č. 1529 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Nepomuk V Korýtkách   
12. Prodej části pozemku p.č. 611/1 (trvalý travní porost) o výměře do cca 2500 m2 v k. ú. 

Nepomuk (u Normy)   
13. Žádost o odkoupení části pozemku  p.č. 109/44 přiléhajícího k zadní části st.p.č. 340 s 

budovou čp. 252 v ul. Lesnická v k. ú. Dvorec   
14. Směna nových ppč. 611/24 a 611/28 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví fyzické osoby za ppč. 

611/20, 611/21, 611/22 a nové 611/26, 611/27 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví města 
Nepomuk bez doplatku   

15. Pozemky v k. ú. Kramolín u Nepomuka p.č. 768/2 o výměře 4197 m2, p.č. 772 o výměře 
899 m2 a 780/1 o výměře 600 m2   

16. Bezúplatné převedení majetku města na TJ Sokol  Nepomuk - středisko Sokolovna   
17. Úhrada nákladů za odběr el.energie U Tratu 201, Nepomuk - Dvorec   
18. Prodej dřeva z městských lesů Nepomuk   
19. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem Nepomuk 

„Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017“ a „Podpora sportovních akcí 2017“   
20. Dotační program města Nepomuk pro rok 2017 „Podpora činnosti neziskových 

organizací“   
21. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-0010215/1/VB mezi ČEZ Distribuce a 

Městem Nepomuk   
22. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017   
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23. Žádost Diakonie Českobratské církve evangelické o dotaci na všeobecnou primární 
prevenci pro ZŠ Nepomuk   

24. Tvůrčí rezidence Nepomuk 2017   
25. Malá letní scéna 2017   
26. Nepomucká pouť 2017   
27. Zelenodolská ulice Nepomuk   
28. Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

smlouvě o právu stavby IE-12-0005572/VB1   
29. Schválení účetních závěrek za rok 2016, hospodářského výsledku za rok 2016 a jeho 

rozdělení do fondů u školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk   
30. Směna pozemků 585/5, 585/6, 585/7 a 1763 v k.ú. Nepomuk   
31. Vodné a stočné pro rok 2017   
32. Projekt ZŠ Nepomuk - Vykročíme společně   
33. „Výměna oken v bytových domech č.p. 551, 552 Na Vinici, Nepomuk“   
34. STK Nepomuk   
35. Nákup nového osobního automobilu   
36. Stanovení hranice mezi městem Nepomuk a obcí Klášter   
37. Zprávy z jednání komisí   
38. Stálá expozice Richarda Böhnela v Nepomuku   
39. Souhlas s rekonstrukcí bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č.1   
40. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 24   
41. Žádost o povolení stavebních úprav v prostoru na Vinici č.p.544 - nebytové prostory   
42. Územní plán města Nepomuk - vypracování podkladů pro hodnocení žádosti o podporu a 

vlastní žádosti o dotaci   
43. Různé + Diskuse 
44. Závěr 

 

 

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R3-1385/2017) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

4) Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 8  (USN-

R3-1386/2017) 

Schvaluje 

Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 8, nájemce , 

podnájemce . Plnění usnesení zajistí Miroslava suchá. 
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5) Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 11  (USN-

R3-1387/2017) 

Schvaluje 

Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 11, nájemce , 

podnájemce . Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

6) Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 551,552  (USN-R3-1388/2017) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 551,552 

Na Vinici III. 551, byt č. 2 - za cenu 247 446,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 3 – za cenu 134 240,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 5 – P  za cenu 299 325,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 6 – za cenu 256 158,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 7 – za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 8 –  za cenu 199 296,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 9 – a cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 11 –  za cenu 280 398,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 12 –  za cenu 270 824,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 13 – za cenu 339 528,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 14 -   za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 15 – ze cenu 

256 220,- K4 

Na Vinici III. 551, byt č. 17 –  za cenu 386 257,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 18 –  za cenu 267 940,- Kč 
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Na Vinici III. 551, byt č. 19 – 

za cenu 242 324,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 21 – za cenu 378 210,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 22 – a cenu 134 240,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 23 – J  za cenu 366 304,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 25 – za cenu 392 518,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 26 –  za cenu 223 324,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 27 –  za cenu 244 248,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 28 –  za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 29 – J  za cenu 150 504,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 31 –  za cenu 386 257,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 32 – za cenu 317 772,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 3 –  za cenu 191 164,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 6 – za cenu 351 438,- Kč 

Na vinici III. 552, byt č. 7 – za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 8 – za cenu 191 164,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 9 –  za cenu 282 255,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 11 – za cenu 355 146,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 13 –  za cenu 375 260,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 15 –  za cenu 256 220,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 17 –  za cenu 349 478,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 18 –  za cenu 392 518,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 19 –  za cenu 299 325,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 20 – za cenu 268 068,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 21 –  za cenu 318 276,- Kč 
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Na Vinici III. 552, byt č. 22 –  za cenu 239 956,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 23 –  za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 24 – za cenu 386 257,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 25 –  za cenu 392 518,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 28 –  za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 31 –   za cenu 263 665,- Kč   

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 

 

7) Prodloužení výpůjčky nebytového prostoru - garáž na stp. 96/5  (USN-R3-

1389/2017) 

Schvaluje 

Prodloužení výpůjčky nebytového prostoru  v Nepomuku, garáž na stp. 96/5 zastavěná plocha a 

nádvoří, stavba bez čp. (20 m2) s využitím jako objekt pro nebytové účely. Vypůjčitel: Úřad práce 

České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 – Nové Město,  128 00 Praha 2 na dobu určitou od 

1.5.2017 do 30.4.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Vyvěšení záměru na převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu z 

matky na dceru a syna s manželkou a uzavření nové smlouvy o budoucí 

smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 6  

(USN-R3-1390/2017) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu z matky na dceru a syna s 

manželkou a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 556, byt č. 6. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na převod budoucí smlouvy a převodu vlastnictví bytu z matky na 

dceru a syna s manželkou na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 6. 
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9) Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 8 a 

uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu  (USN-R3-1391/2017) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 8 a uzavření budoucí smlouvy o 

převodu vlastnictví bytu. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na prodej bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č.8 a uzavření 

budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu. 

 

10) Odkoupení pozemku p.č. 325/68 o výměře 20542 m2 v k. ú. Nepomuk 

(část louky pod sídlištěm  Na Vinici)  (USN-R3-1392/2017) 

Bere na vědomí 

Výpis ze znaleckého posudku na ocenění pozemku p.č. 325/68 o výměře 20542 m2 v k. ú. Nepomuk. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Odkoupení pozemku p.č. 325/68 o výměře 20542 m2 v k. ú. Nepomuk od J  za 

220 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. 

Prodávající není plátcem DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického 

práva k nemovité věci (město Nepomuk je podle § 6 odst. 1 písmeno c) z. č. 254/2016 Sb. od daně 

osvobozeno). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

11) Prodej části pozemku p.č. 1529 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Nepomuk V 

Korýtkách  (USN-R3-1393/2017) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na ocenění nově vznikajícího pozemku p.č. 1529/5 (dělení z ppč. 1529) o výměře 

cca 75 m2 v k. ú. Nepomuk V Korýtkách. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části nově vznikajícího pozemku p.č. 1529/5 (část ppč. 1529) o výměře cca 75 m2 v k. ú. 

Nepomuk V Korýtkách  za cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené 
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s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Prodej nemovitosti je 

osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva 

k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

12) Prodej části pozemku p.č. 611/1 (trvalý travní porost) o výměře do cca 

2500 m2 v k. ú. Nepomuk (u Normy)  (USN-R3-1394/2017) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na ocenění části pozemku p.č. 611/1, trvalý travní porost (nově vznikající ppč. 

611/19) o výměře cca do 2500 m2 (oceněno bylo 2438 m2, žádost na 2061 m2) v k. ú. Nepomuk. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části pozemku p.č. 611/1 o výměře do cca 2500 m2 (nově vznikající ppč. 611/19) v k. ú. 

Nepomuk a  160,- Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a předložením 

smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Prodej je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

13) Žádost o odkoupení části pozemku  p.č. 109/44 přiléhajícího k zadní části 

st.p.č. 340 s budovou čp. 252 v ul. Lesnická v k. ú. Dvorec  (USN-R3-

1395/2017) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení části pozemku p.č. 109/44 

přiléhající k zadní části st.p.č. 340 s budovou čp. 252 v ul. Lesnická ve Dvorci 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části pozemku p.č. 109/44 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická, přiléhající k zadní 

části st.p.č. 340 s budovou čp. 252  za 150 Kč/m2 , 

každému ideální polovinou k celku. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu 

práva hradí kupující. Prodej nemovitosti je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 
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14) Směna nových ppč. 611/24 a 611/28 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví fyzické 

osoby za ppč. 611/20, 611/21, 611/22 a nové 611/26, 611/27 v k. ú. Nepomuk 

ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku  (USN-R3-1396/2017) 

Bere na vědomí 

Možnost směny nově vznikajících pozemků p.č. 611/24 o výměře 1024 m2 a 611/28 o výměře 27 m2 

oba v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (vznikají z ppč. 611/10) za pozemky p.č. 611/20 

o výměře 207 m2, 611/21 o výměře 41 m2, 611/22 o výměře 196 m2, nově vznikající pozemky p.č. 

611/26 o výměře 327 m2 a 611/27 o výměře 302 m2 (vznikající z ppč. 611/11 a 611/12) vše v k. ú. 

Nepomuk u Normy bez doplatku. 

Ukládá 

1) Odboru FMŠ vyvěsit záměr na směnu nových ppč. 611/24 a 611/28 v k. ú. Nepomuk ve 

vlastnictví fyzické osoby za ppč. 611/20, 611/21, 611/22 a nové 611/26, 611/27 v k. ú. 

Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku. 

2) Odboru FMŠ objednat ocenění nových ppč. 611/24 a 611/28, stávajících 611/20, 611/21, 

611/22 a nových  611/26, 611/27 v k. ú. Nepomuk. 

 

15) Pozemky v k. ú. Kramolín u Nepomuka p.č. 768/2 o výměře 4197 m2, p.č. 

772 o výměře 899 m2 a 780/1 o výměře 600 m2  (USN-R3-1397/2017) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na ocenění pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka č. 768/2, 772 a 780/1. 

Ukládá 

Odboru FMŠ seznámit majitele pozemků s cenou 15,-Kč/m2  navrženou Radou města Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

16) Bezúplatné převedení majetku města na TJ Sokol  Nepomuk - středisko 

Sokolovna  (USN-R3-1398/2017) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Bezúplatné převedení majetku města na TJ Sokol Nepomuk – středisko Sokolovna  v celkové hodnotě 

193 704,28 Kč při ukončení nájemní smlouvy.  Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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17) Úhrada nákladů za odběr el.energie U Tratu 201, Nepomuk - Dvorec  

(USN-R3-1399/2017) 

Schvaluje 

Úhradu nákladů za odběr el. energie U Trati 201, Nepomuk- Dvorec ve výši 38 070,56 Kč. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

18) Prodej dřeva z městských lesů Nepomuk  (USN-R3-1400/2017) 

Bere na vědomí 

Rozhodnutí Komise pro vyhodnocení nabídek na prodej dřeva z městských lesů ze dne 27.02.2017. 

Schvaluje 

Kupní smlouvu na prodej dřeva z lesů města Nepomuk  uzavřenou se společností ŠILHÁNEK PAVEL, 

TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA za cenu  444 273 Kč včetně DPH . Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík. 

 

19) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017“ a 

„Podpora sportovních akcí 2017“  (USN-R3-1401/2017) 

Bere na vědomí 

Zápis ze schůze Sportovní komise(SK) konané dne 1. 3. 2017 včetně usnesení z jednání a příloh. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem Nepomuk: 

1) „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017“ (I. grant) dle přiložené tabulky 

(544,55 Kč/osobu do 18 let). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

2) „Podpora sportovních akcí 2017“ (III. grant) dle přiložené tabulky. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 
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20) Dotační program města Nepomuk pro rok 2017 „Podpora činnosti 

neziskových organizací“  (USN-R3-1402/2017) 

Bere na vědomí 

Počet žadatelů a jejich požadavky na dotaci v dotačním program města Nepomuk pro rok 2017 

„Podpora činnosti neziskových organizací“. 

 

21) Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-0010215/1/VB mezi ČEZ 

Distribuce a Městem Nepomuk  (USN-R3-1403/2017) 

Bere na vědomí 

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

na pozemcích parc. č. 346/34, 369, 371/1, 391/9, 1528/3, 1528/6 v k.ú. Nepomuk. Služebnost 

věcného břemene spočívá: zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabel NN a 2x kabelová 

skříň (Součást distribuční soustavy) na dotčených nemovitostech, dále pak provádět úpravy za 

účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. A dále 

vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním 

distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 

8200 Kč bez  DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1081-

164/2016, který je nedílnou součástí smlouvy. 

Schvaluje 

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

pozemcích parc. č. 346/34, 369, 371/1, 391/9, 1528/3, 1528/6 v k.ú. Nepomuk. Služebnost věcného 

břemene spočívá: zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabel NN a 2x kabelová skříň 

(Součást distribuční soustavy) na dotčených nemovitostech, dále pak provádět úpravy za účelem 

obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. A dále 

vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním 

distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 

8200 Kč bez  DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1081-

164/2016, který je nedílnou součástí smlouvy.  

Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová 
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22) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2017  (USN-R3-1404/2017) 

Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu schválit 

žádost Plzeňského kraje o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk na zajištění 

dopravní obslužnosti roce 2017 ve výši 112 650 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

24) Tvůrčí rezidence Nepomuk 2017  (USN-R3-1406/2017) 

Souhlasí 

s obsahem projektu Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty vysokých uměleckých škol 

(TRN 2017). 

Schvaluje 

podání žádosti o finanční příspěvek ze Státního fondu kultury České republiky na projekt Tvůrčí 

rezidence Nepomuk pro studentky a studenty vysokých uměleckých škol (TRN 2017). 

Souhlasí 

s obsahem Memoranda o spolupráci na tvůrčích rezidencích mezi městem Nepomuk a Akademií 

výtvarných umění. 

Pověřuje 

starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem memoranda o spolupráci s AVU a podpisem žádosti o 

dotaci ze Státního fondu kultury ČR. 

 

25) Malá letní scéna 2017  (USN-R3-1407/2017) 

Souhlasí 

s kulturním programem na Malé letní scéně (MLS) v sezóně 2017. 
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26) Nepomucká pouť 2017  (USN-R3-1408/2017) 

Souhlasí 

s kulturním programem Nepomucké pouti 2017, pořádaným městem Nepomuk 

 

27) Zelenodolská ulice Nepomuk  (USN-R3-1409/2017) 

Schvaluje 

Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje číslo : 8600000145, 

uzavřenou mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a městem Nepomuk v souvislosti s 

pokládkou vzdušného vedení veřejného osvětlení do země. Minimální částka za vstup do komunikace 

bude 500,-Kč + DPH. 

Pověřuje 

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

Schvaluje 

Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje číslo : 8600000145, 

uzavřenou mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a městem Nepomuk v souvislosti s 

pokládkou trubek HDPE pro budoucí optickou datovou síť. Minimální částka za vstup do komunikace 

bude 500,-Kč + DPH. 

Pověřuje 

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

 

28) Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvě o právu stavby IE-12-0005572/VB1  (USN-R3-1410/2017) 

Bere na vědomí 

Žádost o uzavření dodatku- “Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvě o právu stavby IE-12-0005572/VB1 Nepomuk, Nové Město-kNN” s ČEZ 

Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 629/5 v k.ú. Nepomuk, ostatní pozemky zůstávají beze změny. 

Výše jednorázové náhrady zůstává beze změny. 
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Dodatek týkající se smlouvy: “Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-0005572/VB1 “Nepomuk, Nové Město - kNN” s 

ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 1560/5, 790/1, 1513/19, 1560/2, 1560/9, 615/8, 615/21, 

615/10, 615/5, 1507/1, 615/3, 1504/5, 783/1, 629/4, 1504/4, 1503/2 a 1503/4 v k.ú. Nepomuk (Nové 

Město). Služebnost věcného břemene spočívá: umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, 

úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou 

náhradu 94 622 s DPH,- Kč. Smlouva schválená Radou města dne 21.4.2015. 

Schvaluje 

Uzavření dodatku- “Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a 

smlouvě o právu stavby IE-12-0005572/VB1 Nepomuk, Nové Město-kNN” s ČEZ Distribuce, a.s., na 

pozemku parc.č. 629/5 v k.ú. Nepomuk, ostatní pozemky zůstávají beze změny. Výše jednorázové 

náhrady zůstává beze změny. Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová. 

 

29) Schválení účetních závěrek za rok 2016, hospodářského výsledku za rok 

2016 a jeho rozdělení do fondů u školských příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Nepomuk  (USN-R3-1411/2017) 

Schvaluje 

1) Účetní závěrku za rok 2016 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 2016 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 

Hospodářský 

výsledek v Kč 

Rezervní fond v Kč Fond odměn v Kč 

MŠ Nepomuk 7.440,17 7.440,17 0,00 

ZŠ Nepomuk 404.208,10 204.208,10 200.000,00 

ZUŠ Nepomuk 57.645,83 27.645,83 30.000,00 
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30) Směna pozemků 585/5, 585/6, 585/7 a 1763 v k.ú. Nepomuk  (USN-R3-

1412/2017) 

Bere na vědomí 

Žádost SKY Trade s.r.o. o vyjádření ke směně nově vytvořených pozemků 585/5 o výměře 93 m2, 

585/6 o výměře 47 m2, 585/7 o výměře 6m2 a 1763 o výměře 43 m2 vše v k.ú. Nepomuk ve 

vlastnictví SKY Trade s.r.o.  a dále o směnu pozemku 1767 o výměře 26m2 v k.ú. Nepomuk ve 

vlastnictví Miloslava Kubíka 

 

31) Vodné a stočné pro rok 2017  (USN-R3-1413/2017) 

Bere na vědomí 

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 

 

32) Projekt ZŠ Nepomuk - Vykročíme společně  (USN-R3-1414/2017) 

Schvaluje 

Podání žádosti o podporu projektu ZŠ Nepomuk  “Vykročíme společně” z dotačního program 

Plzeňského kraje “Podpora preventivních aktivit a výchovy k tolerance v roce 2017”. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem žádosti o dotaci projektu ZŠ Nepomuk  “Vykročíme 

společně” z dotačního program Plzeňského kraje “Podpora preventivních aktivit a výchovy k 

tolerance v roce 2017”. 

 

33) Výměna oken v bytových domech č.p. 551, 552 Na Vinici, Nepomuk  (USN-

R3-1415/2017) 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci  „Výměna oken v bytových domech č.p. 551, 552 

Na Vinici, Nepomuk“ zpracovanou společností  Stavební  Poradna spol. s r.o., České Budějovice a to 

včetně všech příloh. 
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Dodatek č.1/2017 příkazní smlouvy se společností  Stavební  Poradna spol. s r.o., České Budějovice na 

zpracování výběrového řízení zakázky malého rozsahu  „Výměna oken v bytových domech č.p. 551, 

552 Na Vinici, Nepomuk“. 

Hodnotící komisi výběrového řízení  zakázky malého rozsahu  „Výměna oken v bytových domech č.p. 

551, 552 Na Vinici, Nepomuk“  ve složení: 

Členové komise:     Náhradníci: 

Ing. Václav Netušil Mgr. Marek Baroch 

Tomáš  Chouň Josef  Silovský 

Kristýna  Soukupová Ing.  Martina Gabrielová 

 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem  dodatku č.1/2017 příkazní smlouvy se společností  Stavební  

Poradna spol. s r.o., České Budějovice na zpracování výběrového řízení zakázky malého rozsahu  

„Výměna oken v bytových domech č.p. 551, 552 Na Vinici, Nepomuk“. Plnění usnesení zajistí Tomáš 

Chouň 

 

34) STK Nepomuk  (USN-R3-1416/2017) 

Bere na vědomí 

Žádost o vyjádření ing. Jiřího Ulmana k technické infrastruktuře pro akci STK Nepomuk. 

 

35) Nákup nového osobního automobilu  (USN-R3-1417/2017) 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy se společností Stavební Poradna spol.s r.o., České Budějovice na organizaci 

výběrového řízení zakázky malého rozsahu “Nákup nového osobního automobilu” za cenu 20.000,- Kč 

bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy se společností Stavební Poradna spol. s 

r.o., České Budějovice na organizaci výběrového řízení zakázky malého rozsahu “Nákup nového 

osobního automobilu”. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň 
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36) Stanovení hranice mezi městem Nepomuk a obcí Klášter  (USN-R3-

1418/2017) 

Bere na vědomí 

Informace starosty o jednání zástupců MV ČR s městem Nepomuk za účelem poskytnutí součinnosti 

v rámci řešení územních anomálií 

 

37) Zprávy z jednání komisí  (USN-R3-1419/2017) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání komisí 

 

38) Stálá expozice Richarda Böhnela v Nepomuku  (USN-R3-1420/2017) 

Souhlasí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Finanční příspěvek ve výši 40.000,-- Kč na vybudování stále expozice Richarda Böhnela v Nepomuku a 

zápůjčku prostor v 1. patře rodného domu A. Němejce v Nepomuku na dobu 5 let 

 

39) Souhlas s rekonstrukcí bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č.1  (USN-

R3-1421/2017) 

Schvaluje 

Souhlas s rekonstrukcí bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 1 –  na vlastní 

náklady. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

583, byt č. 24  (USN-R3-1422/2017) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 24 – 

 k 30.4.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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41) Žádost o povolení stavebních úprav v prostoru na Vinici č.p.544 - 

nebytové prostory  (USN-R3-1423/2017) 

Schvaluje 

Provedení stavebních úprav nebytových prostor  v č.p.544 Na Vinici, nezbytných pro provozování 

masérských, rekondičních a regeneračních služeb. Stavební úpravy budou provedeny na náklady 

provozovatele (nájemníka) paní Lucie Šelmátové, Polní 328, Dvorec. 

 

42) Územní plán města Nepomuk - vypracování podkladů pro hodnocení 

žádosti o podporu a vlastní žádosti o dotaci  (USN-R3-1424/2017) 

Bere na vědomí 

Nabídky na zpracování podkladů pro hodnocení žádosti o podporu a vlastní žádosti o dotaci z MMR 

IROP na územní plán města Nepomuk: 

 DAOS CONSULTING s.r.o., Plzeň   60.000,- Kč bez DPH 

Petr Heidinger , České Budějovice   75.000,- Kč bez DPH 

Mgr. Hana Schättingerová, Boršov nad Vltavou  64.462,80 Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro hodnocení žádosti o podporu a vlastní žádosti o 

dotaci z MMR IROP na územní plán města Nepomuk s firmou DAOS CONSULTING s.r.o., Dvořákova 3, 

Plzeň za cenu 60.000,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro hodnocení 

žádosti o podporu a vlastní žádosti o dotaci z MMR IROP na územní plán města Nepomuk s firmou 

DAOS CONSULTING s.r.o., Dvořákova 3, Plzeň za cenu 60.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí 

Tomáš  Chouň.  

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 




