RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 19.4.2017

Číslo jednání: JedNR3-68/2017
Datum jednání: 19.04.2017

2) Program jednání (USN-R3-1464/2017)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Uzavření nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3
Uzavření nájemní smlouvy na byt v Nepomuk, J.Kubíka 368, byt č. 4
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská
571, byt č. 8, o velikosti 3+k.k., celková plocha 87,00m2
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
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 4
Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 2
Pronájem plochy v Nepomuku, Na Vinici v termínu 21.4.2017
Pronájem školního hřiště pro Rock music s.r.o.
Umístění reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1556/6 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Nepomuk
Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Nepomuk
Provoz Mateřské školy Nepomuk a odloučeného pracoviště Mateřské školy Dvorec v
červenci a srpnu 2017
Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a odloučeného pracoviště Mateřské školy
Dvorec pro školní rok 2017/18
Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Nepomuk a odloučeném
pracovišti Dvorec pro školní rok 2017/18
Žádost o odkoupení pozemku p. č. 130/33 o výměře 80 m2 v k.ú. Dvorec (průmyslová
zóna)
Odstranění zpomalovacího prahu v Třebčické ulici
Rekonstrukce podlahy v městském muzeu pro novou expozici
Přeložka 2 x VN na louce „Pod Vinicí“
Oprava opěrné zdi v Třebčické ulici - Havarijní stav
Nepomuk - Dvorec, přestupní uzel
Nepomuk, U pošty - kNN
Nepomuk - hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk“
Rekonstrukce plynové kotelny pro objekt tělocvičny Nepomuk
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Výměna měřičů tepla v bytových domech Na Vinici 152 a v ulici Nádražní 476
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.EP-12-0002469/3/VB
Smlouva o zřízení věcného břemene, Husova č.p.384
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu č.IV-12-0011763/1, Nepomuk
Nepomuk, PJ, p.č. 381/5 - kNN
Dotace na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u příležitosti výročí osvobození
města Nepomuk
4. rozpočtové opatření v roce 2017
Přidělení bytu na adrese Nepomuk Na Vinici 512
Vyvěšení záměru na pronájem pozemku st.p.č. 97/1 v k.ú. Nepomuk
Různé + Diskuse
Závěr

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R3-1465/2017)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Uzavření nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3 (USNR3-1466/2017)
Schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3 s
určitou od 1.4.2017 do 30.6.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

na dobu

6) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v
Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 8, o velikosti 3+k.k., celková plocha
87,00m2 (USN-R3-1468/2017)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví s
na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 8, o velikosti 3+k.k., celková plocha 87,00m2 za
cenu platnou pro rok 2017 ve výši 842 807,- Kč s tím, že první splátka ve výši 300 000,- Kč byla již
uhrazena. Doplatek ve výši 542 807,- Kč bude uhrazen nejpozději do 31.12.2017. Plnění usnesení
zajistí Miroslava Suchá.
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7) 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-R3-1469/2017)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu z matky
na dceru
a syna
s manželkou
, každému jednu polovinu a
uzavření nové budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 6, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 55,06 m2 s tím, že kupní cena ve výši 258 360,- Kč byla již uhrazena.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

8) Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu v Nepomuku, Nádražní 476, byt č.
4 (USN-R3-1470/2017)
Schvaluje
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu v Nepomuku, Nádražní 476, byt č. 4
nájemce bytu
. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

,

9) Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 2 (USN-R31471/2017)
Schvaluje
Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 2, nájemce
podnájemce
. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

,

10) Pronájem plochy v Nepomuku, Na Vinici v termínu 21.4.2017 (USN-R31472/2017)
Schvaluje
Pronájem ostatní plochy v Nepomuku, Na Vinici v termínu 21.4.2017 za účelem pořádání sportovní
akce - Monster Truck Show- sportovní dovednosti v oboru automobilismu. Jedno vystoupení od
17,00hod. v délce cca 60 minut. Nájemné ve výši 1000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 19.4.2017

11) Pronájem školního hřiště pro Rock music s.r.o. (USN-R3-1473/2017)
Souhlasí
S pronájmem školního hřiště a přilehlých WC u bazénů za účelem konání pouťové zábavy skupiny
Extra Band, dne 20.5.2017 v době od 21.00 – 1.30 hod., pořadatelem je Rock Music s.r.o.

12) Umístění reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení (USN-R31474/2017)
Schvaluje
Umístění 25 ks reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení ve dnech od 15.4.2017 do
21.4.2017 v rámci pořádání sportovní, kulturní akce Monster Truck Show. Nájemné ve výši 500
Kč/ks/den. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

13) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1556/6 o výměře cca 70 m2 v k. ú.
Nepomuk (USN-R3-1475/2017)
Bere na vědomí
Žádost

o odkoupení části pozemku p.č. 1556/6 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Nepomuk.

Ukládá
1) Odboru FMŠ vyvěsit záměr na prodej části ppč. 1556/6 v k. ú. Nepomuk včetně mapky
s vyznačením. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
2) Odboru FMŠ objednat ocenění části pozemku ppč. 1556/6 v k. ú. Nepomuk. Plnění usnesení
zajistí Blanka Čubrová.

14) Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Nepomuk (USN-R3-1476/2017)
Bere na vědomí
Oznámení Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih o konání zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy
Nepomuk ve středu 5. dubna 2017 od 13.00 do 15.00 hodin (viz. el. příloha).
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15) Provoz Mateřské školy Nepomuk a odloučeného pracoviště Mateřské
školy Dvorec v červenci a srpnu 2017 (USN-R3-1477/2017)
Souhlasí
1) S provozem Mateřské školy (MŠ) Nepomuk od 3. 7. do 4. 7. 2017, od 10. 7. do 21. 7. 2017
a od 14. 8. do 25. 8. 2017 ve dvou třídách s provozní dobou 6.00 – 17.00 hodin.
2) S provozem Mateřské školy Dvorec od 24. 7. 2017 do 11. 8. 2017 s provozní dobou od 6.30 –
17.00 hodin.

16) Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a odloučeného pracoviště
Mateřské školy Dvorec pro školní rok 2017/18 (USN-R3-1478/2017)
Bere na vědomí
Oznámení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Nepomuk týkající se přijímacího řízení do MŠ Nepomuk
a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec pro školní rok 2017/18, které se koná ve dnech 10. a 11. 5.
2017.

17) Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Nepomuk a
odloučeném pracovišti Dvorec pro školní rok 2017/18 (USN-R3-1479/2017)
Schvaluje
Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk a na odloučeném pracovišti MŠ
Dvorec pro školní rok 2017/18 podle § 23 odst. 5 z. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů:
Pracoviště

Třída

Počet dětí

MŠ Nepomuk

1.třída

25

2.třída

25

3.třída

28

4.třída

28

5.třída

25

jednotřídka

28

MŠ Dvorec
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18) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 130/33 o výměře 80 m2 v k.ú. Dvorec
(průmyslová zóna) (USN-R3-1480/2017)
Bere na vědomí
Žádost firmy Klaus Timber o odkoupení pozemku p.č. 130/33 o výměře 80 m 2 v k.ú. Dvorec
v průmyslové zóně.
Ukládá
Odboru FMŠ vyvěsit záměr na prodej pozemku p.č. 130/33 o výměře 80 m2 v k. ú. Dvorec. Plnění
usnesení zajistí Blanka Čubrová.

19) Odstranění zpomalovacího prahu v Třebčické ulici (USN-R3-1481/2017)
Souhlasí
S odstraněním zpomalovacího prahu v Třebčické ulici na žádost občanů z Třebčické ulice

20) Rekonstrukce podlahy v městském muzeu pro novou expozici (USN-R31482/2017)
Bere na vědomí
Nabídky na „Rekonstrukci podlahy v městském muzeu pro novou expozici ”:
PD3 – Jan Polata , Plzeň

71.307,20 Kč bez DPH

Michal Frydrýn, Plzeň

77.544,- Kč bez DPH

Ondřej Pokorný, Plzeň

81.169,-Kč bez DPH

Schvaluje
Provedení „Rekonstrukci podlahy v městském muzeu pro novou expozici ” v rozsahu vystěrkování
podkladu a položení nové podlahové krytiny z PVC a montáž soklíků.
Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem PD3 – Jan Polata , IČ: 01511491, Koterovská 114, 32600
Plzeň. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.
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21) Přeložka 2 x VN na louce „Pod Vinicí“ (USN-R3-1483/2017)
Bere na vědomí
Provedení přeložky VN na louce “Pod Vinicí” dle smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie.

22) Oprava opěrné zdi v Třebčické ulici - Havarijní stav (USN-R3-1484/2017)
Bere na vědomí
Požadavek Ing. Jana Štěpána na prodloužení opěrné zdi na pozemku parc.č.595 a 594/82 v k.ú.
Nepomuk
Schvaluje
Prodloužení opěrné zdi na pozemku parc.č.595 a 594/82 v k.ú. Nepomuk o celkové délce přístavby
14,5m a výšce 1,8 m od původního terénu za cenu do 100.000,- Kč bez DPH.

23) Nepomuk - Dvorec, přestupní uzel (USN-R3-1485/2017)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce ,,Nepomuk – Dvorec,
přestupní uzel” ve stupni pro územní rozhodnutí.
Nedvěd s.r.o., D PROJEKT PLZEŇ, Útušice 66, 332 09 Štěnovice

195.000,- Kč bez DPH

Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň

234.600,- Kč bez DPH

Valbek,spol. s r.o., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

241.200,- Kč bez DPH

Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo s firmou Nedvěd s.r.o., D PROJEKT PLZEŇ, Útušice 66, 332 09 Štěnovice za
částku 195.000,- Kč bez DPH.
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Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s firmou Nedvěd s.r.o., D PROJEKT PLZEŇ, Útušice
66, 332 09 Štěnovice za částku 195.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

24) Nepomuk, U pošty - kNN (USN-R3-1486/2017)
Souhlasí
S plánovanou akcí ,,Nepomuk, U Pošty – kNN” investora ČEZ Distribuce, a.s. a vstupem na pozemky
ve vlastnictví města Nepomuk související s realizací této akce. Jedná se o přeložení vzdušného vedení
nízkého napětí do země v ulici U Pošty a ulici J.J. Ryby podle předložené situace. S požadavkem
přiložit do výkopové rýhy přeložky nízkého napětí kabely veřejného osvětlení a chráničku HDPE pro
budoucí datovou optickou síť.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s touto akcí. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

25) Nepomuk - hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A (USN-R31487/2017)
Schvaluje
Rozhodnutí č. 00241711 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci ,, Nepomuk – hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A” ve výši 676.583,-Kč.
Schvaluje
Zadávací dokumentaci stavby zpracovanou firmou GPL – INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04
České Budějovice, týkající se výběrového řízení na dodavatele stavby ,, Nepomuk – hydrogeologické
průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A”.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky. Plnění usnesení
zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o ustavení komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení a hodnocení nabídek ve složení:
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Členové komise:

Náhradníci členů komise:

Mgr. Marek Baroch

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Ing. Václav Netušil

Ing. Jana Zborníková

Ing. Jaroslava Líbalová

Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem rozhodnutí zadavatele o ustavení komise pro otevírání obálek,
posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a hodnocení nabídek . Plnění usnesení zajistí
Josef Silovský.

26) Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk“ (USN-R3-1488/2017)
Schvaluje
Návrh Příkazní smlouvy spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, tzn. komplexní služby při přípravě,
organizaci a administrativním zajištění zadávacího řízení na akci ,,Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ
Nepomuk”, mezi městem Nepomuk a Stavební poradnou, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice za částku 20.000,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy na akci ,, Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ
Nepomuk”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Zadávací dokumentaci stavby zpracovanou Stavební poradnou spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice, týkající se výběrového řízení na dodavatele stavby ,,Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ
Nepomuk”.

27) Rekonstrukce plynové kotelny pro objekt tělocvičny Nepomuk (USN-R31489/2017)
Schvaluje
Návrh Příkazní smlouvy spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, tzn. komplexní služby při přípravě,
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organizaci a administrativním zajištění zadávacího řízení na akci ,,Rekonstrukce plynové kotelny pro
objekt tělocvičny Nepomuk”, mezi městem Nepomuk a Stavební poradnou, spol. s r.o., Průběžná 48,
370 04 České Budějovice za částku 20.000,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy na akci ,, Rekonstrukce plynové kotelny pro
objekt tělocvičny Nepomuk”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Zadávací dokumentaci stavby zpracovanou Stavební poradnou spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice, týkající se výběrového řízení na dodavatele stavby ,, Rekonstrukce plynové kotelny pro
objekt tělocvičny Nepomuk”.

28) Výměna měřičů tepla v bytových domech Na Vinici 152 a v ulici Nádražní
476 (USN-R3-1490/2017)
Schvaluje
Výměnu měřičů tepla v bytových domech Na Vinici 152 a v ulici Nádražní 476. Uzavření smlouvy o
dílo s firmou ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00, Praha 5 na výměnu měřičů tepla v
bytových domech Na Vinici 152 a v ulici Nádražní 476 za cenu 40.006,40 Kč bez DPH. (nebo za cenu
52.989,40 Kč bez DPH – včetně dálkových bezdrátových přenosů odečtů)
Pověřuje
Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s firmou ista Česká republika s.r.o.,
Jeremiášova 947, 155 00, Praha 5 na výměnu měřičů tepla v bytových domech Na Vinici 152 a v ulici
Nádražní 476 za cenu 40.006,40 Kč bez DPH. (nebo za cenu 52.989,40 Kč bez DPH – včetně dálkových
bezdrátových přenosů odečtů)

29) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.EP-12-0002469/3/VB
(USN-R3-1491/2017)
Bere na vědomí
Žádost o uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., na
pozemku parc.č.1569/2 v k.ú. Nepomuk. Služebnost věcného břemene spočívá: umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zemní kabel NN a 1x sloup a 1x opěrný bod (Zařízení distribuční soustavy) na
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dotčené nemovitosti, dále pak provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost se zřizuje
na dobu neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 2300 Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného
břemene je vymezen geometrickým plánem č.1082-165/2016, který je nedílnou součástí smlouvy.
Schvaluje
Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., na
pozemku parc.č.1569/2 v k.ú. Nepomuk. Služebnost věcného břemene spočívá: umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zemní kabel NN a 1x sloup a 1x opěrný bod (Zařízení distribuční soustavy) na
dotčené nemovitosti, dále pak provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost se zřizuje
na dobu neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 2300 Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného
břemene je vymezen geometrickým plánem č.1082-165/2016, který je nedílnou součástí smlouvy.
Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová

30) Smlouva o zřízení věcného břemene, Husova č.p.384 (USN-R3-1492/2017)
Bere na vědomí
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi povinnými
a oprávněným Městem Nepomuk, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti pro oprávněného spočívající v ponechání pod zatíženou částí služebného pozemku
p.č.st.431 v k.ú. Nepomuk existující vodovodní řad a v právu tento řad užívat, udržovat, opravovat,
případně renovovat a v právu za tím účelem vstupovat na služební pozemek a v nezbytné míře do něj
zasahovat. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se bezúplatně. Rozsah věcného
břemene je vyznačen v geometrickém plánu č. 1095-48/2017.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi povinnými
a oprávněným Městem Nepomuk, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti pro oprávněného spočívající v ponechání pod zatíženou částí služebného pozemku
p.č.st.431 v k.ú. Nepomuk existující vodovodní řad a v právu tento řad užívat, udržovat, opravovat,
případně renovovat a v právu za tím účelem vstupovat na služební pozemek a v nezbytné míře do něj
zasahovat. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Zřizuje se bezúplatně. Rozsah věcného břemene
je vyznačen v geometrickém plánu č. 1095-48/2017. Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová.
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31) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č.IV-12-0011763/1, Nepomuk (USN-R3-1493/2017)
Bere na vědomí
Žádost o uzavření smlouvy “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č.IV-12-0011763/1, Nepomuk, PJ, p.č.381/5-kNN” s ČEZ Distribuce, a.s., na
pozemcích parc.č.594/36, 594/92 v k.ú. Nepomuk. Budoucí služebnost věcného břemene spočívá:
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN (Zřízení distribuční soustavy) na
dotčených nemovitostech, dále pak provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost se
navrhuje za jednorázovou náhradu 1200Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen
geometrickým plánem.
Schvaluje
Uzavření smlouvy “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č.IV-12-0011763/1, Nepomuk, PJ, p.č.381/5-kNN” s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích
parc.č.594/36, 594/92 v k.ú. Nepomuk. Budoucí služebnost věcného břemene spočívá: umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN (Zřízení distribuční soustavy) na
dotčených nemovitostech, dále pak provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost se
navrhuje za jednorázovou náhradu 1200Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen
geometrickým plánem. Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová

32) Nepomuk, PJ, p.č. 381/5 - kNN (USN-R3-1494/2017)
Souhlasí
S navrhovanou stavbou ,, Nepomuk, PJ, p.č. 381/5 – kNN” dle přiložené žádosti a koordinační situace,
předložené firmou SAG Elektrovod, a.s., provozovna Plzeň Guldenerova 2, 326 00 Plzeň, týkající se
pokládky nového zemního kabelového vedení v ulici Alexandra Berndorfa k pozemku p.č. 381/5.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s navrhovanou stavbou. Plnění usnesení zajistí Josef
Silovský.
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33) Dotace na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u příležitosti
výročí osvobození města Nepomuk (USN-R3-1495/2017)
Schvaluje
Poskytnutí finanční dotace Rudolfu De Fant na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u
příležitosti výročí osvobození města Nepomuk dne 05. 05. 2017 ve výši 6000 Kč. Plnění usnesení
zajistí Jaroslav Somolík.

34) 4. rozpočtové opatření v roce 2017 (USN-R3-1496/2017)
Schvaluje
4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 100 132 880 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
127 352 680 Kč.
Pověřuje
Jaroslava Somolíka zaúčtováním 4.rozpočtového opatření. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík

35) Přidělení bytu na adrese Nepomuk Na Vinici 512 (USN-R3-1497/2017)
Schvaluje
Přidělení bytu č. 18 na adrese Nepomuk Na Vinici 512
do 19.05.2017. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

na období od 20.04.2017

36) Vyvěšení záměru na pronájem pozemku st.p.č. 97/1 v k.ú. Nepomuk
(USN-R3-1498/2017)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem pozemku st.p.č. 97/1 v k.ú. Nepomuk ( nám. A. Němejce 127 – Malá
letní scéna) na provozování základního občerstvení ( nealko, pivo, příp. káva, zákusky) při akcích
pořádaných na Malé letní scéně městským Kulturním a informačním centrem v letní sezóně ( pátky
20:00-22:00 v letních termínech 2.6-1.9.). Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr města na pronájem pozemku st.p.č. 97/1 v k.ú. Nepomuk.

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

