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Číslo jednání:  JedNR3-71/2017 

Datum jednání:  14.06.2017 

 

2) Program jednání  (USN-R3-1559/2017) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Plnění usnesení   
4. Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 21   
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 12   
6. Vyvěšení záměru na prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 561, 

byt č. 10 předem určenému zájemci   
7. Smlouva o zřízení věcného břemene Dvorec - č.sml.3150/17/VB   
8. Změna č. 5 územního plánu města Nepomuk   
9. Opravy objektu U Sokolovny 547   
10. Prodej stavebního bednění Paschal   
11. Restaurování kašny se sochou Panny Marie v Nepomuku   
12. Pomník Františka Palackého v Nepomuku   
13. Nákup nového osobního automobilu   
14. Zlepšení informovanosti návštěvníků - mapa Městské naučné stezky v Nepomuku, 

doplnění vybavení informačního centra Nepomuk   
15. Žádost o povolení umístění listovní schránky   
16. Prodej dřeva z městských lesů Nepomuk   
17. Finanční příspěvek Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu Václava Vodáka 

ve voleném mariáši   
18. Závěrečný účet za rok 2016 DSO Mikroregionu Nepomucko   
19. Účetní závěrka za rok 2016 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec   
20. 6. rozpočtové opatření v roce 2017   
21. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1   
22. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6   
23. Zrušení přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4   
24. Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na průtahové komunikaci v městě Nepomuku   
25. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4   
26. Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ v Nepomuku   
27. Dvorec u Nepomuka, PJ č. 201 - přeložka NN, č. Projektu EP-12-0002859   
28. Obytná zóna na Daníčkách - II. etapa   
29. Lokalita „Pod Vinicí“ - územní řešení   
30. Územní studie veřejných prostranství sídliště Na Vinici   
31. Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nepomuk   
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32. Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku   
33. Různé + Diskuse 
34. Závěr 

  

3) Plnění usnesení  (USN-R3-1560/2017) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

4) Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt v Nepomuku, Na 

Vinici 544, byt č. 21  (USN-R3-1561/2017) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy  na dobu neurčitou na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 21 

 na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 12  

(USN-R3-1562/2017) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 12  na dobu 

určitou od 1.7.2017 do 30.6.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Vyvěšení záměru na prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U 

Sokolovny 561, byt č. 10 předem určenému zájemci  (USN-R3-1563/2017) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na budoucí prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 

10 předem určenému zájemci. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na budoucí prodej bytu s předkupním právem v Nepomuku, U 

Sokolovny 561, byt č. 10 předem určenému zájemci. 
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7) Smlouva o zřízení věcného břemene Dvorec - č.sml.3150/17/VB  (USN-R3-

1564/2017) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene” mezi smluvními stranami: Město Nepomuk 

(povinný), GasNet, s.r.o. zastoupena spol. GridServices, s.r.o. (oprávněný) a Miroslav Greguš 

(investor) na pozemku parc.č. 553/1 v k.ú. Dvorec. Služebnost věcného břemene spočívá: zřídit a 

provozovat STL plynovod včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v celkové 

délce 5,5m (plynárenské zařízení).  Dále pak právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v 

souvislosti se zřízením, staveb. úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 1620Kč bez 

DPH. Přesný rozsah břemene je vymezen geometrickým plánem č.618-165/2013, který je nedílnou 

součástí smlouvy. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene” mezi smluvními stranami: Město Nepomuk 

(povinný), GasNet, s.r.o. zastoupena spol. GridServices, s.r.o. (oprávněný) a Miroslav Greguš 

(investor) na pozemku parc.č. 553/1 v k.ú. Dvorec. Služebnost věcného břemene spočívá: zřídit a 

provozovat STL plynovod včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v celkové 

délce 5,5m (plynárenské zařízení).  Dále pak právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v 

souvislosti se zřízením, staveb. úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 1620Kč bez 

DPH. Přesný rozsah břemene je vymezen geometrickým plánem č.618-165/2013, který je nedílnou 

součástí smlouvy. 

Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová 

 

8) Změna č. 5 územního plánu města Nepomuk  (USN-R3-1565/2017) 

Doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí 

Návrh na vydání Změny č. 5 územního plánu města Nepomuk  předložený pořizovatelem Městským 

úřadem Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí (ze dne 5.6. 2017, č.j. VŽP/1965/2017-Vět 

včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení) v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Doporučuje zastupitelstvu ověření 

v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh Změny č. 5 územního plánu města 

Nepomuk není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského 
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kraje v aktuální podobě, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského 

kraje. 

Doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o námitkách 

Podaných k návrhu Změny č. 5 územního plánu města Nepomuk v souladu s návrhem rozhodnutí o 

námitkách včetně odůvodnění tak, jak je uvedeno v části h) odůvodnění   Změny č. 5 územního plánu 

města  Nepomuk, které je nedílnou součástí vydávané změny územně plánovací dokumentace - dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí 

Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Změny č. 5 územního plánu města Nepomuk tak, jak je 

uvedeno v části i) odůvodnění  Změny č. 5 územního plánu města Nepomuk, které je nedílnou 

součástí vydávané změny územně plánovací dokumentace - dle přílohy č.1 tohoto usnesení. 

Doporučuje zastupitelstvu vydat 

Změnu č. 5 územního plánu města Nepomuk formou opatření obecné povahy č. 1/2017 dle přílohy č. 

1 tohoto usnesení  dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního 

zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

9) Opravy objektu U Sokolovny 547  (USN-R3-1566/2017) 

Souhlasí 

S provedením stavebních úprav objektu č.p. 547 U Sokolovny, Nepomuk v celkové výši 128.817,- Kč 

včetně DPH, které zajistil a uhradil nájemník – Rajchlová Helena , Máchova 740, Klatovy. 

Schvaluje 

Nenavyšování nájemného v  objektu č.p. 547 U Sokolovny  nájemníku – Rajchlová Helena , Máchova 

740, Klatovy do konce roku 2018 . 

Opravy ústředního topení spočívající ve výměně 4 kusů topných panelů v celkové hodnotě 60.000,- 

Kč bez DPH a výměnu 2 kusů WC v celkové hodnotě do 10.000,- Kč bez DPH. 
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10) Prodej stavebního bednění Paschal  (USN-R3-1567/2017) 

RM schvaluje 

Zveřejnění nabídky na prodej movitého majetku z areálu TS (Na Kaplance 542): 

Stavební bednění Paschal Raster (dle rozpisu) za cenu min   70.000,-- Kč 

RM pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka zveřejněním nabídky na prodej movitého majetku - Stavební bednění Paschal. 

RM jmenuje 

Komisi na vyhodnocení nabídek ve složení: Ing. Jaroslav Somolík, František Holub, Tomáš Chouň, 

náhradník: Vladimír Vokurka 

 

11) Restaurování kašny se sochou Panny Marie v Nepomuku  (USN-R3-

1568/2017) 

Schvaluje 

Přijetí dotace Plzeňského kraje z programu „Č. 2 Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kult. 

památek - děl v exteriéru 2017“ na akci “Restaurování kašny se sochou Panny Marie v Nepomuku”. 

Celkové náklady akce 139 900 Kč, výše dotace 100 000 Kč. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy. 

 

12) Pomník Františka Palackého v Nepomuku  (USN-R3-1569/2017) 

Schvaluje 

Přijetí dotace Plzeňského kraje z programu „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 

dotvářejících kulturní krajinu 2017“ na akci “Restaurování pomníku Františka Palackého v 

Nepomuku”. Celkové náklady akce 43 200 Kč, výše dotace 34 000 Kč. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy. 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/section/dotacnititul/item/detail/441/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/section/dotacnititul/item/detail/441/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/section/dotacnititul/item/detail/444/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/section/dotacnititul/item/detail/444/
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13) Nákup nového osobního automobilu  (USN-R3-1570/2017) 

Schvaluje 

Zrušení zadávacího řízení . Po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný 

účastník zadávacího řízení. 

Novou příkazní smlouvu se společností  Stavební poradna s.r.o., České Budějovice na zpracování 

opakovaného zadávacího řízení na nákup nového osobního automobilu za cenu 15.000,- Kč bez DPH. 

Zadávací podmínky zakázky malého rozsahu na nákup nového osobního automobilu  včetně 

požadovaných příloh. 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Ing. Jaroslav Somolík Ing. Václav Netušil 

Josef Silovský Tomáš Chouň  

Ing. Martina Gabrielová Kristýna Soukupová 

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.  

Jmenování hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Ing. Jaroslav Somolík Tomáš Chouň 

Mgr. Marek Baroch Vladimír Vokurka 

Ing. Martina Gabrielová Kristýna Soukupová 

Hodnotící komisi zadavatel ukládá provést posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených 

v podmínkách zadání.  

 

14) Zlepšení informovanosti návštěvníků - mapa Městské naučné stezky v 

Nepomuku, doplnění vybavení informačního centra Nepomuk  (USN-R3-

1571/2017) 

Schvaluje 

Přijetí dotace Plzeňského kraje z programu „Podpora činnosti informačních center na území 

Plzeňského kraje pro rok 2017“ na akci “ Zlepšení informovanosti návštěvníků - mapa Městské 

naučné stezky v Nepomuku, doplnění vybavení informačního centra Nepomuk”. Celkové náklady 

akce 48 000 Kč, výše dotace 20 000 Kč. 
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Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy. 

 

15) Žádost o povolení umístění listovní schránky  (USN-R3-1572/2017) 

Povoluje 

Povoluje umístění listovní schránky na pozemku č. Parc. 298/18 v k.ú. Nepomuk dle přiloženého 

zákresu umístění. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.  

 

16) Prodej dřeva z městských lesů Nepomuk  (USN-R3-1573/2017) 

Bere na vědomí 

Rozhodnutí Komise pro vyhodnocení nabídek na prodej dřeva z městských lesů ze dne 05.06.2017. 

Schvaluje 

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

TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA za cenu  169 534 Kč včetně DPH. Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík 

 

17) Finanční příspěvek Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu 

Václava Vodáka ve voleném mariáši  (USN-R3-1574/2017) 

Schvaluje 

Poskytnutí finančního příspěvku  Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu Václava Vodáka 

ve voleném mariáši ve výši 10 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík 

 

18) Závěrečný účet za rok 2016 DSO Mikroregionu Nepomucko  (USN-R3-

1575/2017) 

Bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2016 DSO Mikroregionu Nepomucko.  
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19) Účetní závěrka za rok 2016 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody 

Starý Plzenec  (USN-R3-1576/2017) 

Bere na vědomí 

Účetní  závěrku za rok 2016 a zprávu nezávislého auditora za rok 2016 akciové společnosti 

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec.  

 

20) 6. rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-R3-1577/2017) 

Bere na vědomí 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 106 604 520 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

133 824 320 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 106 604 520 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

133 824 320 Kč.  

 

21) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1  

(USN-R3-1578/2017) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1  na dobu 

určitou od 1.7.2017 do 30.9.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

22) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6  

(USN-R3-1579/2017) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6  na 

dobu určitou od 1.7.2017 do 31.7.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  
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23) Zrušení přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4  

(USN-R3-1580/2017) 

Ruší 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4  na dobu určitou od 

1.6.2017 do 31.5.2018 za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měsíc. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  

 

24) Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na průtahové komunikaci v 

městě Nepomuku  (USN-R3-1581/2017) 

Schvaluje 

Provedení  investiční akce s názvem “Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na průtahové 

komunikaci v městě Nepomuku” – tzn. osazení  2 úsekových měření rychlosti na průtahových 

komunikacích I/20 a II/191. 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu  v souladu s §6 a §31 zákona č.134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek na akci “Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na průtahové komunikaci 

v městě Nepomuku”.  Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu  v souladu s §6 a §31 zákona č.134/2016, o 

zadávání veřejných zakázek na akci “Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na průtahové 

komunikaci v městě Nepomuku”.  

Seznam dodavatelských firem určených k oslovení k účasti v zadávacím řízení zakázky malého 

rozsahu  v souladu s §6 a §31 zákona č.134/2016, o zadávání veřejných zakázek na akci “Zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na průtahové komunikaci v městě Nepomuku”.  

 

25) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4  (USN-R3-

1582/2017) 

Neschvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4 od 1.7.2017 do 

30.9.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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26) Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ v Nepomuku  (USN-R3-1583/2017) 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka zadávacího řízení, který podal 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou SYSTHERM s.r.o., k Papírně 172/26, 312 00 Plzeň ve výši 

3.275.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka 

zadávacího řízení a pověření zástupce zadavatele Stavební poradny, spol. s r.o. sdělením rozhodnutí 

zadavatele jednotlivým účastníkům zadávacího řízení. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Obsah smlouvy o dílo s firmou SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň s částkou 3.275.000,-

bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s firmou SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 

00 Plzeň s částkou 3.275.000,-bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.  

 

27) Dvorec u Nepomuka, PJ č. 201 - přeložka NN, č. Projektu EP-12-0002859  

(USN-R3-1584/2017) 

Schvaluje 

Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120057699 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie z konzoly komunitního Domu Dvorec na sloup mezi městem Nepomuk a 

provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem DěčínIV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kde 

předpokládané náklady činí 89.545,-Kč.  

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy číslo: Z_S24_12_8120057699. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 
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28) Obytná zóna na Daníčkách - II. etapa  (USN-R3-1585/2017) 

Schvaluje 

Příkazní smlouvu se Stavební poradnou České Budějovice, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České 

Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění zadání zakázky malého rozsahu v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek a v souladu s § 27 a 31, dále v souladu § 6 

zákona na akci ,,Obytná zóna na Daníčkách – II. etapa” na zpracovatele projektové dokumentace za 

částku 20.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy se Stavební poradnou České Budějovice, spol. s 

r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice za částku 20.000,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef 

Silovský. 

 

29) Lokalita „Pod Vinicí“ - územní řešení  (USN-R3-1586/2017) 

Schvaluje 

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

zpracování výběrového řízení zakázky malého rozsahu  „Lokalita Pod Vinicí – zpracovatel projektové 

dokumentace“. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem  příkazní smlouvy se společností  Stavební  Poradna spol. s r.o., 

České Budějovice na zpracování výběrového řízení zakázky malého rozsahu  „Lokalita Pod Vinicí – 

zpracovatel projektové dokumentace“. 

 

30) Územní studie veřejných prostranství sídliště Na Vinici  (USN-R3-

1587/2017) 

Bere na vědomí 

V rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem 

„Územní studie veřejných prostranství sídliště Na Vinici“: 

Protokol o otevírání obálek ze dne 10.3.2017, 

Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 13.3.2017, 

Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 24.3.2017, 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 14.6.2017 
 

 
 
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.3.2017. 

Podané nabídky: 

1. Projektil architekti, s.r.o.    1.572.000,- Kč bez DPH 

2. Atelier t- plan, s.r.o.     1.075.000,- Kč bez DPH 

3. UNIT architekti s.r.o.     1.642.100,- Kč bez DPH 

4. Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.  1.200.000,- Kč bez DPH 

 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky společnosti UNIT architekti s.r.o., za 

nabídkovou cenu 1.642.100,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13.3.2017, 

protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 24.3.2017 a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze 

dne 24.3.2017. 

Starostu Ing. Jiřího Švece po uplynutí zákonných lhůt podpisem smlouvy o dílo se společností UNIT 

architekti s.r.o., na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem „Územní 

studie veřejných prostranství sídliště Na Vinici“, a to za nabídkovou cenu 1.642.100,- Kč bez DPH. 

 

31) Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nepomuk  (USN-R3-

1588/2017) 

Bere na vědomí 

V rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem 

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nepomuk“: 

Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 24.3.2017, 

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.3.2017. 

Podané nabídky: 

1. Ing. aut. Arch. Pavel Valtr, Urbio Projekt  980.000,- Kč bez DPH 

2. Ing. Klára Salzmann, PhD.    1.350.000,- Kč bez DPH 
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Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Kláry Salzmann, PhD., za nabídkovou cenu 

1.350.000,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 13.3.2017, 

protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 24.3.2017 a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze 

dne 24.3.2017. 

Starostu Ing. Jiřího Švece po uplynutí zákonných lhůt podpisem smlouvy o dílo s Ing. Klárou Salzmann, 

PhD., na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem „Územní studie 

krajiny správního obvodu ORP Nepomuk “, a to za nabídkovou cenu 1.350.000,- Kč bez DPH. 

 

32) Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku  (USN-R3-

1589/2017) 

Doporučuje zastupitelstvu k projednání 

ZMN pověřuje Radu Města Nepomuk úkony a činnostmi související s podáním žádosti o dotaci k 

financování a realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku“ 

zapsaným spolkem Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., či městem Nepomuk, a to v případě vyhlášení 

výzvy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v návaznosti na dne 1.6.2017 

zveřejněnou dokumentaci Podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu. 

Plnění usnesení zajistí Ing. Jiří Švec. 

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 

  

 




