RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 7.8.2017

Číslo jednání: JedNR3-75/2017
Datum jednání: 07.08.2017

2) Program jednání (USN-R3-1672/2017)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Smlouva o výpůjčce pozemků, o využití veřejně prospěšného zařízení a o budoucí
smlouvě kupní na pozemky parc.č.
325/58,325/59,325/60,325/61,325/62,325/74,325/75,325/76,325/77,325/80,325/84,32
6,327/1,346/6 a 346/12
Dvorec - Průmyslová ulice
Pronájem nebytových prostor v přízemí č.p. 343 v ulici U Trati v Nepomuku, část Dvorec,
stojícím na pozemku parc.č. 218/2
Nepomuk-Dvorec, přestupní uzel
Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky na dceru s manželem a uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 561,
byt č. 10, o velikosti 4+1, celková plocha 87,99 m2
Různé + Diskuse
Závěr

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R3-1673/2017)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Smlouva o výpůjčce pozemků, o využití veřejně prospěšného zařízení a o
budoucí smlouvě kupní na pozemky parc.č. 325/58, 325/59, 325/60, 325/61,
325/62,325/74,325/75,325/76,325/77,325/80,325/84,326,327/1,346/6 a
346/12 (USN-R3-1674/2017)
Schvaluje
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Smlouvu o výpůjčce pozemků, o využití veřejně prospěšného zařízení a o budoucí smlouvě kupní
s Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., IČ 49182587, se sídlem Nádražní 402, 335 01 Nepomuk na
pozemku parc.č.
325/58,325/59,325/60,325/61,325/62,325/74,325/75,325/76,325/77,325/80,325/84,326,327/1,346/
6 a 346/12 v k.ú. Nepomuk na dobu neurčitou, počínaje dnem přidělení dotace vypůjčiteli na realizaci
projektu a končí uplynutím jedenácti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu na rekonstrukci víceúčelového sportoviště na předmětu výpůjčky. Plnění usnesení
zajistí Miroslava Suchá.

5) Dvorec - Průmyslová ulice (USN-R3-1675/2017)
Bere na vědomí
Žádost o souhlas vlastníka pozemku se zvláštním užíváním komunikace Dvorec – Průmyslová ulice –
trvalé umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, žadatele BRDSKÝ SERVIS s.r.o., Hoděmyšl 42,
262 42 Sedlice. Umístění inženýrských sítí v pozemcích parcelní číslo 553/6 a 122/14 v k.ú. Dvorec ,
které jsou ve vlastnictví města Nepomuk.
Souhlasí
S trvalým umístěním inženýrských sítí v pozemcích parcelní číslo 553/6 a 122/14 v k.ú. Dvorec , které
jsou součástí Průmyslové ulice.
Pověřuje
Pověřuje starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s trvalým umístěním inženýrských sítí v
pozemcích parcelní číslo 553/6 a 122/14 v k.ú. Dvorec v Průmyslové ulici. Plnění usnesení zajistí Josef
Silovský.

6) Pronájem nebytových prostor v přízemí č.p. 343 v ulici U Trati v Nepomuku,
část Dvorec, stojícím na pozemku parc.č. 218/2 (USN-R3-1676/2017)
Schvaluje
Pronájem nebytových prostor v přízemí č.p. 343 v ulici U trati v Nepomuku, část Dvorec, stojícím na
pozemku parc.č. 218/2 - Mišron Music Team z.s., Lesnická 258, 335 03 Nepomuk, část Dvorec na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou za smluvní nájemné ve výši 1.000,-- Kč/měsíc a za
služby spojené s užíváním nebytových prostor – vodné, stočné dle vodoměru, el. energie dle
elektroměru, teplo dle výpočtu stavebního technika. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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7) Nepomuk-Dvorec, přestupní uzel (USN-R3-1677/2017)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo s projekční firmou D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09
Štěnovice na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce ,,Nepomuk – Dvorec,
přestupní uzel” za částku 240.000,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s projekční firmou D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.,
Útušice 66, 332 09 Štěnovice za částku 240.000,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

8) Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky na dceru s manželem a
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku,
U Sokolovny 561, byt č. 10, o velikosti 4+1, celková plocha 87,99 m2 (USN-R31678/2017)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z matky
na dceru
s
manželem
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s
na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 10, o
a
velikosti 4+1, celková plocha 87,99 m2 za cenu platnou pro rok 2017 ve výši 670 300,- Kč s tím, že
první splátka ve výši 150 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 520 300,- Kč bude uhrazen do
31.12.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

