RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 11.12.2017

Číslo jednání: JedNR3-85/2017
Datum jednání: 11.12.2017

2) Program jednání (USN-R3-1854/2017)
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.
28.
29.

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1
Dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR v souvislosti s žádostí o bezúplatný převod části p.p.č.
1500 v k. ú. Nepomuk
Prodej pozemku st.p.č. 667 v k. ú. Nepomuk
Prodej pozemku p.č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk v areálu České pošty
Městské dotační programy 2018
Radiová datová trasa HZS Nepomuk - SOA v Plzni - pracoviště Nepomuk
ZŠ Nepomuk
Nový konvektomat pro ZŠ Nepomuk
Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího povrchu a
položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka“
Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti návratné
finanční výpomoci
Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017
12.rozpočtové opatření v roce 2017
Uzavření MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o vánočních prázdninách
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6
Naučná stezka Klejnot
Protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola
Nepomuk
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2018
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk
Vyřazovací, likvidační a oceňovací komise pro rok 2018
Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven na rok 2018
Přidělení bytu č. 18 na adrese Nepomuk Na Vinici 512
Nepomuk - Dvorec, přestupní uzel
Víceúčelový sportovní areál Nepomuk
Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018
Různé + Diskuse
Závěr
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3) Kontrola plnění usnesení (USN-R3-1855/2017)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1
(USN-R3-1856/2017)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1
určitou od 1.1.2018 do 31.3.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

na dobu

5) Dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR v souvislosti s žádostí o bezúplatný
převod části p.p.č. 1500 v k. ú. Nepomuk (USN-R3-1857/2017)
Bere na vědomí
Dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), týkající se žádosti města Nepomuk o bezúplatný převod
části p.p.č. 1500 v k. ú. Nepomuk proti bývalé čerpací stanici.
Ukládá
Odboru FMŠ objednat zhotovení geometrického plánu (GP) na oddělení části o výměře cca 260 m2.
Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

6) Prodej pozemku st.p.č. 667 v k. ú. Nepomuk (USN-R3-1858/2017)
Bere na vědomí
Znalecký posudek (ZP) na ocenění pozemku st.p.č. 667 v k. ú. Nepomuk
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej pozemku st.p.č. 667 o výměře 76 m2 v k. ú. Nepomuk (u fotbalového hřiště) Fotbalovému
klubu Nepomuk (FK) za 150 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.
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7) Prodej pozemku p.č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk v areálu České pošty (USNR3-1859/2017)
Bere na vědomí
Dopis České pošty, s.p., týkající se schválené ceny prodeje pozemku p.č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk
v areálu České pošty.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej pozemku p.č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk za cenu určenou dle vyhlášky ve výši 6.530 Kč, tj.
139 Kč/m2 České poště, s.p. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva
hradí kupující. Prodej pozemku je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je
nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
Ruší
Část usnesení RMN č. USN-R3- 1636/2017 ze dne 18. 7. ve znění: Doporučuje zastupitelstvu ke
schválení prodej pozemku p.č. 1726/2 o výměře 47 m2 v k. ú. Nepomuk České poště, s.p. za odhadní
cenu (cenu obvyklou) 6.600 Kč, tj. 140 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy
ke vkladu práva hradí kupující. Prodej pozemku je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka
Čubrová.

8) Městské dotační programy 2018 (USN-R3-1860/2017)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Pravidla dotačních programů města Nepomuk pro rok 2018:
1)
2)
3)
4)
5)

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Podpora kulturních akcí
Podpora sportovních akcí
Podpora činnosti neziskových organizací
Obnova historického jádra města Nepomuk
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9) Radiová datová trasa HZS Nepomuk - SOA v Plzni - pracoviště Nepomuk
(USN-R3-1861/2017)
Schvaluje
Umístění vnější parabolické antény pro datové spojení na věž budovy HZS Nepomuk a vnitřního
technického zařízení spol. ROSA Computers uvnitř budovy HZS Nepomuk s napájením všech zařízení
max.příkon 40W t.j. cca 350kwh za rok za nájemné ve výši 3 000,- Kč/rok. Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá.

10) ZŠ Nepomuk (USN-R3-1862/2017)
Schvaluje
Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo akce ,, Oprava VZT a modernizace systému měření a regulace
VZT v ZŠ Nepomuk” s firmou MEREL s.r.o.na prodloužení termínu dokončení akce do 28.2. 2018.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo akce ,, Oprava VZT a modernizace
systému měření a regulace VZT v ZŠ Nepomuk” s firmou MEREL s.r.o.na prodloužení termínu
dokončení akce do 28.2. 2018. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

11) Nový konvektomat pro ZŠ Nepomuk (USN-R3-1863/2017)
Schvaluje
Výzvu a zadávací podmínky včetně přílohy pro výběrové řízení zakázky malého rozsahu
”Konvektomat pro ZŠ Nepomuk“ zpracované společností Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.
Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:

Náhradníci:

Ing. Václav Netušil

Josef Silovský

Tomáš Chouň

Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Martina Gabrielová

Kristýna Soukupová

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.
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Jmenování hodnotící komise ve složení:

Náhradníci:

Mgr. Marek Baroch

Vladimír Vokurka

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Ing. Martina Gabrielová

Kristýna Soukupová

Hodnotící komisi zadavatel ukládá provést posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených
v podmínkách zadání.

12) Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava
stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace
cyklostezky Helenka“ (USN-R3-1864/2017)
Bere na vědomí
žádost Mikroregionu Nepomucko o poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Úprava stávajícího
povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka“ ve výši 350 000 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího povrchu a
položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka“ ve výši 350 000 Kč. Plnění
usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

13) Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení
splatnosti návratné finanční výpomoci (USN-R3-1865/2017)
Bere na vědomí
žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti návratné finanční
výpomoci
Doporučuje zastupitelstvu schválit
žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti návratné finanční
výpomoci a prodloužit termín pro splatnost celé návratné finanční výpomoci ve výši 150 000,- Kč
nejpozději do 31.05.2018. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík .
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14) Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017 (USN-R31866/2017)
Bere na vědomí
plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017.

15) 12.rozpočtové opatření v roce 2017 (USN-R3-1867/2017)
Bere na vědomí
12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 110 853 540 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
145 073 340 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 110 853 540 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
145 073 340 Kč.

16) Uzavření MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o vánočních
prázdninách (USN-R3-1868/2017)
Bere na vědomí
Dopis ředitelky Mateřské školy (MŠ) Nepomuk týkající se uzavření MŠ Nepomuk a MŠ Dvorec
o vánočních prázdninách.
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17) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6
(USN-R3-1869/2017)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6
dobu určitou od 1.1.2018 do 31.3.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

na

18) Naučná stezka Klejnot (USN-R3-1870/2017)
Schvaluje
Výzvu a zadávací podmínky včetně příloh pro výběrové řízení zakázky malého rozsahu ” Naučná
stezka Klejnot“.
Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:

Náhradníci:

PhDr. Kroupa Pavel

Vladimír Vokurka

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Pavel Motejzík

Lukáš Mácha

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.
Jmenování hodnotící komise ve složení:

Náhradníci:

PhDr. Kroupa Pavel

Vladimír Vokurka

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Pavel Motejzík

Lukáš Mácha

Hodnotící komisi zadavatel ukládá provést posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených
v podmínkách zadání.
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19) Protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Nepomuk (USN-R3-1871/2017)
Bere na vědomí
Protokol Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje (OŠMS KÚ PK)
o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nepomuk, okres
Plzeň-jih (ZUŠ).

20) Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 (USN-R31872/2017)
Souhlasí
s výší poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2018 ve stejné výši 550 Kč za osobu, v jaké jej stanovuje obecně závazná
vyhláška města Nepomuk č. 1/2015.

21) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk (USN-R31873/2017)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
V souladu s ustanovením § 84 , odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích a v
souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. , o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nepomuk za
výkon funkce s platností od 1. 1. 2018 dle uvedené přílohy .
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Poskytnutí odměn od 1. 1. 2018 do konce volebního období . V případě uvolnění funkce a nástupu
náhradníka za uprázdněný mandát bude poskytnuta odměna ode dne složení slibu a v případě
změn v budoucnu při obsazení jednotlivých funkcí se odměna poskytne až ode dne zvolení do
příslušné funkce. Odměny se nesčítají a neuvolněný zastupitel (ka) bere vždy pouze nejvyšší
odměnu plynoucí z funkce. Plnění usnesení zajistí Václav Netušil .
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22) Vyřazovací, likvidační a oceňovací komise pro rok 2018 (USN-R31874/2017)
Určuje
1) Vyřazovací komisi pro rok 2018 ve složení: Mgr. Blanka Čubrová – předseda, Hubert Vaněk,
Alena Marušincová.
2) Likvidační komisi pro rok 2018 ve složení Ing. Bohumila Rašková – předseda, Jaroslava
Trhlíková, Vladimír Vokurka.
3) Oceňovací komisi pro rok 2018 ve složení: Ing. Petra Šašková – předseda, Václav Hora,
Mgr. Miroslav Němec. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

23) Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven na rok 2018 (USN-R31875/2017)
Souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na částku ve výši 484 277 Kč, s přijetím dotace a podáním následného
vyúčtování dotace na výkon regionálních funkcí knihoven na rok 2018.
Pověřuje
Jaroslava Somolíka podáním žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven na rok 2018 ve
výši 484 277 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

24) Přidělení bytu č. 18 na adrese Nepomuk Na Vinici 512 (USN-R31876/2017)
Schvaluje
Přidělení bytu č. 18 na adrese Nepomuk Na Vinici 512
do 31.03.2018. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

na období od 20.12.2017
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25) Nepomuk - Dvorec, přestupní uzel (USN-R3-1877/2017)
Schvaluje
Uzavření Smlouvy o právu umístění a provedení stavby ,, Nepomuk – Dvorec, přestupní uzel”, kde
smluvní strany jsou České dráhy, a.s se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 jako
vlastník a město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk jako stavebník.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této Smlouvy o právu a provedení stavby ,, Nepomuk – Dvorec,
přestupní uzel”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. sml. GasNet, s.r.o.
8800087925/1/BVB, týkající se přeložky plynárenského zařízení ve Dvorci v ulici U Trati, kde
smluvními stranami je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí Nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96,
PSČ 400 01, město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. sml. GasNet, s.r.o. 8800087925/1/BVB. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

26) Víceúčelový sportovní areál Nepomuk (USN-R3-1878/2017)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy o společné investici a realizaci veřejně prospěšného projektu na akci “Víceúčelový
sportovní areál Nepomuk” s Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., IČ 49182587, se sídlem Nádražní
402, 335 01 Nepomuk.
Schvaluje
Smlouvu o společné investici a realizaci veřejně prospěšného projektu na akci “Víceúčelový
sportovní areál Nepomuk” s Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., IČ 49182587, se sídlem Nádražní
402, 335 01 Nepomuk.
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Pověřuje
Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o společné investici a realizaci veřejně
prospěšného projektu na akci “Víceúčelový sportovní areál Nepomuk” s Fotbalovým klubem
Nepomuk z.s., IČ 49182587, se sídlem Nádražní 402, 335 01 Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Tomáš
Chouň

27) Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018 (USN-R3-1879/2017)
Souhlasí
S pořádáním Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol (TRN
2018).
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kultury ČR na projekt Tvůrčí rezidence Nepomuk pro
studentky a studenty uměleckých vysokých škol (TRN 2018).
Pověřuje
Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem žádosti o dotaci.

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

