RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 14.2.2018

Číslo jednání: JedNR3-89/2018
Datum jednání: 14.02.2018

2) Program jednání (USN-R3-1932/2018)
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.

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 9
Prodloužení nájemních smluv na byty v Nepomuku, U Sokolovny 558,559 )
Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z druha matky a matky na
dceru a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v
Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 15, o velikosti 3+1, celková plocha 84,42 m2
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1
Vyvěšení záměru na prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 555
Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 578/20,611/1 a 615/11 v k.ú.
Nepomuk
Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku na náměstí A.Němejce
Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 552/16 v
budově č.p. 552, Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č.st. 1166 v k.ú. Nepomuk
Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3
Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z rodičů na syna a uzavření
nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III.
555, byt č. 26, o velikosti 2+k.k., celková plocha 36,87 m2
Úhrada el.energie -nebytové prostory, Nepomuk, nám.A.Němejce 63
Žádost o odkoupení části ppč. 228/1 v k.ú. Dvorec nebo jiného pozemku určeného k
výstavbě rodinného domu ve Dvorci
Vyvěšení záměru na směnu části stpč. 300 o výměře cca 26 m2 za část ppč. 1566/2 o
výměře cca 26 m2 v k. ú. Nepomuk
Dopis ředitele ZŠ Nepomuk
Rezignace na členství ve Sportovní komisi Rady města Nepomuk
Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Stavební úpravy objektu č.p.88 nám. A Němejce Nepomuk
Nepomuk, obratiště u Normy
Oprava, přístavba a nástavba restaurace Nepomuk - Dvorec, U Trati 343
Veřejné osvětlení Nepomuk - Dvorec, Rožmitálská ulice
Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk
Výměna výplní otvorů - havarijní stav - nebytový prostor č.p.560
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Výměna oken - havarijní stav - byt č. 7 - Pivovarská ulice č.p.570
Vodné a stočné pro rok 2018
Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol
Alej podél cyklostezky Helenka
Svatojánská pouť v Nepomuku 2018
Poutní místa jižního Plzeňska - putovní expozice
Překlad webu nepomuk.cz
Školní zahrada ZŠ Nepomuk
Příměstský tábor Fénix
Výměna oken Na Vinici č.p. 555
Prodloužení vodovodu v ulici Ke Mlýnu - Dvorec
Různé + Diskuse
Závěr

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R3-1933/2018)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 9 (USN-R31934/2018)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 4 od
1.3.2018 na dobu neurčitou. Nájemné věcně usměrňované ve výši 26,97Kč/m2/měsíc. Plnění
usnesení zajistí Miroslava Suchá.

5) Prodloužení nájemních smluv na byty v Nepomuku, U Sokolovny 558,559
(USN-R3-1935/2018)
Schvaluje
Prodloužení nájemních smluv na byty v Nepomuku, U Sokolovny 558,559 na dobu určitou od
1.3.2018 do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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6) Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z druha
matky a matky na dceru a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o
převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 15, o velikosti
3+1, celková plocha 84,42 m2 (USN-R3-1936/2018)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z druha matky
a
na dceru
a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě
matky
o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 15, o velikosti 3+1, celková plocha
84,42 m2. Oba souhlasí s převodem částky ve výši 120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava
Suchá.

7) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č.
1 (USN-R3-1937/2018)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1 –
na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

8) Vyvěšení záměru na prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 555 (USN-R31938/2018)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č.
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25 a 26. Plnění usnesení zajistí Miroslava
Suchá.
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Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr města na prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č.
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25 a 26.

9) Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 578/20,611/1 a
615/11 v k.ú. Nepomuk (USN-R3-1939/2018)
Neschvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 578/20, 611/1 a 615/11 v k.ú. Nepomuk. Plnění
usnesení zajistí Miroslava Suchá.

10) Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku na náměstí A.Němejce
(USN-R3-1940/2018)
Neschvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku na náměstí A.Němejce. Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá.

11) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č.
552/16 v budově č.p. 552, Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č.st.
1166 v k.ú. Nepomuk (USN-R3-1941/2018)
Schvaluje
Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 552/16 v budově č.p. 552,
Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č.st. 1166 v k.ú. Nepomuk za min. cenu 800.000,-- Kč.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Určení komise pro otvírání obálek: Miroslava Suchá, Jaroslav Somolík , Tomáš Chouň
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12) Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3
(USN-R3-1942/2018)
Schvaluje
Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3
k 31.3.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

13) Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z rodičů na
syna a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 26, o velikosti 2+k.k., celková plocha 36,87
m2 (USN-R3-1943/2018)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z rodičů
a
na syna
a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu
vlastnictví bytu s
na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 26, o velikosti
2+k.k., celková plocha 36,87m2. Kupní cena ve výši 214 520,- Kč byla již uhrazena. Rodiče souhlasí s
převodem částky na syna. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

14) Úhrada el.energie -nebytové prostory, Nepomuk, nám.A.Němejce 63
(USN-R3-1944/2018)
Schvaluje
Úhradu el.energie městem Nepomuk – nebytové prostory, Nepomuk, nám.A.Němejce 63 kadeřnictví
za období do 23.5.2017 do 31.12.2017 ve výši 14 849,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

15) Žádost o odkoupení části ppč. 228/1 v k.ú. Dvorec nebo jiného pozemku
určeného k výstavbě rodinného domu ve Dvorci (USN-R3-1945/2018)
Bere na vědomí
Žádost
o odkoupení části pozemku p.č. 228/1 v k. ú. Dvorec nebo jiného pozemku
určeného k výstavě rodinného domu ve Dvorci.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 14.2.2018

16) Vyvěšení záměru na směnu části stpč. 300 o výměře cca 26 m2 za část ppč.
1566/2 o výměře cca 26 m2 v k. ú. Nepomuk (USN-R3-1946/2018)
Ukládá
Vyvěšení záměru na směnu části pozemku stpč. 300 o výměře cca 26 m 2 ve vlastnictví
za část ppč. 1566/2 o výměře cca 26 m2 ve vlastnictví města Nepomuk, vše v k. ú. Nepomuk.
Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

17) Dopis ředitele ZŠ Nepomuk (USN-R3-1947/2018)
Bere na vědomí
Dopis ředitele Základní školy (ZŠ) Nepomuk týkající se investičních výdajů na opravy hlavních rozvodů
vody, modernizace školních učeben a rekonstrukce podlahy ve školní tělocvičně.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Použití prostředků investičního fondu ZŠ Nepomuk ve výši cca 250.000 Kč na rekonstrukci podlahy ve
školní tělocvičně. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (předání do jednání zastupitelstva).

18) Rezignace na členství ve Sportovní komisi Rady města Nepomuk (USN-R31948/2018)
Bere na vědomí
rezignaci Mgr. Blanky Čubrové, Daniela Kroba a Pavla Jiránka na členství ve Sportovní komisi Rady
města Nepomuk

19) Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni (USN-R31949/2018)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni ve výši 35.000,-- Kč
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20) Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 (USN-R3-1950/2018)
Schvaluje
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017. Plnění usnesení zajistí Václav
Netušil.

21) Stavební úpravy objektu č.p.88 nám. A Němejce Nepomuk (USN-R31951/2018)
Bere na vědomí
Cenovou nabídku společnosti B.R.M. spol. s r.o. na úpravu projektové dokumentace na “Stavební
úpravy objektu č.p.88 nám. A Němejce Nepomuk” ve výši 71.390,- Kč s termínem dokončení do
31.3.2018.
Schvaluje
Uzavření SOD na úpravu projektové dokumentace na “Stavební úpravy objektu č.p.88 nám. A
Němejce Nepomuk” se společnostií B.R.M. spol. s r.o. za nabídkovou cenu ve výši 71.390,- Kč .
Plnění usnesení zajjistí p. Tomáš Chouň.

22) Nepomuk, obratiště u Normy (USN-R3-1952/2018)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Nepomuk, obratiště u Normy”.
Eurovia Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

1.077.410,81 Kč bez DPH

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

1.100.327,09 Kč bez DPH

Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

998.000,- Kč bez DPH

Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk za částku
998.000,- Kč bez DPH.
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Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s uchazečem Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513,
335 01 Nepomuk za částku 998.000,- Kč bez DPH po uplynutí zákonné lhůty od doručení oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Smlouva o společném postupu s panem Prokopcem ohledně řešení obratiště u NORMY

23) Oprava, přístavba a nástavba restaurace Nepomuk - Dvorec, U Trati 343
(USN-R3-1953/2018)
Schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV číslo: 18_SOP_02_4121369391 s částkou 10.000,-Kč. Jedná se o připojení 2. a 3. NP.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy č. 18_SOP_02_4121369391. Plnění usnesení zajistí Josef
Silovský.

24) Veřejné osvětlení Nepomuk - Dvorec, Rožmitálská ulice (USN-R31954/2018)
RM schvaluje
Uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 8600001014 v
souvislosti s pokládkou kabelů a zřízením stožárů veřejného osvětlení v Rožmitálské ulici, týkající se
pozemku parc.č. 545/1 v k.ú. Dvorec.
RM pověřuje
Starostu ing. Jiřího švece podpisem smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského
kraje č. 8600001014 v souvislosti s pokládkou kabelů a zřízením stožárů veřejného osvětlení v
Rožmitálské ulici, týkající se pozemku parc.č. 545/1 v k.ú. Dvorec. Plnění usnesení zajistí Josef
Silovský.
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25) Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk (USN-R31955/2018)
Bere na vědomí
Návrh smlouvy o dílo poskytovatele služeb DAOS CONSULTING s.r.o. se sídlem Dvořákova 3, 320 02
Plzeň na vypracování Studie proveditelnosti k realizaci projektu ,,Nové učebny pro rozvoj klíčových
kompetencí v ZŠ Nepomuk”, zaměřeného na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání
včetně bezbariérových opatření v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z
prostředků integrovaného regionálního operačního program za částku 80.000,- Kč bez DPH.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo s poskytovatelem služeb DAOS CONSULTING s.r.o. se sídlem Dvořákova 3,
320 02 Plzeň na vypracování Studie proveditelnosti k realizaci projektu ,,Nové učebny pro rozvoj
klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk”, zaměřeného na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělání včetně bezbariérových opatření v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky z prostředků integrovaného regionálního operačního program za částku 80.000,- Kč bez
DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s poskytovatelem služeb DAOS CONSULTING s.r.o.
se sídlem Dvořákova 3, 320 02 Plzeň na vypracování Studie proveditelnosti k realizaci projektu ,,Nové
učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk”za částku 80.000,- Kč bez DPH. Plnění
usnesení zajistí Josef Silovský.

26) Výměna výplní otvorů - havarijní stav - nebytový prostor č.p.560 (USNR3-1956/2018)
Bere na vědomí
Cenovou nabídku na výměnu vstupních dveří a výlohy do nebytových proctor v č.p.560 U Sokolovny ,
Nepomuk, kterou zpracovala firma Okonoplastik s.r.o. (p. Václavík) za 33.815,- Kč bez DPH včetně
výměny a zednických prací.
Schvaluje
Výměnu vstupních dveří a výlohy v havarijním stavu v nebytových prostorech č.p.560 firmou
Okonoplastik s.r.o. za nabídkovou cenu 33.815,- Kč bez DPH. Plnění usensení zajistí Tomáš Chouň.
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27) Výměna oken - havarijní stav - byt č. 7 - Pivovarská ulice č.p.570 (USN-R31957/2018)
Bere na vědomí
Cenovou nabídku na výměnu oken a balokonových dveří v bytu č.7, v Pivovarsé ulici č.p.570, kterou
zpracovala firma Okonoplastik s.r.o. (p. Václavík) za 46.615,- Kč bez DPH včetně výměny a zednických
prací.
Schvaluje
Výměnu oken a balokonových dveří v havarijním stavu bytu č.7, v Pivovarsé ulici č.p.570 firmou
Okonoplastik s.r.o. za nabídkovou cenu 46.615,- Kč bez DPH. Plnění usensení zajistí Tomáš Chouň.

28) Vodné a stočné pro rok 2018 (USN-R3-1958/2018)
Bere na vědomí
Výpočet (kalkulaci) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018

29) Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých
vysokých škol (USN-R3-1959/2018)
Schvaluje
Konání tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol (TRN 2018).
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018 Plzeňského kraje
– kategorie Výtvarné umění, foto, Land Art na akci “Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a
studenty uměleckých vysokých škol (TRN 2018)“ Předpokládané celkové náklady akce 235 000 Kč, z
toho požadovaná částka dotace 60 000. Plnění usnesení zajistí p. Pavel Motejzík.
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30) Alej podél cyklostezky Helenka (USN-R3-1960/2018)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci na “Alej podél cyklostezky Helenka“ z programu Ochrana přírody 2018
Plzeňského kraje. Předpokládané celkové náklady akce 54 240 Kč, z toho požadovaná částka dotace
48 000 Kč. Plnění usne

31) Svatojánská pouť v Nepomuku 2018 (USN-R3-1961/2018)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci z programu Plzeňského kraje Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018
– kategorie Hudba na akci Svatojánská pouť v Nepomuku 2018. Předpokládané celkové náklady akce
309 000 Kč, z toho požadovaná částka dotace 60 000 Kč .

32) Poutní místa jižního Plzeňska - putovní expozice (USN-R3-1962/2018)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji
pro rok 2017 na akci Poutní místa jižního Plzeňska - putovní expozice . Předpokládané celkové
náklady akce 79 200 Kč. Z toho požadovaná částka dotace 63 000 Kč.

33) Překlad webu nepomuk.cz (USN-R3-1963/2018)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2017. Překlad webu nepomuk.cz . Předpokládané celkové náklady akce 40-60 000 Kč, z toho
požadovaná částka dotace 30 000 Kč. Plnění usnesení zajistí p. Pavel Motejzík.
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34) Školní zahrada ZŠ Nepomuk (USN-R3-1964/2018)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí - Výzva č. 16/2017 „Přírodní
zahrady“ na akci Školní zahrada ZŠ Nepomuk . Předpokládané celkové náklady akce 2 642 589 Kč, z
toho požadovaná částka dotace 499 335 Kč.

35) Příměstský tábor Fénix (USN-R3-1965/2018)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci - 1.výzva MAS svatého Jana z Nepomuku -OPZ- Prorodinná opatření I.
Předpokládané celkové náklady akce 400 000 Kč. Z toho požadovaná částka dotace 380 000 Kč.

36) Výměna oken Na Vinici č.p. 555 (USN-R3-1966/2018)
Bere na vědomí
Návrh příkazní smlouvy se společností Stavební poradna s.r.o., České Budějovice na provedení
administrace zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu “VÝMĚNA OKEN NA VINICI č.p. 555”
za nabídkovou cenu 20.000,- Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy se společností Stavební poradna s.r.o., České
Budějovice na provedení administrace zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu “VÝMĚNA
OKEN NA VINICI č.p. 555” za nabídkovou cenu 20.000,- Kč bez DPH.

37) Prodloužení vodovodu v ulici Ke Mlýnu - Dvorec (USN-R3-1967/2018)
Schvaluje
Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu “Prodloužení vodovodu v ulici Ke Mlýnu
– Dvorec” včetně všech požadovaných příloh.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 14.2.2018

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:

Náhradníci:

Mgr. Marek Baroch

Vladimír Vokurka

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Václav Netušil

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

Náhradníci:

Mgr. Marek Baroch

Vladimír Vokurka

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Ing. Jaroslav Somolík

Ing. Václav Netušil

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

