RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 13.6.2018

Číslo jednání: JedNR3-97/2018
Datum jednání: 13.06.2018

2) Program jednání (USN-R3-2138/2018)
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.
27.
28.
29.

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu
Úprava tarifní složky platu řediteli Základní školy Nepomuk
Žádost ZŠ Nepomuk o navýšení rozpočtu provozních výdajů z důvodu výdajů
souvisejících s auditem GDPR
Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/30 o výměře cca 2090 m2 v k. ú. Nepomuk
Prodej části pozemku p.č. 611/1 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Nepomuk
Odkoupení pozemku p.č. 368/30 v k. ú. Nepomuk
Bezúplatný převod pozemku p.č. 273/4 v k. ú. Nepomuk (sídliště Na Vinici I)
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u
Nepomuka
Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec (průmyslová zóna) o celkové výměře 13065 m2 za 27
Kč/m2
Žádost o prodej pozemku v připravované obytné zóně Pod Oborou
Ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 938 (vodní plocha) o výměře 5 769 m2 a
vodního díla - rybníka na tomto pozemku se nacházejícího
Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na opravu a zvelebení kostelů
a arciděkanství )
Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023
6.rozpočtové opatření v roce 2018
Zřízení platebního terminálu na Městském úřadu Nepomuk
Autobusové zastávky - Nepomuk Na Vinici - sil. II / 191
Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ
Dohoda o úhradě za užití stavby silnice I. třídy č. I/20
Dohoda o náhradě investic a zhodnocení
Dohoda o náhradě investic a zhodnocení majetku
Nepomuk - rekonstrukce Zelenodolské ulice
Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec u Nepomuka - I. etapa
Obytná zóna Pod Oborou
Víceúčelové hřiště Nepomuk
Servisní smlouva na údržbu systému SYDO Traffic Velocity
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30. Různé + Diskuse
31. Závěr

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R3-2139/2018)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu (USN-R3-2140/2018)
Souhlasí
S přihlášením
Na Vinici 512.

k trvalému pobytu na adrese Nepomuk,

5) Úprava tarifní složky platu řediteli Základní školy Nepomuk (USN-R32141/2018)
Bere na vědomí
Oznámení ředitele ZŠ Nepomuk týkající se výchovných poradkyň zařazených dle legislativy do
13. platové třídy.
Upravuje
Tarifní složku platu řediteli ZŠ Nepomuk v souladu s § 123 odst. 3 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 5 a přílohy 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů se zařazením do 13. platové třídy 7. platového stupně. Plnění usnesení zajistí Blanka
Čubrová.

6) Žádost ZŠ Nepomuk o navýšení rozpočtu provozních výdajů z důvodu
výdajů souvisejících s auditem GDPR (USN-R3-2142/2018)
Schvaluje
Navýšení prostředků na provozní výdaje o částku 44.770 Kč k úhradě faktury za vstupní audit pro
účely GDPR. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
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7) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/30 o výměře cca 2090 m2 v k. ú.
Nepomuk (USN-R3-2143/2018)
Ukládá
Odboru FMŠ vyvěsit záměr na prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/30 o výměře cca 2090 m 2
v k. ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/30 o výměře cca 2090 m2 v k. ú. Nepomuk
za 90 Kč/m2. Prodej nepodléhá DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením
smlouvy ke vkladu práva hradí kupující (znalecký posudek, geometrický plán, správní poplatek 1.000
Kč). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.
Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

8) Prodej části pozemku p.č. 611/1 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Nepomuk
(USN-R3-2144/2018)
Bere na vědomí
Žádost
o výměře cca 210 m2.

o odkoupení části pozemku p.č. 611/1 v návrhu GP označené č. 611/x

Ukládá
Odboru FMŠ vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 611/1 v návrhu GP označené č. 611/x
o výměře cca 210 m2. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej části pozemku p.č. 611/1 v návrhu geometrického plánu (GP) označené č. 611/x o výměře cca
210 m2
za cenu 90 Kč/m2. Prodej pozemku nepodléhá DPH. Náklady spojené
s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí
nemovité věci je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka
Čubrová.
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9) Odkoupení pozemku p.č. 368/30 v k. ú. Nepomuk (USN-R3-2145/2018)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odkoupení pozemku p.č. 368_30 o výměře 37 m2 v k. ú. Nepomuk (V Korýtkách) od
za 100 Kč/m2 s podmínkou odstranění zástavního práva smluvního.
Prodávající nejsou plátci DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu
práva hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva
k nemovité věci pokud není od této daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

10) Bezúplatný převod pozemku p.č. 273/4 v k. ú. Nepomuk (sídliště Na Vinici
I) (USN-R3-2146/2018)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Bezúplatný převod pozemku p.č. 273/4 o výměře 1699 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) od
Stavebního bytového družstva Plzeň-jih (SBD). Náklady spojené s vyhotovením a předložením
smlouvy ke vkladu práva hradí město Nepomuk. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je
nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, pokud není od této daně osvobozen. Plnění usnesení
zajistí Blanka Čubrová.

11) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k.
ú. Klášter u Nepomuka (USN-R3-2147/2018)
Bere na vědomí
Žádost
u Nepomuka.

o odkoupení části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m 2 v k. ú. Klášter

Požaduje
Souhlas sousedů . Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 13.6.2018

12) Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec (průmyslová zóna) o celkové výměře
13065 m2 za 27 Kč/m2 (USN-R3-2148/2018)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec (průmyslová zóna) o celkové výměře 13065 m2 od Agrárního
otevřeného podílového fondu s obhospodařováním majetku v podílovém fondu investiční společností
AMISTA za 27 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 352.755 Kč:
-

ppč. 420/1, trvalý travní porost, výměra 53 m2,
ppč. 420/2, trvalý travní porost, výměra 13 m2,
ppč. 422, orná půda, výměra 4927 m2,
ppč. 423/1, orná půda, výměra 1345 m2,
ppč. 423/2, orná půda, výměra 241 m2,
ppč. 447, orná půda, výměra 1349 m2,
ppč. 448, orná půda, výměra 5017 m2,
ppč. 477/12, orná půda, výměra 78 m2,
ppč. 479/11, orná půda, výměra 42 m2.

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, pokud není od této
daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

13) Žádost o prodej pozemku v připravované obytné zóně Pod Oborou (USNR3-2149/2018)
Bere na vědomí
Žádost
o odkoupení pozemku v připravované obytné zóně Pod Oborou – pozemek
označený ve studii č. 5.
Ukládá
Odboru FMŠ zaevidovat žádost do pořadníku žádostí o pozemky v připravované obytné zóně v ul. U
Obory ve Dvorci. Plnění u
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14) Ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 938 (vodní plocha) o
výměře 5 769 m2 a vodního díla - rybníka na tomto pozemku se nacházejícího
(USN-R3-2150/2018)
Schvaluje
Ukončení nájemní smlouvy - nájemce Klatovské rybářství a.s., K Letišti 442, Klatovy na pozemek
parc.č. 938 v k.ú. Nepomuk ( vodní plocha) o výměře 5 769 m2 a vodního díla – rybníka na tomto
pozemku se nacházejícího dohodou k 31.7.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr města na pronájem pozemku parc.č. 938 v k. ú. Nepomuk ( vodní
plocha) o výměře 5 769 m2 a vodního díla – rybníka na tomto pozemku se nacházejícího.

15) Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
(USN-R3-2151/2018)
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí Čmelíny, jejímž účelem
je zřízení společné jednotky požární ochrany a sdružení prostředků na její činnost. Každoročně bude
městu Nepomuk poskytnuta částka 10.000,-- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

16) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na opravu a
zvelebení kostelů a arciděkanství (USN-R3-2152/2018)
Bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk o finanční příspěvek na opravy a úpravy
kostela sv. Jakuba.
Doporučuje zastupitelstvu schválit

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství
Nepomuk na opravy a úpravy kostela sv. Jakuba ve výši 200 000 Kč. Plnění usnesení zajistí
Jaroslav Somolík.
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17) Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023
(USN-R3-2153/2018)
Bere na vědomí
Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023.

18) 6.rozpočtové opatření v roce 2018 (USN-R3-2154/2018)
Bere na vědomí
6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 126 123 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
145 761 970 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 126 123 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
145 761 970 Kč.

19) Zřízení platebního terminálu na Městském úřadu Nepomuk (USN-R32155/2018)
Bere na vědomí
Možnost zřízení platebního terminálu na Městském úřadu Nepomuk

20) Autobusové zastávky - Nepomuk Na Vinici - sil. II / 191 (USN-R32156/2018)
Bere na vědomí
Žádost o stanovisko ke studii projektu “Autobusové zastávky Nepomuk Na Vinici III. – silnice II/191”
od Ing. Jiřího Fencla.
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Schvaluje
Záměr vybudování autobusových zastávek na silnici II/191 v Nepomuku Na Vinici III. V rozsahu dle
přiložené PD – studie zpracované Ing. Jiřím Fenclem. Zpracování PD k územnímu rozhodnutí a
stavebnímu povolení akce “Autobusové zastávky Nepomuk Na Vinici III. – silnice II/191” Ing. Jiřím
Fenclem.

21) Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ (USN-R3-2157/2018)
Schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy na výkon TDI na stavbě “Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště u MŠ” s Ing.
Jiřím Fenclem za cenu 38.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.
Schvaluje
Uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP na stavbě “Nepomuk, Na Vinici II. - Parkoviště
u MŠ” s Petrem Kourou, DiS.za cenu 9.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.

22) Dohoda o úhradě za užití stavby silnice I. třídy č. I/20 (USN-R32158/2018)
Schvaluje
Uzavření dohody o úhradě za užití stavby silnice I. třídy č. I/20, č. 2857/20-674/33200/2018 s ŘSD
ČR, s.p.o. za cenu 722,52 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.

23) Dohoda o náhradě investic a zhodnocení (USN-R3-2159/2018)
Schvaluje
Uzavření dohody pronajímatele a nájemce o náhradě investic a zhodnocení bytu číslo 10 v domě č.p.
570, v Pivovarské ulici v Nepomuku s
za dohodnutou částku 19.500,- Kč, a to po dokončení výměny oken v celém
bytovém domě č.p. 570, 571 a 572 v Pivovarské ulici v Nepomuku. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš
Chouň.
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24) Dohoda o náhradě investic a zhodnocení majetku (USN-R3-2160/2018)
Schvaluje
Uzavření dohody pronajímatele a nájemce o náhradě investic a zhodnocení bytu číslo 22 v domě č.p.
555, Na Vinici III. v Nepomuku s p
za dohodnutou částku 19.500,- Kč, a to po dokončení výměny oken v celém
bytovém domě č.p. 555 Na Vinici III. v Nepomuku. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.

25) Nepomuk - rekonstrukce Zelenodolské ulice (USN-R3-2161/2018)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka ,, III/11748 Nepomuk ulice
Zelenodolská”mezi objednavatelem č.1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162,
326 00 Plzeň, objednavatelem č.2 město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
a poskytovatelem ing. Jiří Fencl, Rychtaříkova 2111/22, 326 00 Plzeň, kde se město Nepomuk na
odměně poskytovateli podílí částkou 103.279,80 Kč.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka
,,III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská”s podílem města Nepomuk ve výši 103.279,80 Kč. Plnění
usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta ,, III/11748 Nepomuk ulice
Zelenodolská”mezi objednavatelem č.1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., objednavatelem
č.2 město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk a dodavatelem MACÁN
PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273 Chudenice, 339 01 Klatovy, kde se město Nepomuk na odměně
dodavateli podílí částkou 13.650,- Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta
,,III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská”s podílem města Nepomuk ve výši 13.650,- Kč bez DPH.
Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření smlouvy o zajištění činnosti koordinátora BOZP ,, III/11748 Nepomuk ulice
Zelenodolská”mezi objednavatelem č.1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., objednavatelem
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č.2 město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk a dodavatelem INGEM a.s.,
Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, kde se město Nepomuk na odměně dodavateli podílí částkou
19.012,50,- Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o zajištění činnosti koordinátora BOZP ,,III/11748
Nepomuk ulice Zelenodolská”s podílem města Nepomuk ve výši 19.012,50 Kč bez DPH. Plnění
usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu ,, III/11748 Nepomuk ulice
Zelenodolská”mezi objednavatelem č.1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., objednavatelem
č.2 město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk a Muzeum Jižního Plzeňska v
Blovicích, příspěvková organizace, Hradiště 1, 336 01 Blovice, kde se město Nepomuk na odměně
dodavateli podílí částkou 7.511,40 Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dohody o provedení archeologického výzkumu ,,III/11748
Nepomuk ulice Zelenodolská”s podílem města Nepomuk ve výši 7.511,40 Kč bez DPH. Plnění
usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Postup při rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu včetně oprav přípojek v Zelenodolské ulici
. Prohlídku a opravy provede firma Kanaliazce a Vodovody Starý Plzenec jako provozovatel.

26) Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec u Nepomuka - I. etapa
(USN-R3-2162/2018)
Bere na vědomí
Návrh Dodatku č.2 smlouvy o dílo stavební akce ,, Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec u
Nepomuka – I. etapa”, jehož obsahem je prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.7.
2018, do 31.8. 2018 pro zateplení fasády sálu a navýšení celkové ceny stavebních prací o vícepráce,
včetně zateplení fasády sálu na částku 8.796.791,- Kč bez DPH.
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Schvaluje
Uzavření Dodatku č.2 smlouvy o dílo stavební akce ,, Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec
u Nepomuka – I. etapa”, jehož obsahem je prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.7.
2018, do 31.8. 2018 pro zateplení fasády sálu a navýšení celkové ceny stavebních prací o vícepráce,
včetně zateplení fasády sálu na částku 8.796.791,- Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku č.2 smlouvy o dílo stavební akce ,, Oprava, přístavba a
nástavba restaurace Dvorec u Nepomuka – I. etapa” Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření Dodatku č.1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozora investora stavební akce ,,
Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec u Nepomuka – I. etapa”, jehož obsahem je
prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.7. 2018, do 31.8. 2018 pro zateplení fasády
sálu.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku č.1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozora
investora stavební akce ,, Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec u Nepomuka – I. etapa”
Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření Dodatku č.1 k příkazní smlouvě na výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi stavební akce ,, Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec u
Nepomuka – I. etapa”, jehož obsahem je prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.7.
2018, do 31.8. 2018 pro zateplení fasády sálu.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku č.1 k příkazní smlouvě na výkon činnosti Koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavební akce ,, Oprava, přístavba a nástavba
restaurace Dvorec u Nepomuka – I. etapa” Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Uzavření Dodatku č.1 k příkazní smlouvě na výkon autorského dozora stavební akce ,, Oprava,
přístavba a nástavba restaurace Dvorec u Nepomuka – I. etapa”, jehož obsahem je prodloužení
termínu dokončení stavebních prací do 31.7. 2018, do 31.8. 2018 pro zateplení fasády sálu.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 13.6.2018

Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku č.1 k příkazní smlouvě na výkon autorského dozora
stavební akce ,, Oprava, přístavba a nástavba restaurace Dvorec u Nepomuka – I. etapa” Plnění
usnesení zajistí Josef Silovský.

27) Obytná zóna Pod Oborou (USN-R3-2163/2018)
Bere na vědomí
Uzavření dodatku č.1 k SOD uzavřené se společností AIP Plzeň spol. s r.o. na zpracování PD k akci
„Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec“. Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění do
30.6.2018.
Schvaluje
Uzavření dodatku č.2 k SOD uzavřené se společností AIP Plzeň spol. s r.o. na zpracování PD k akci
„Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec“. Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění do
15.9.2018. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.
Pověřuje
Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem dodatku č.2 k SOD uzavřené se společností AIP Plzeň spol.
s r.o. na zpracování PD k akci „Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec“.

28) Víceúčelové hřiště Nepomuk (USN-R3-2164/2018)
Schvaluje
Zrušení zadávacího řízení na akci “Víceúčelové hřiště Nepomuk” v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm.
d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 13.6.2018

29) Servisní smlouva na údržbu systému SYDO Traffic Velocity (USN-R32165/2018)
Schvaluje
Uzavření servisní smlouvy na údržbu systému SYDO Traffic Velocity s firmou GEMOS DOPRAVNÍ
SYSTÉMY, a.s. za cenu 18025,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.

PhDr. Pavel Kroupa
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

