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Číslo jednání:  JedNR3-98/2018 

Datum jednání:  11.07.2018 

 

2) Program jednání  (USN-R3-2166/2018) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4   
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6   
6. Zrušení přidělení nájemního bytu v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 9   
7. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 557, byt č. 13 a vrácení první splátky   
8. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 552/12 v 

budově č.p. 552, Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č. st. 1166 v k.ú. Nepomuk   
9. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/30 v 

budově č.p.551, Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č.st. 1167 v k.ú. Nepomuk a 
parc.č.st. 268 v k.ú. Klášter   

10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 16   
11. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 9   
12. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 557, byt č. 13, o velikosti 3+1, celková plocha 88,48 m2  (2350/NR3/2018) 
13. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 1   
14. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 938 ( vodní plocha) o výměře 5 769 m2 a 

vodního díla - rybníka na tomto pozemku se nacházejícího   
15. Odpis chybějících publikací v Městské knihovně Nepomuk   
16. Odkoupení podílů pozemků p.č. 206/4 a 218/15 v k.ú. Dvorec v ul. U Obory   
17. Odkoupení části pozemku p.č. 310/4 v k. ú. Nepomuk (u Obzoru-Pod Vinicí)   
18. Odkoupení pozemku p.č. 1513/10 v k. ú. Nepomuk (u silnice 1/20 Budějovická)   
19. Odpověď na žádost o odkoupení pozemků U Obory v k. ú. Dvorec   
20. Výměna oken - havarijní stav - Pivovarská 571, byt č. 5  
21. Výměna oken - havarijní stav - Pivovarská 570, byt č.4   
22. Žádost o prodloužení vodovodního řadu   
23. Žádost o připojení ke kanalizační síti ve Dvorci   
24. NEPOMUK, PJ, U Potoka, Myslivecká - NN   
25. Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Nepomuk   
26. Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Dvorec   
27. Finanční příspěvek Českému rybářskému svazu MO Nepomuk na účast na mistrovství ČR 

v plavané U15 a U20   
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28. Skartace dokumentů   
29. 7.rozpočtové opatření v roce 2018   
30. Projekt „Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2018“   
31. Projekt Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018   
32. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3   
33. Nákup svahového sekacího stroje Spider Mini II.   
34. Víceúčelové hřiště Nepomuk   
35. Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro 

skupinový vodovod v městě Nepomuk   
36. Návštěva partnerského města Bušince   
37. Návštěva partnerského města Anykščiay (Litva)   
38. Žádost    
39. Nákup dresů pro mladší žáky FK Nepomuk   
40. Různé + Diskuse 
41. Závěr 

  

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R3-2167/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrola  plnění  usnesení 

 

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4  

(USN-R3-2168/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4 – nájemce 

 na dobu určitou od 1.7.2018 do 30.9.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

(USN-R3-2169/2018) 

Schvaluje 

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

dobu určitou od 1.7.2018 do 30.9.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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6) Zrušení přidělení nájemního bytu v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, 

byt č. 9  (USN-R3-2170/2018) 

Ruší 

Přidělení nájemního bytu v Komunitním domě v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 9 – p. 

 od 1.6.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 13 a vrácení první splátky  (USN-R3-

2171/2018) 

Doporučuje ke zrušení zastupitelstvu 

Dohody o poskytnutí  finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 13 

 a vrácení první splátky ve výši 75 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

8) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 

552/12 v budově č.p. 552, Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č. st. 

1166 v k.ú. Nepomuk  (USN-R3-2172/2018) 

Schvaluje 

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 552/12 v budově čp. 552, 

Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č.st. 1166 v k.ú. Nepomuk za min.cenu 850 000,- Kč. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Určení komise pro otvírání obálek: Miroslava Suchá, Jaroslav Somolík, Tomáš Chouň.  
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9) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 

551/30 v budově č.p.551, Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č.st. 

1167 v k.ú. Nepomuk a parc.č.st. 268 v k.ú. Klášter  (USN-R3-2173/2018) 

Schvaluje 

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/30 v budově  č.p.551, 

Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č.st. 1167 v k.ú. Nepomuk a parc.č.st. 268 v k.ú. Klášter 

za min.cenu  900 000,--.Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Určení komise pro otvírání obálek: Miroslava Suchá, Jaroslav Somolík, Tomáš Chouň. 

 

10) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 

16  (USN-R3-2174/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 16 –  na 

dobu určitou od 1.8.2018 do 31.7.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

11) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 9  

(USN-R3-2175/2018) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 9 – 

 od 1.8.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 11.7.2018 
 

 
 

12) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 13, o velikosti 3+1, celková plocha 88,48 

m2  (USN-R3-2176/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 

13, o velikosti 3+1, celková plocha 88,48 m2 s  za cenu platnou pro rok 2018 

ve výši 680 970,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 

605 970,- Kč bude uhrazen do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

13) Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 1  (USN-R3-2177/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 1, o velikosti 2+k.k., celková plocha 51,98 m2 – 

kupující  za cenu 417 241,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

14) Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 938 ( vodní plocha) o 

výměře 5 769 m2 a vodního díla - rybníka na tomto pozemku se nacházejícího  

(USN-R3-2178/2018) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 938 (vodní plocha) o výměře 5 769 m2 a vodního díla 

– rybníka na tomto pozemku se nacházejícího – nájemce 

 na dobu 1 roku za nájemné ve 

výši 3.000,-- Kč.  Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

15) Odpis chybějících publikací v Městské knihovně Nepomuk  (USN-R3-

2179/2018) 

Souhlasí 

s odpisem chybějících publikací v Městské knihovně Nepomuk.  
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16) Odkoupení podílů pozemků p.č. 206/4 a 218/15 v k.ú. Dvorec v ul. U 

Obory  (USN-R3-2180/2018) 

Bere na vědomí 

Možnost odkoupení podílů pozemků p.č. 206/4 a p.č. 218/15 v k. ú. Dvorec od p

(podíl 1/24), od  (podíl 1/24) a  (podíl 1/24). 

Ukládá 

Odboru FMŠ objednat ocenění pozemků odkupovaných od fyzických osob v ul. U Obory, které budou 

součástí obytné zóny U Obory. 

 

17) Odkoupení části pozemku p.č. 310/4 v k. ú. Nepomuk (u Obzoru-Pod 

Vinicí)  (USN-R3-2181/2018) 

Bere na vědomí 

1) Návrh geometrického plánu (GP) na oddělení části pozemku p.č. 310/4, nově označené 

č. 310/22 o výměře cca 72 m2 v k. ú. Nepomuk (u Obzoru – Pod Vinicí). 

2) Znalecký posudek (ZP) na ocenění části pozemku p.č. 310/4, nově označené č. 310/22 

o výměře cca 72 m2 v k. ú. Nepomuk (u Obzoru – Pod Vinicí). 

 

18) Odkoupení pozemku p.č. 1513/10 v k. ú. Nepomuk (u silnice 1/20 

Budějovická)  (USN-R3-2182/2018) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na ocenění pozemku p.č. 1513/10 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 99 m2 

v k. ú. Nepomuk (u silnice 1/20 Budějovická). 
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19) Odpověď I  na žádost o odkoupení pozemků U Obory v k. 

ú. Dvorec  (USN-R3-2183/2018) 

Bere na vědomí 

Odpověď  na žádost města Nepomuk o odkoupení pozemků U Obory v k. ú. 

Dvorec. 

Bere na vědomí 

Možnost směny podílu 1/6 pozemků p.č. 206/4 o celkové výměře 4292 m2 a p.č. 218/15 o celkové 

výměře 132 m2 ve vlastnictví za některý ze stavebních pozemků ve vlastnictví 

města Nepomuk v obdobné výměře k podílu 1/6 výše uvedených pozemků. 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. 

 

20) Výměna oken - havarijní stav - Pivovarská 571, byt č. 5 -   (USN-

R3-2184/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost p  o výměnu oken v bytu č.5, č.p.571 v Pivovarské ulici v Nepomuku.  

RM nesouhlasí 

S výměnou oken včetně zednických prací v bytu č.5, č.p.571 v Pivovarské ulici v Nepomuku . 

 

21) Výměna oken - havarijní stav - Pivovarská 570, byt č.4  (USN-R3-

2185/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost paní  o výměnu oken v bytu č. 4 č.p.570 v Pivovarské ulici z důvodu jejich 

opotřebení , netěsnosti, mechanického poškození a výskytů plísní. 

Nesouhlasí 

S výměnou oken v bytu č. 4 č.p.570 v Pivovarské ulici z důvodu jejich opotřebení , netěsnosti, 

mechanického poškození a výskytů plísní. 
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22) Žádost o prodloužení vodovodního řadu  (USN-R3-2186/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o prodloužení vodovodního řadu v Přesanické 

ulici v Nepomuku a budoucí přípojku k vodovodu. 

 

23) Žádost o připojení ke kanalizační síti ve Dvorci  (USN-R3-2187/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o připojení budoucího RD na parceleč.91/4 v k.ú. Dvorec ke kanalizační síti, kterou podal 

. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň .  

 

24) NEPOMUK, PJ, U Potoka, Myslivecká - NN  (USN-R3-2188/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o vyjádření projekční firmy ProjektEL , s.r.o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy k investiční akci 

,,Nepomuk, PJ, U Potoka, Myslivecká – NN” – přeložka vzdušného vedení NN do země, kde 

investorem je ČEZ Distribuce, a.s.. 

Souhlasí 

S předloženou projektovou dokumentací akce ,, Nepomuk, PJ, U Potoka, Myslivecká – NN” – přeložka 

vzdušného vedení NN do země, zpracovanou projekční firmou  ProjektEL , s.r.o., Masarykova 436, 

339 01 Klatovy. Požaduje možnost přeložení kabelů veřejného osvětlení a HDPE trubky pro budoucí 

optickou datovou síť do výkopové rýhy přeložky nízkého napětí. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasného stanoviska s uvedenou akcí, včetně požadavku o 

možnost přeložení kabelů veřejného osvětlení a HDPE trubky pro budoucí optickou datovou síť do 

výkopové rýhy přeložky nízkého napětí. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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25) Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na věcné vybavení 

JSDHO Nepomuk  (USN-R3-2189/2018) 

Schvaluje 

přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  z  dotačního titulu „2018 Příspěvek na 

věcné vybavení“ ve výši 22 272 Kč na věcné vybavení JSDHO Nepomuk. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka vložením  požadovaných dokumentů pro sepsání smlouvy včetně usnesení Rady 

města Nepomuk o přijetí dotace do systemu eDotace. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

26) Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na věcné vybavení 

JSDHO Dvorec  (USN-R3-2190/2018) 

Schvaluje 

přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  z  dotačního titulu „2018 Příspěvek na 

věcné vybavení“ ve výši 22 272 Kč na věcné vybavení JSDHO Dvorec. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka vložením  požadovaných dokumentů pro sepsání smlouvy včetně usnesení Rady 

města Nepomuk o přijetí dotace do systemu eDotace. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík 

 

27) Finanční příspěvek Českému rybářskému svazu MO Nepomuk na účast na 

mistrovství ČR v plavané U15 a U20  (USN-R3-2191/2018) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Českému rybářskému svazu, MO Nepomuk na účast na mistrovství 

ČR v plavané U15 a U20, které se koná ve dnech 06. – 08.07.2018 v obci Pilníkov ve výši  12 000,- Kč . 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.  
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28) Skartace dokumentů  (USN-R3-2192/2018) 

Bere na vědomí 

Dokončení  skartace dokumentů  jejich fyzickou likvidací. 

 

29) 7.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-R3-2193/2018) 

Schvaluje 

7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 126 153 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

145 791 970 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 7.rozpočtového opatření v roce 2018. Plnění usnesení  zajistí 

Jaroslav Somolík.  

 

30) Projekt „Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2018“  (USN-

R3-2194/2018) 

Schvaluje 

Přijetí dotace ve výši 15 000,- Kč na projekt Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2018 

 

31) Projekt Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018  (USN-R3-2195/2018) 

Schvaluje 

Přijetí dotace ve výši 10 000,- Kč na projekt Tvůrčí rezidenci Nepomuk 2018 (TRN 2018)  
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32) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3  

(USN-R3-2196/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3 – nájemce Hotel U Zeleného 

stromu s.r.o. na dobu určitou od 1.7.2018 do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

33) Nákup svahového sekacího stroje Spider Mini II.  (USN-R3-2197/2018) 

Bere na vědomí 

Marketingový průzkum trhu na nákup svahového sekacího stroje Spider Mini II. 

Schvaluje 

Nákup svahového sekacího stroje Spider Mini II.  za cenu 149.920,- Kč včetně DPH od společnosti 

BESTO PRO s.r.o., IČ: 25615041, Karla Havlíčka Borovského 2141, 356 01 Sokolov. 

 

34) Víceúčelové hřiště Nepomuk  (USN-R3-2198/2018) 

Bere na vědomí 

Návrh příkazní smlouvy na zajištění uspořádání zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Víceúčelový 

sportovní areál Nepomuk” formou zjednodušeného podlimitního řízení se společností STAVEBNÍ 

PORADNA , spol. s r.o., Průběžná  48, České Budějovice za částku 45.000,- Kč bez DPH a vedlejším 

účastníkem – investorem VZ  - Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., IČ 49182587, Nádražní 402, 

Nepomuk. 

Schvaluje 

Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zjednodušeného podlimitního 

řízení “Víceúčelový sportovní areál Nepomuk” včetně požadované přílohy – návrhu SOD.  

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Kristýna Soukupová Ing. Martina Gabrielová 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Mgr. Marek Baroch Vladimír Rund 
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Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření nabídek v souladu s § 108 a § 110 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  Otevírání nabídek bude zahájeno bez 

zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti v sídle zástupce 

zadavatele, STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.  

Jmenování hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Kristýna Soukupová Ing. Martina Gabrielová 

Bc. Zdeněk Bouše Vladimír Vokurka 

Mgr. Milan Demela František Holub 

Mgr. Marek Baroch Vladimír Rund 

Jan Kohout Václav Fiala 

Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zadavatel ukládá provést posouzení splnění účasti 

v zadávacím řízení a hodnocení nabídek a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených 

v podmínkách zadání v souladu s § 39 a hlavy X zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.  Termín a místo jednání hodnotící komise bude všem členům hodnotící komise sdělen 

v dostatečném časovém předstihu. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy na zajištění uspořádání zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku “Víceúčelový sportovní areál Nepomuk” formou zjednodušeného podlimitního 

řízení se společností STAVEBNÍ PORADNA , spol. s r.o., Průběžná  48, České Budějovice za částku 

45.000,- Kč bez DPH a vedlejším účastníkem – investorem VZ  - Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., IČ 

49182587, Nádražní 402, Nepomuk. 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem plné moci k výkonu zadavatelských činností pro spol. 

STAVEBNÍ PORADNA , spol. s r.o., Průběžná  48, České Budějovice. 

 

35) Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravny 

vody pro skupinový vodovod v městě Nepomuk  (USN-R3-2199/2018) 

Bere na vědomí 

Návrh příkazní smlouvy mezi Stavební poradnou, spol. s r.o., sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 České 

Budějovice a městem Nepomuk se sídlem náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk na 

obstarání záležitosti spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně veškerých 
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souvisejících úkonů s názvem ,,Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravny 

vody pro skupinový vodovod v městě Nepomuku” za částku 20.000,- Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy mezi Stavební poradnou, spol. s r.o., sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 

České Budějovice a městem Nepomuk se sídlem náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk na 

obstarání záležitosti spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně veškerých 

souvisejících úkonů s názvem ,,Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravny 

vody pro skupinový vodovod v městě Nepomuku” za částku 20.000,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy mezi Stavební poradnou, spol. s r.o., sídlem 

Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice na akci ,,Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a 

navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v městě Nepomuku” za částku 20.000,- Kč bez 

DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

36) Návštěva partnerského města Bušince  (USN-R3-2200/2018) 

Bere na vědomí 

Pozvánku od starosty partnerského města Bušince ( Slovensko) Ing. Zoltána Végha na oslavy 13. – 15. 

7. 2018. 

Souhlasí 

S účastí  starosty Ing. Jiřího Švece za Město Nepomuk  

 

37) Návštěva partnerského města Anykščiay (Litva)  (USN-R3-2201/2018) 

Bere na vědomí 

Pozvánku od starosty  partnerského města Anykščiai Kęstutise Tubise  v termínu 20. - 22. 7.2018 na 

slavnosti tohoto města pořádané k 100. výročí osamostatnění Litvy. 

Schvaluje 

Účast  oficiální delegace  za město Nepomuk: Ing. Jiří Švec, pěvecký sbor Canto Nepomucenum  
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38) Žádost  (USN-R3-2202/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost   o zabezpečení, zateplení a výměnu kazetového stropu za 

sádrokarton. 

Neschvaluje 

Výměnu kazetového stropu za  sádrokartón . Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň .  

  

39) Nákup dresů pro mladší žáky FK Nepomuk  (USN-R3-2203/2018) 

Schvaluje 

Nákup dresů  pro mladší žáky FK Nepomuk  za cenu 19 500,-Kč/ 1 sada  včetně  DPH .  Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík .  

 

 

PhDr. Pavel Kroupa      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk  

 

 




