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Číslo jednání:  JedNR3-100/2018 

Datum jednání:  15.08.2018 

 

2) Program jednání  (USN-R3-2230/2018) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Nabídka  na prodej st.p.č. 432 v k. ú. Dvorec o výměře 37 m2 

včetně stavby   
5. Žádost  o koupi stavebního pozemku v lokalitě obytné zóny Na 

Daníčkách II. etapa   
6. Žádost o koupi stavebního pozemku 

v lokalitě obytné zóny Na Daníčkách II. etapa   
7. Vyjádření majitelů sousedních pozemků k pozemku p.č. 915/63 v k. ú. Klášter u 

Nepomuka   
8. Znalecký posudek na odkupované pozemky v lokalitě pod Oborou   
9. Žádost o odkoupení pozemku v připravované obytné 

zóně Pod Oborou   
10. Žádost o souhlas s umístěním stavby   
11. Pokládka inženýrských sítí Nepomuk - Nové Město, Přesanická ulice, ulice Na 

Jednotě   
12. Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro 

skupinový vodovod v městě Nepomuk   
13. 8.rozpočtové opatření v roce 2018   
14. Vyvěšení záměru na pacht pozemků p.č. 615/6 v k.ú. Nepomuk, p.č. 922/1 a p.č. 

922/17 v k.ú. Klášter   
15. Osazení protipožárních textilních uzávěrů – pavlače v bytovém domě Pivovarská 

ul. č.p.570,571,572   
16. Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek Nepomuk - Dvorec, ulice Za Výtopnou   
17. Oprava a doplnění Památníku padlým   
18. Dohody na výjezd SDH Nepomuk   
19. Různé + Diskuse 
20. Závěr 
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3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R3-2231/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

4) Nabídka  na prodej st.p.č. 432 v k. ú. Dvorec o výměře 37 

m2 včetně stavby  (USN-R3-2232/2018) 

Bere na vědomí 

Nabídku  na prodej st.p.č. 432 o výměře 37 m2 v k. ú. Dvorec včetně stavby. 

Ukládá 

Odboru FMŠ objednat ocenění st.p.č. 432 v k. ú. Dvorec včetně stavby. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

5) Žádost  o koupi stavebního pozemku v lokalitě obytné 

zóny Na Daníčkách II. etapa  (USN-R3-2233/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě obytné zóny Na Daníčkách II.etapa 

ve studii označeného jako A3 o výměře cca 750 m2. 

Ukládá 

Odboru FMŠ zaevidovat žádost  o koupi stavebního pozemku ve studii označeného 

jako A3 s výměrou cca 750 m2 do seznamu žadatelů o pozemky v připravované obytné zóně Na 

Daníčkách II.etapa. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

6) Žádost  o koupi stavebního 

pozemku v lokalitě obytné zóny Na Daníčkách II. etapa  (USN-R3-2234/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o koupi stavebního pozemku ve studii označené 

jako B4 o výměře cca 800 m2 v připravované obytné zóně Na Daníčkách II. etapa. 
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Ukládá 

Odboru FMŠ zaevidovat žádost o koupi stavebního 

pozemku ve studii označené jako B4 o výměře cca 800 m2 do seznamu žadatelů o pozemky 

v připravované obytné zóně Na Daníčkách II. etapa. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

7) Vyjádření majitelů sousedních pozemků k pozemku p.č. 915/63 v k. ú. 

Klášter u Nepomuka  (USN-R3-2235/2018) 

Bere na vědomí 

Vyjádření majitelů sousedních pozemků k pozemku p.č. 915/63 týkající se odkoupení části pozemku 

p.č. 915/63 v k. ú. Klášter u Nepomuka . 

Ukládá odboru FMŠ 

1) Vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter 

u Nepomuka. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

2) Objednat ocenění části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

8) Znalecký posudek na odkupované pozemky v lokalitě pod Oborou  (USN-

R3-2236/2018) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na ocenění pozemků v lokalitě pod Oborou, odkupovaných od jiných majitelů. 

Ukládá 

Odboru FMŠ seznámit s cenami dle vyhlášky a cenami obvyklými dle znaleckého posudku majitele 

odkupovaných pozemků, kteří byli ochotni své pozemky nebo jejich části či podíly odprodat městu 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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9) Žádost  o odkoupení pozemku v připravované 

obytné zóně Pod Oborou  (USN-R3-2237/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o odkoupení pozemku v připravované obytné zóně Pod Oborou 

ve Dvorci ve studii označené číslem 16, příp. 22 nebo 23. 

Ukládá 

Odboru FMŠ zaevidovat žádost do seznamu žádostí o pozemky v připravované obytné zóně Pod 

Oborou – pozemek označený ve studii číslem 16, příp. 22 nebo 23. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

10) Žádost o souhlas s umístěním stavby  (USN-R3-2238/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o souhlas s umístěním stavby zahradního domku na jeho pozemku 

parc.č. 273/8 v k.ú. Nepomuk ve vzdálenosti 1 m od hranice pozemků města č.parc. 279/1 a 273/13 v 

k.ú. Nepomuk. 

Souhlasí 

 S umístěním stavby zahradního domku na jeho pozemku parc.č. 273/8 v k.ú. Nepomuk ve 

vzdálenosti 1 m od hranice pozemků města č.parc. 279/1 a 273/13 v k.ú. Nepomuk, a to v rozsahu dle 

popisu v žádosti a přiloženého zákresu do KN. 

 

11)  Pokládka inženýrských sítí Nepomuk - Nové Město, Přesanická ulice, ulice 

Na Jednotě  (USN-R3-2239/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o souhlas s pokládkou inženýrských sítí Mgr. Miloslava Kubíka, jednatele firmy KTV Nepomuk 

s.r.o., sídlem Husova 274, 335 01 Nepomuk v souvislosti s přeložkou vzdušného vedení do země v 

Přesanické ulici, Novém Městě, ulici Na Jednotě a s tím související příloží koaxiálního kabelu Cavel a 

HDPE trubky jako propojení rozvodových skříní v dotčených pozemcích stavbou, které jsou v majetku 

města Nepomuk. Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Nepomuk : 790/1, 1560/5, 8/1, 1560/2, 615/5, 

1504/5, 783/1, 629/5, 629/4, 1504/4, 1503/4, 1503/2, 615/8. 
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12) Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravny 

vody pro skupinový vodovod v městě Nepomuk  (USN-R3-2240/2018) 

Bere na vědomí 

Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

Členové komise:                                                 Náhradníci:                              

Ing. Václav Netušil                                              Ing. Jaroslav Somolík  

Josef Silovský                                                       Tomáš Chouň        

Kristýna Soukupová                                            Martina Gabrielová 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro otvírání obálek. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 

Bere na vědomí 

Jmenování hodnotící komise ve složení: 

Členové komise:                                                 Náhradníci:         

Mgr. Marek Baroch                                            Ing. Václav Netušil 

Josef Silovský                                                       Tomáš Chouň 

Kristýna Soukupová                                            Ing. Martina Gabrielová 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro hodnocení nabídek. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 

 

13) 8.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-R3-2241/2018) 

Schvaluje 

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

účtů činí 126 981 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

146 619 970 Kč. 
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Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 8.rozpočtového opatření v roce 2018. Plnění usnesení  zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

14) Vyvěšení záměru na pacht pozemků p.č. 615/6 v k.ú. Nepomuk, p.č. 922/1 

a p.č. 922/17 v k.ú. Klášter  (USN-R3-2242/2018) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pacht pozemků p.č. 615/6 v k.ú. Nepomuk, p.č. 922/1 a p.č. 922/17 v k.ú. Klášter 

za pachtovné ve výši nejméně 1 600,- Kč/ ha ročně. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pacht pozemků p.č. 615/6 v k.ú. Nepomuk a p.č. 922/1 a p.č. 

922/17 v k.ú. Klášter za pachtovné ve výši nejméně 1 600,- Kč/ha ročně. 

 

15) Osazení protipožárních textilních uzávěrů – pavlače v bytovém domě 

Pivovarská ul. č.p.570,571,572  (USN-R3-2243/2018) 

Ukládá 

Starostovi města Ing. Jiřímu Švecovi oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky vítěznému 

uchazeči zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Osazení protipožárních textilních 

uzávěrů – pavlače v bytovém domě pivovarská ul. č.p.570,571,572”, část 1 – Přípravné práce a 

závěrečné začištění  a  část 2 – Dodávka a montáž textilních uzávěrů včetně kompletní technologie, a 

to dle doporučení výběrové komise. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Starostovi města Ing. Jiřímu Švecovi uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem zadávacího řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu “Osazení protipožárních textilních uzávěrů – pavlače v bytovém 

domě pivovarská ul. č.p.570,571,572”, část 1 – Přípravné práce a závěrečné začištění  a  část 2 – 

Dodávka a montáž textilních uzávěrů včetně kompletní technologie, a to dle doporučení výběrové 

komise. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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16) Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek Nepomuk - Dvorec, ulice Za 

Výtopnou  (USN-R3-2244/2018) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky pro výběr dodavatele stavebních prací akce ,,Veřejné osvětlení a pokládka HDPE 

trubek Nepomuk – Dvorec, ulice za výtopnou”, návrh smlouvy o dílo a seznam firem pro poptávku. 

Bere na vědomí 

Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

Členové:                                                     Náhradníci: 

Mgr. Marek Baroch                                  Ing. Václav Netušil   

Josef Silovský                                             Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň                                             Bc. Jaroslav Samek 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem výzvy na předložení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky a ostatních souvisejících dokladů včetně smlouvy o dílo se zájemcem, který podal nejnižší 

cenovou nabídku. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

17) Oprava a doplnění Památníku padlým  (USN-R3-2245/2018) 

Bere na vědomí 

Hodnocení soutěžních návrhů z výtvarné soutěže Doplnění památníku obětem válek provedené dle 

soutěžních podmínek Komisí kultury a cestovního ruchu. 

Rozhoduje 

O výběru nejvhodnější nabídky – a to návrhu č. 2. od MgA. Adama Kovalčíka. 

Schvaluje 

Uzavření  smlouvy  na opravu a doplnění  Pomníku padlým se sochou TGM s MgA. Adamem 

Kovalčíkem, U Průhonu 20, 1700 Praha 7 za cenu 251 500 Kč. 

Pověřuje 

Místostarostu  PhDr. Pavla Kroupu podpisem smlouvy.
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Souhlasí  

s uvedením seznamu obětí válek a padlých dle přílohy. 

 

18) Dohody na výjezd SDH Nepomuk  (USN-R3-2246/2018) 

Schvaluje 

Uzavírání dohod o provedení  práce se členy  SDH Nepomuk  na cenu  za 800,-- Kč/výjezd   ( zásah 

hasičů). Plnění usnesení zajistí Olga Velíšková .  

  

 

 

PhDr. Pavel Kroupa      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 




