
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 3.10.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-104/2018 

Datum jednání:  03.10.2018 

 

2) Program jednání  (USN-R3-2296/2018) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 512, byt č. 1   
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 512, byt č. 5-6   
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 512, byt č. 3-4   
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 512, byt č. 7-8   
8. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63   
9. Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16 dohodou k 

31.10.2018   
10. Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 37 dohodou k 

31.10.2018   
11. Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20 k 31.12.2018   
12. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 

567, byt č. 20   
13. Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby poskytované 

občanům obce Mladý Smolivec   
14. Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby poskytované 

občanům obce Nekvasovy   
15. Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby poskytované 

občanům obce Tojice   
16. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na 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   

17. Žádost  o odkoupení pozemku Na Daníčkách   
18. Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na třídu v ZŠ Nepomuk pro školní rok 2018/19   
19. Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému   
20. Nepomuk - Dvorec přestupní uzel   
21. NEPOMUK, PJ, U Potoka, Myslivecká - NN   
22. KLAUS Timber, a.s. - Výroba a skladování palet ve Dvorci u Nepomuka   
23. Žádost o odstranění sušáků před č.p.452 Na Vinici III.   
24. Žádost o vydání veškeré dokumentace ke stavbě bytu č.12, Pivovarská ul. č.p.571, 

Nepomuk   
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25. Překlady anglického textu publikace Miss Fortune´s - Last Mission do českého jazyka a 
následné vydání knihy   

26. Pochod „Podzim pod Zelenou  Horou“   
27. Odepsání pohledávek místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
28. Nepomuk, PJ, č.p.416 - NN   
29. Oprava, přístavba a nástavba restaurace Nepomuk - Dvorec, U Trati 343   
30. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, část Dvorec, Blatenská 226, byt č. 4   
31. Rekonstrukce sprchového koutu v bytu č.52, DPS Za Kostelem Nepomuk   
32. Nepomuk, Dvorec, Tojická, kNN   
33. Vyjádření k PD - Nepomuk, PJ, u školy - přeložka VN   
34. věcné břemeno opory stavby (schodiště)   
35. Lokalita „Pod Vinicí“   
36. Výměna oken v havarijním stavu, Pivovarská 571/5   
37. Nepomuk, PJ, Dvorec, Za Výtopnou, kNN, IE-12-0006372   
38. Zpevnění povrchu na p. č. 97/2 v k. ú. Dvorec   
39. Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek Nepomuk - Dvorec, ulice Za Výtopnou   
40. Různé + Diskuse 
41. Závěr 

  

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R3-2297/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 512, byt č. 1  

(USN-R3-2298/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 512, byt č. 1 na 

dobu určitou do 1.9.2018 do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 3.10.2018 
 

 
 

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

5-6  (USN-R3-2299/2018) 

Schvaluje 

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

dobu určitou od 1.9.2018 do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

3-4  (USN-R3-2300/2018) 

Schvaluje 

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

dobu určitou od 1.9.2018 do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 512, byt č. 

7-8  (USN-R3-2301/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 512, byt č. 7-8, 

na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63  

(USN-R3-2302/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63  na dobu 

určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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9) Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16 

dohodou k 31.10.2018  (USN-R3-2303/2018) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16 dohodou k 31.10.2018 – 

nájemce . Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 

37 dohodou k 31.10.2018  (USN-R3-2304/2018) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 37 dohodou k 31.10.2018 – 

nájemce . Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

11) Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 

20 k 31.12.2018  (USN-R3-2305/2018) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20 k 31.12.2018 – nájemce 

. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem bytu s předkupním právem na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 567, byt č. 20. 

 

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

Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20  (USN-R3-2306/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 

20 k 31.12.2018 s   a  vrácení první splátky po zaplacení odstupného ve výši 

10% z kupní ceny  tj. 66 408,- Kč. Částka k vrácení 193 592,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 
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13) Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Mladý Smolivec  (USN-R3-2307/2018) 

Souhlasí 

s uzavřením smlouvy mezi městem Nepomuk a obcí Mladý Smolivec o poskytnutí příspěvku na 

úhradu nákladů pečovatelské služby poskytované občanům obce Mladý Smolivec. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Mladý Smolivec. 

 

14) Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Nekvasovy  (USN-R3-2308/2018) 

Souhlasí 

s uzavřením smlouvy mezi městem Nepomuk a obcí Nekvasovy o poskytnutí příspěvku na úhradu 

nákladů pečovatelské služby poskytované občanům obce Nekvasovy. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Nekvasovy. 

 

15) Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Tojice  (USN-R3-2309/2018) 

Souhlasí 

s uzavřením smlouvy mezi městem Nepomuk a obcí Tojice o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů 

pečovatelské služby poskytované občanům obce Tojice. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Tojice. 
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16) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na 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-R3-2310/2018) 

Ukládá 

Paní Suché vyzvat  realitní kanceláře k předložení nabídek pro prodej   bytové  jednotky  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 .  Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  

 

17) Žádost  o odkoupení pozemku Na Daníčkách  (USN-R3-

2311/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení pozemku  v připravované obytné zóně Na Daníčkách II.etapa 

v projektu označené jako C2. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 204/43 (podklad pro územní řízení: označeno C2) o výměře 

843 m2 v k. ú. Nepomuk za kupní cenu 760 Kč/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. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

18) Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na třídu v ZŠ Nepomuk pro školní 

rok 2018/19  (USN-R3-2312/2018) 

Schvaluje 

Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na třídu v ZŠ Nepomuk pro školní rok 2018/19 podle § 23 

odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. (2) vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: 

3.A. 17 žáků 

3.B. 13 žáků 

3.C. 16. žáků 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 3.10.2018 
 

 
 
Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová 

Doporučuje 

Řediteli ZŠ Nepomuk zvážit pro školní rok 2019/2020 zredukování žáků do dvou tříd po 23 žácích, 

pokud nepřibude od dalšího školního roku větší počet žáků. 

 

19) Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému  (USN-R3-

2313/2018) 

Souhlasí 

s uzavřením smlouvy mezi městem Nepomuk a fi. CENDIS s.p. o poskytnutí Technického zařízení a 

instalace Systému  určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podepsáním smlouvy o poskytnutí  Technického zařízení a instalace Systému  

určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů 

 

20) Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  (USN-R3-2314/2018) 

Bere na vědomí 

Návrh příkazní smlouvy mezi příkazcem město Nepomuk a příkazníkem Stavební poradna, spol. s r.o. 

se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění 

uspořádání zadávacího řízení pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku ,,Nepomuk – Dvorec 

přestupní uzel” za částku 45.000,-Kč bez DPH, včetně návrhu plné moci k výkonu zadavatelských 

činností a k zastupování při jednání a ve správním řízení při podání návrhu na Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže. 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy mezi příkazcem město Nepomuk a příkazníkem Stavební poradna, spol. s 

r.o. se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v 

zajištění uspořádání zadávacího řízení pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku ,,Nepomuk – Dvorec 

přestupní uzel” za částku 45.000,-Kč bez DPH, včetně plné moci k výkonu zadavatelských činností a k 

zastupování při jednání a ve správním řízení při podání návrhu na Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže. 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy s příkazníkem Stavební poradna, spol. s r.o. se 

sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice s částkou 45.000,-Kč bez DPH, včetně plné moci. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

21) NEPOMUK, PJ, U Potoka, Myslivecká - NN  (USN-R3-2315/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost projektanta Miroslava Vítovce o podepsání SOBS o zřízení věcného břemena na investiční akci 

,,NEPOMUK, PJ, U Potoka, Myslivecká – NN” č. IE-12-0006632/1/VB mezi městem Nepomuk se 

sídlem náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  která se vztahuje k  přeložce vzdušného vedení NN do 

země do pozemků ve vlastnictví města Nepomuk v k.ú. Nepomuk těchto parcelních čísel: 239/71, 

239/74, 239/83, 1540/2, 1540/1, 1555/1, 1556/1, 1556/2, 1542/5, 1745, 1744/2, 215/11, 215/9, 

1542/1, 215/1, 219/6, 219/10, 214/2, 1693, 1542/2, 1542/4, 219/5, PK 1091. Jednorázová úhrada 

věcného břemene činí  celkem 19.405,-Kč s DPH. 

Schvaluje 

Uzavření SOBS o zřízení věcného břemena na investiční akci ,,NEPOMUK, PJ, U Potoka, Myslivecká – 

NN” č. IE-12-0006632/1/VB mezi městem Nepomuk se sídlem náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 

Nepomuk a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  

která se vztahuje k  přeložce vzdušného vedení NN do země do pozemků ve vlastnictví města 

Nepomuk v k.ú. Nepomuk těchto parcelních čísel: 239/71, 239/74, 239/83, 1540/2, 1540/1, 1555/1, 

1556/1, 1556/2, 1542/5, 1745, 1744/2, 215/11, 215/9, 1542/1, 215/1, 219/6, 219/10, 214/2, 1693, 

1542/2, 1542/4, 219/5, PK 1091. Jednorázová úhrada věcného břemene činí  celkem 19.405,-Kč s 

DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem SOBS o zřízení věcného břemena na investiční akci ,,NEPOMUK, 

PJ, U Potoka, Myslivecká – NN” č. IE-12-0006632/1/VB. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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22) KLAUS Timber, a.s. - Výroba a skladování palet ve Dvorci u Nepomuka  

(USN-R3-2316/2018) 

Souhlasí 

S obsahem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci ,,KLAUS Timber, 

a.s. – Výroba a skladování palet ve Dvorci u Nepomuka” – Sušárna a kotelna ( Doplnění objektů do 

stávajícího areálu na parcel č. 130/4 ). 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s obsahem projektové dokumentace pro společné 

územní a stavební řízení na akci ,,KLAUS Timber, a.s. – Výroba a skladování palet ve Dvorci u 

Nepomuka” – Sušárna a kotelna ( Doplnění objektů do stávajícího areálu na parcel č. 130/4 ). Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

23) Žádost o odstranění sušáků před č.p.452 Na Vinici III.  (USN-R3-

2317/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odstranění sušáků na prádlo před bytovým domem č.p.452 Na Vinici 

III. 

Neschvaluje 

Odstranění sušáků na prádlo před bytovým domem č.p.452 Na Vinici III. na pozemku 315/11 v k.ú. 

Klášter. Plnění usnesení  zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

24) Žádost o vydání veškeré dokumentace ke stavbě bytu č.12, Pivovarská ul. 

č.p.571, Nepomuk  (USN-R3-2318/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o vydání veškeré dokumentace ke stavbě 

bytu č.12, Pivovarská ul. č.p.571, Nepomuk .  
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25) Překlady anglického textu publikace Miss Fortune´s - Last Mission do 

českého jazyka a následné vydání knihy  (USN-R3-2319/2018) 

Schvaluje 

Příspěvek ve výši  20 000,-  Kč na překlad anglického textu publikace Miss Fortune´s – Last Mission do 

českého jazyka a následné vydání knihy (osudy posádky Liberatoru zříceného na Dubči)  

 

26) Pochod „Podzim pod Zelenou  Horou“  (USN-R3-2320/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost Klubu českých turistů o podporu turistické akce pochod pod Zelenou Horou, která se koná ve 

dnech 19. – 20. října 2018. 

Souhlasí 

S bezplatným pronájmem sportovní haly.  Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

27) Odepsání pohledávek místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů  (USN-R3-2321/2018) 

Souhlasí 

s odepsáním pohledávek místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u níže uvedených občanů z důvodu jejich 

úmrtí: 

 Burda Václav   Zelenodolská 56, Nepomuk  488 Kč 

 Hrubý Josef  Na Vinici 451, Nepomuk    92 Kč 

 Košák Miroslav  nám. A. Němejce 63, Nepomuk            1 600 Kč 

 Moravcová Helena Husova 137, Nepomuk   805 Kč 

 Ing. Polívka Stanislav Na Jednotě 317, Nepomuk  377 Kč  

         celkem           3 362 Kč 
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28) Nepomuk, PJ, č.p.416 - NN  (USN-R3-2322/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost projektanta firmy Senergos, a.s., Nevřeň 10, 330 11 Nevřeň o souhlas se stavbou společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. ,,Nepomuk, PJ, č.p. 416 – NN”. Jedná se o vybudování nového kabelového vedení 

NN pro nové odběrné místo a výstavbu připojovacích skříní na hranici parcel č. 1552/1 a 29/1 v k.ú. 

Nepomuk. O uzavření  ,,Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 

Souhlasí 

Se se stavbou společnosti  ČEZ Distribuce, a.s. ,,Nepomuk, PJ, č.p. 416 – NN” podle přiložené situace a 

s uzavřením ,,Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu IV-12-0013839 Nepomuk, PJ, čp.416 – NN”. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu se stavbou společnosti  ČEZ Distribuce, a.s. ,,Nepomuk, 

PJ, č.p. 416 – NN” podle přiložené situace a  ,,Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu IV-12-0013839 Nepomuk, PJ, čp.416 – NN”. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

29) Oprava, přístavba a nástavba restaurace Nepomuk - Dvorec, U Trati 343  

(USN-R3-2323/2018) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Nepomuk a Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, týkající přeložky telefonního 

vedení ve spojitosti se stavební akcí ,,Oprava, přístavba a nástavba restaurace Nepomuk – Dvorec, U 

Trati 343 na pozemku parcelní číslo 218/2 a parcelní číslo 631 v k.ú. Dvorec. Jednorázová náhrada ve 

výši 1.750,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Nepomuk a Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, týkající 

přeložky telefonního vedení ve spojitosti se stavební akcí ,,Oprava, přístavba a nástavba restaurace 

Nepomuk – Dvorec, U Trati 343 na pozemku parcelní číslo 218/2 a parcelní číslo 631 v k.ú. Dvorec. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 3.10.2018 
 

 
 

30) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, část Dvorec, Blatenská 

226, byt č. 4  (USN-R3-2324/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, část Dvorec, Blatenská 226, byt č. 4 – nájemce fa. 

Klaus Timber a.s., Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice na dobu 24  měsíců.  Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

31) Rekonstrukce sprchového koutu v bytu č.52, DPS Za Kostelem Nepomuk  

(USN-R3-2325/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o rekonstrukci sprchového koutu na vlastní náklady– pro bezbariérové 

užívání v bytu č.52 v DPS Za Kostelem v Nepomuku. 

Souhlasí 

S rekonstrukcí sprchového koutu na vlastní náklady – pro bezbariérové užívání v bytu č.52 v DPS Za 

Kostelem v Nepomuku. 

 

32) Nepomuk, Dvorec, Tojická, kNN  (USN-R3-2326/2018) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0005815/VB/2 mezi městem 

Nepomuk a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v 

souvislosti s překládkou vzdušného vedení nízkého napětí do země v Tojické ulici ve Dvorci, týkající se 

pozemků ve vlastnictví města Nepomuk v k.ú. Dvorec těchto parcelních čísel: 17/1, 79/7, 90/8, 97/1, 

97/2, 97/10, 98/1, 98/2, 98/16, 98/17, 98/18, 98/28, 373/2, 540/1, 540/2, 555/4, 555/5, 555/7. 

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 14.900,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

0005815/VB/2. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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Soupis usnesení ze dne 3.10.2018 
 

 
 

33) Vyjádření k PD - Nepomuk, PJ, u školy - přeložka VN  (USN-R3-2327/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o vyjádření k PD - Nepomuk, PJ, u školy - přeložka VN od pana Petra Skopala, který 

jmenovanou dokumentaci zpracoval pro ČEZ Distribuce a.s. 

Schvaluje 

PD - Nepomuk, PJ, u školy - přeložka VN od pana Petra Skopala v podobě zaslané 19.9.2018. 

 

34) věcné břemeno opory stavby (schodiště)  (USN-R3-2328/2018) 

Bere na vědomí 

Zřízení věcného břemene (služebnosti) opory stavby zatěžující pozemek parc.č. 1545/2 v k.ú. 

Nepomuk ve prospěch panující nemovitosti pozemku parc.č. st.56/2, spočívající v umístění a 

ponechání stavby schodiště na části služebného pozemku vyznačené na plánu geodeta Ing. Daniela 

Šedivého, číslo plánu 1141-309/2018. Služebnosti bude zřízena za úplatu 500 Kč na dobu neurčitou. 

Schvaluje 

Zřízení věcného břemene (služebnosti) opory stavby zatěžující pozemek parc.č. 1545/2 v k.ú. 

Nepomuk ve prospěch panující nemovitosti pozemku parc.č. st.56/2, spočívající v umístění a 

ponechání stavby schodiště na části služebného pozemku vyznačené na plánu geodeta Ing. Daniela 

Šedivého, číslo plánu 1141-309/2018. Služebnosti bude zřízena za úplatu 500 Kč na dobu neurčitou. 

Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová 

 

35) Lokalita „Pod Vinicí“  (USN-R3-2329/2018) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK na provedení protlaku pro 

kanalizaci v rámci projektu “Lokalita Pod Vinicí” za náhradu ve výši 720,- Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí  p. Tomáš Chouň. 
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36) Výměna oken v havarijním stavu, Pivovarská 571/5  (USN-R3-2330/2018) 

RM Bere na vědomí 

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

na výměnu oken včetně zednických prací od společnosti  Oknoplastik s.r.o. za cenu 39.721,45 Kč bez 

DPH. 

RM Schvaluje 

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

 

37) Nepomuk, PJ, Dvorec, Za Výtopnou, kNN, IE-12-0006372  (USN-R3-

2331/2018) 

Souhlasí 

S prodloužením termínu stavby ,,Nepomuk, PJ, Dvorec, Za Výtopnou, kNN, IE-12-0006372” do 30.11. 

2018 z důvodu opoždění dodávky materiálu na výstavbu veřejného osvětlení a datových sítí 

prováděných v souběhu s výše uvedenou stavbou. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s prodloužením termínu stavby do 30.11. 2018. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

38) Zpevnění povrchu na p. č. 97/2 v k. ú. Dvorec  (USN-R3-2332/2018) 

Souhlasí 

Se zpevněním povrchu  na  pozemku 97/2 v k.ú. Dvorec , který je  v majetku města Nepomuk a to 

položením  zámkové dlažby tl. 80 mm a tl. 60 mm  panem Lukášem Jedličkou  majitelem nemovitosti 

rodinného domu Tojická  č.p.  53    na stp. č. 63/1 v k.  ú. Dvorec  a panem Ing. Václavem Netušilem 

majitelem  nemovitosti rodinného domu Tojická č.p. 27 na stp. č. 9 v k. ú Dvorec. a to na jejich vlastní 

finanční náklady .  Pozemek č. 97/2 v k. ú. Dvorec  bude  nadále  sloužit i s novým zpevněným 

povrchem   pro přístup k uvedeným nemovitostem . 
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39) Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek Nepomuk - Dvorec, ulice Za 

Výtopnou  (USN-R3-2333/2018) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele výkopových prací – rozšíření rýhy pro přeložku vzdušného 

vedení nízkého napětí do země  v souvislosti s příloží kabelů veřejného osvětlení a HDPE trubky pro 

budoucí optickou datovou síť v ulici Za Výtopnou v Nepomuku – Dvorci. 

Milan Bouda, Tř. 1. Máje 903, 334 01 Přeštice                                     115.780,- Kč bez DPH 

Elektromontáže Touš, Úherce 68, 330 33 Nýřany                                           90.032,60 Kč bez DPH 

Rentec  professional  s.r.o., Ledce 262, 330 14 Ledce u Plzně                    112.959,20 Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření objednávky na dodavatele výkopových prací  - rozšíření rýhy výkopu pro přeložku 

vzdušného vedení nízkého napětí do země  v souvislosti s příloží kabelů veřejného osvětlení a HDPE 

trubky pro budoucí optickou datovou síť v ulici Za Výtopnou v Nepomuku – Dvorci s Elektromontáže 

Touš, Úherce 68, 330 33 Nýřany za částku 90.032,60 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky s Elektromontáže Touš, Úherce 68, 330 33 Nýřany za 

částku 90.032,60 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 




