RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení ze dne 7.11.2018

Číslo jednání: JedNR4-1/2018
Datum jednání: 07.11.2018

2) Program jednání (USN-R4-1/2018)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
Pozemky v připravované obytné zóně Na Daníčkách p.č. 204/40 a p.č. 204/42
Vyjádření majitelů sousedních pozemků k pozemku p.č. 915/68 v k. ú. Klášter u
Nepomuka
7. Strategický plán rozvoje města Nepomuk / akční plán
8. Přeložka vzdušného vedení telefonních kabelů do země v ulici U Potoka Nepomuk
9. Vyvěšení záměru na prodloužení výpůjčky - garáž na stp. 96/5, stavba bez čp. (20
m2)
10. Obytná zóna Pod Oborou
11. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk
12. Poplatek za halu - prominutí
13. Různé + Diskuse
14. Závěr

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-2/2018)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
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4) Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
(USN-R4-3/2018)
Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí Třebčice, 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.

5) Pozemky v připravované obytné zóně Na Daníčkách p.č. 204/40 a p.č.
204/42 (USN-R4-4/2018)
Bere na vědomí

1) Sdělení
204/40 (ve studii označeného jako B3).
2) Sdělení
204/42 (ve studii označeného jako C1).

, že již nemají zájem o pozemek p.č.
, že již nemají zájem o pozemek p.č.

Ruší
Část usnesení Rady města Nepomuk (RMN) ze dne 11. 9. 2018 ve znění:
„Doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
2) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/40 (podklad pro územní řízení: označeno B3) o výměře
cca 700 m2 v k. ú. Nepomuk
za kupní cenu 890 Kč/m2 včetně
DPH.
11) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/42 (podklad pro územní řízení: označeno C1) o výměře
cca 768 m2 v k. ú. Nepomuk
za kupní cenu 890 Kč/m2
včetně DPH.“
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6) Vyjádření majitelů sousedních pozemků k pozemku p.č. 915/68 v k. ú.
Klášter u Nepomuka (USN-R4-5/2018)
Bere na vědomí
Vyjádření majitelů sousedních pozemků k pozemku p.č. 915/68 týkající se odkoupení části pozemku
p.č. 915/68 v k. ú. Klášter u Nepomuka
Ukládá
Odboru FMŠ vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 915/68 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter
u Nepomuka. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej části pozemku p.č. 915/68 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka
za 180 Kč/m2. Prodej pozemku nepodléhá 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. Plnění usnesení zajistí Blanka
Čubrová.

7) Strategický plán rozvoje města Nepomuk / akční plán (USN-R4-6/2018)
Bere na vědomí
Doporučení Implementačního rámce Strategického plánu rozvoje města Nepomuk pro aktualizaci
Akčního plánu ve vazbě na přípravu rozpočtu města pro rok 2019 a rámec zpracovaného
Střednědobého výhledu rozpočtu, včetně odpovídající projektové přípravy investičních záměrů.
Potřebu zpracování aktuální revize předpokládaných zdrojů financování projektů Akčního plánu (v
gesci města Nepomuk) dotačních příležitostí s ohledem na možnosti dotačního spolufinancování a
související rozsah alokování zdrojů rozpočtu na odpovídající projektovou přípravu.
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8) Přeložka vzdušného vedení telefonních kabelů do země v ulici U Potoka
Nepomuk (USN-R4-7/2018)
Bere na vědomí
Návrh ,,Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” mezi městem Nepomuk a Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 v souvislosti s budoucí
přeložkou vzdušného vedení telefonních kabelů do země, která bude jako přílož k budoucí přeložce
vzdušného vedení NN do země investora ČEZ distribuce, a.s. v ulici U Potoka do pozemků parc. č.
1555/1 a 1556/4 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk.
Schvaluje
Uzavření ,, Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” mezi městem Nepomuk a Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 v souvislosti s budoucí
přeložkou vzdušného vedení telefonních kabelů do země, která bude jako přílož k budoucí přeložce
vzdušného vedení NN do země investora ČEZ distribuce, a.s. v ulici U Potoka do pozemků parc. č.
1555/1 a 1556/4 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” mezi městem
Nepomuk a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 v
souvislosti s budoucí přeložkou vzdušného vedení telefonních kabelů do země v pozemcích parc. č.
1555/1 a 1556/4 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk v ulici U Potoka. Plnění usnesení
zajistí Josef Silovský.

9) Vyvěšení záměru na prodloužení výpůjčky - garáž na stp. 96/5, stavba bez
čp. (20 m2) (USN-R4-8/2018)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na prodloužení výpůjčky – garáž na stp. 96/5, stavba bez čp. (20 m2) – vypůjčitel:
Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 na dobu určitou od 1.1.2019 do
31.12.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr na prodloužení výpůjčky – garáž na stp. 96/5, stavba bez čp. (20m2) –
vypůjčitel: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 na dobu určitou od 1.1.2019
do 31.12.2019.
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10) Obytná zóna Pod Oborou (USN-R4-9/2018)
Schvaluje
Uzavření smlouvy č.: Z_S14_12_8120067280 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ : 24729035, za
celkovou dohadovanou cenu realizačních nákladů 3.644.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p.
Tomáš Chouň.
Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní v obytné zóně Pod Oborou ve Dvorci se společností GasNet,
s.r.o. , Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústi nad Labem, IČ: 27295567 zastoupenou GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.

11) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk (USN-R410/2018)
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva takto: člen rady
, předseda výboru nebo komise
a člen zastupitelstva
s platností od 1.12.2018.
, člen výboru nebo komise
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu a v případě ustanovení či doplnění rady, výborů a komisí bude
odměna radnímu, předsedovi a členům výborů a komisí poskytována ode dne jejich zvolení do
funkce.
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle NV č.
318/2017 Sb., náleží nejvyšší odměna.
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12) Poplatek za halu - prominutí (USN-R4-11/2018)
Schvaluje
Prominutí poplatku za pronájem sportovní haly Města Nepomuk dne 15.12. a 16.12.2018 za účelem
konání 5. ročníku fotbalového turnaje mladších a starších přípravek a mladších žáků pořádaný TJ
Slavoj Dvorec. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík

František Holub
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

