RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení – 14.1.2019

Číslo jednání: JedNR4-6/2019
Datum jednání: 14.01.2019

2) Program jednání (USN-R4-103/2019)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Uzavření nové nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v
Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21
5. Uzavření nové nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v
Nepomuku, Za Kostelem 567, byt. 3
6. Prodloužení výpůjčky bývalé uhelny v objektu stojícím na stp. 1063 v k.ú.
Nepomuk
7. Kontrola Mateřské školy Nepomuk od OŠMS Krajského úřadu Plzeňského kraje
8. Kontrola školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk kontrolní orgán město Nepomuk
9. Povolení na stavební úpravy v bytě v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 11
10. Dopis od Lesů ČR, s.p. ve věci odkoupení pozemků U Obory v k. ú. Dvorec a k. ú.
Klášter u Nepomuka
11. Nepomuk, PJ, č.p. 416 - NN
12. Objednávka receptů na omamné látky
13. Směna pozemku p.č. 231/10 ve vlastnictví fyzické osoby za nově vznikající
pozemek p.č. 228/9 ve vlastnictví města Nepomuk, oba v k. ú. Dvorec bez
doplatku
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Nepomuku,
nám.A.Němejce 127
15. Projekt ZŠ Nepomuk - Vykročíme společně
16. ZŠ Nepomuk- nákup běžkařského vybavení
17. Osvědčení zastupitelstva
18. Vyhotovení pasportu místních komunikací
19. Různé + Diskuse
20. Závěr
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3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-104/2019)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Uzavření nové nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt
v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21 (USN-R4-105/2019)
Schvaluje
Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 21 – původní nájemce
. Nový nájemce
. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření nové smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21, o
velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2, původní budoucí kupující
Nový budoucí kupující

.

5) Uzavření nové nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt
v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt. 3 (USN-R4-106/2019)
Schvaluje
Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 3 – původní nájemce p.
. Nový nájemce
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření nové smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 3, o velikosti
3+k.k., celková plocha 87,99 m2, původní budoucí kupující
. Nový budoucí kupující
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6) Prodloužení výpůjčky bývalé uhelny v objektu stojícím na stp. 1063 v k.ú.
Nepomuk (USN-R4-107/2019)
Schvaluje
Prodloužení výpůjčky bývalé uhelny v objektu stojícím na stp. č. 1063 v k.ú. Nepomuk – zastavěná
plocha a nádvoří. Vypůjčitel: Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk, U Sokolovny 308, Nepomuk na dobu
neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

7) Kontrola Mateřské školy Nepomuk od OŠMS Krajského úřadu Plzeňského
kraje (USN-R4-108/2019)
Bere na vědomí
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Nepomuk,
okres Plzeň-jih, kontrolním orgánem Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského
kraje.

8) Kontrola školských příspěvkových organizací zřizovaných městem
Nepomuk - kontrolní orgán město Nepomuk (USN-R4-109/2019)
Bere na vědomí
Protokoly o výsledku kontroly v příspěvkových organizacích zřizovaných městem Nepomuk:
1) Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace;
2) Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih;
3) Základní umělecká škola Nepomuk, okres Plzeň-jih.

9) Povolení na stavební úpravy v bytě v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č.
11 (USN-R4-110/2019)
Schvaluje
Stavební úpravy v bytě v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 11 – nájemce
rekonstrukce kuchyně. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

,
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10) Dopis od Lesů ČR, s.p. ve věci odkoupení pozemků U Obory v k. ú. Dvorec
a k. ú. Klášter u Nepomuka (USN-R4-111/2019)
Bere na vědomí
Dopis od státního podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klatovy, ve věci odkoupení částí
pozemků U Obory v k. ú. Dvorec a k. ú. Klášter u Nepomuka.

11) Nepomuk, PJ, č.p. 416 - NN (USN-R4-112/2019)
Souhlasí
S obsahem projektové dokumentace na akci ,,Nepomuk, PJ, č.p. 416 – NN.
Jedná se o přípojku nízkého napětí ze Zelenohorské ulice k objektu

č.p. 416.

Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s obsahem projektové dokumentace přípojky nízkého
napětí k č.p. 416. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

12) Objednávka receptů na omamné látky (USN-R4-113/2019)
Schvaluje
Objednání 15 bloků recepturních tiskopisů s modrým pruhem na léčivé přípravky obsahující omamné
látky seznamu I a psychotropní látky seznamu II u firmy DITIS, s.r.o., Oldřichovice v ceně 32 Kč za 1
blok.
Schvaluje
Poplatek za vydávání receptů s modrým pruhem ve výši 32 Kč za 1 blok.
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13) Směna pozemku p.č. 231/10 ve vlastnictví fyzické osoby za nově vznikající
pozemek p.č. 228/9 ve vlastnictví města Nepomuk, oba v k. ú. Dvorec bez
doplatku (USN-R4-114/2019)
Ukládá
OFMŠ vyvěsit záměr na směnu pozemku p.č. 231/10 ve vlastnictví manželů
za nově vznikající pozemek p.č. 228/9 ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku. Plnění usnesení
zajistí Radomíra Vaňková.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Směnu pozemku p.č. 231/10 (trvalý travní porost) o výměře 474 m2 ve vlastnictví
za nově vznikající pozemek p.č. 228/9 (orná půda) o výměře 265 m2 ve vlastnictví
města Nepomuk, oba v k. ú. Dvorec, bez doplatku. Směna pozemků podléhá zákonu o DPH.
Poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé nemovitých věcí, každý za svůj nabývaný
pozemek, pokud nejsou od daně osvobozeni. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy
ke vkladu práva hradí město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

14) Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Nepomuku,
nám.A.Němejce 127 (USN-R4-115/2019)
Schvaluje
Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Nepomuku, nám .A. Němejce 127 –
nájemce Západočeské muzeum v Plzni, s účinností ke dni 1.2.2019 se z předmětu nájmu podle
nájemní smlouvy vypouští „byt školníka o velikosti 2+1“ v přízemí domu. Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá.

15) Projekt ZŠ Nepomuk - Vykročíme společně (USN-R4-116/2019)
Schvaluje
Podání žádosti o podporu projektu ZŠ Nepomuk “Vykročíme společně” z dotačního program
Plzeňského kraje “Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2018”.
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Pověřuje
Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem žádosti o dotaci projektu ZŠ Nepomuk “Vykročíme
společně” z dotačního program Plzeňského kraje “Podpora preventivních aktivit a výchovy k
tolerance v roce 2018”.

16) ZŠ Nepomuk- nákup běžkařského vybavení (USN-R4-117/2019)
Schvaluje
Nákup běžkařského vybavení pro základní školu Nepomuk v ceně do 100 000,-Kč .

17) Osvědčení zastupitelstva (USN-R4-118/2019)
Bere na vědomí
Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce panu Mgr. Pavlu Zemanovi

18) Vyhotovení pasportu místních komunikací (USN-R4-119/2019)
Ukládá
Josefu Silovskému zajistit vyhotovení Pasportu místních komunikací města Nepomuk

František Holub
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

