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Číslo jednání:  JedNR4-7/2019 

Datum jednání:  28.01.2019 

 

2) Program jednání  (USN-R4-120/2019) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7   
5. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7   
6. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 3   
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16   
8. Souhlas s instalací nového vyvolávacího systému v Nepomuku, nám.A.Němejce 72   
9. prodej pozemku p.č. 204/45 o výměře 1008 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
10. Socha Krista Trpitele v Nepomuku   
11. Milník na Borku u Nepomuku   
12. Socha sv. Jana Nepomuckého u Špitálského rybníka   
13. Výměna osvětlení v jednací místnosti Muzea a galerie Nepomuk   
14. Výměna oken v budově B MÚ Nepomuk   
15. Městské dotační programy 2019   
16. Nákup elektrického užitkového vozu pro Nepomuk, Nepomuk, okres Plzeň-jih   
17. 1. rozpočtové opatření v roce 2019   
18. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6   
19. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6 

a vrácení první splátky   
20. Stavební úpravy budovy č.p.62 - změna užívání na archiv města Nepomuk – etapa č.1 – 

statické zajištění budovy a hlavní stavební práce   
21. Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa   
22. Nepomuk - Dvorec přestupní uzel   
23. Různé + Diskuse 
24. Závěr 

  

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R4-121/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrola plnění usnesení 
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4) Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7  

(USN-R4-122/2019) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7 , o velikosti 0+1, – nájemce p. 

 dohodou k 31.3.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7  (USN-R4-

123/2019) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7, o velikosti 0+1 nájemce  fa. ELITEX a.s. 

Nepomuk a.s., Železniční 339, Nepomuk – Dvorec na dobu určitou od 1.4.2019 do 31.3.2020. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 3  (USN-R4-

124/2019) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 3 - nájemce  na 

dobu neurčitou od 1.2.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 

16  (USN-R4-125/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16 – nájemce 

na dobu určitou od 1.2.2019 do 30.6.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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8) Souhlas s instalací nového vyvolávacího systému v Nepomuku, nám. A. 

Němejce 72  (USN-R4-126/2019) 

Schvaluje 

Instalaci nového vyvolávacího systému v Nepomuku, nám.A.Němejce 72  - nájemce Úřad práce ČR, 

kontaktní pracoviště Krajské pobočky v Plzni pro Plzeň-jih. Kaplířova 2731/7, Plzeň. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

 

9) prodej pozemku p.č. 204/45 o výměře 1008 m2 v k.ú. Nepomuk Na 

Daníčkách  (USN-R4-127/2019) 

Doporučuje Zastupitelstvu ke schválení 

Prodej pozemku p.č. 204/45 o výměře 1008 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách panu 

 za 760 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva nesou kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

jsou nabyvatelé vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

 

10) Socha Krista Trpitele v Nepomuku  (USN-R4-128/2019) 

Schvaluje 

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 

rozšířenou působností na restaurování sochy Krista Trpitele v Nepomuku. Předpokládané celkové 

náklady akce 76 000 Kč. Plnění usnesení zajistí p. Pavel Motejzík. 

 

11) Milník na Borku u Nepomuku  (USN-R4-129/2019) 

Schvaluje 

Podání žádost o dotaci na restaurování kamenného milníku u Borku u Nepomuku z programu 

Plzeňského kraje (neevidované památky) Záchrana a obnova staveb drobné architektury 

dotvářejících kulturní krajinu 2019. Předpokládané celkové náklady akce 58.700,-- Kč. Plnění usnesení 

zajistí p. Pavel Motejzík.  
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12) Socha sv. Jana Nepomuckého u Špitálského rybníka  (USN-R4-130/2019) 

Schvaluje 

Podání žádosti o dotaci na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u Špitálského rybníka 

z programu Plzeňského kraje  na restaurování ohrožených nemovitých kult. památek - děl v exteriéru 

2019. Předpokládané celkové náklady akce 126.700,-- Kč. Plnění usnesení zajistí p. Pavel Motejzík. 

 

13) Výměna osvětlení v jednací místnosti Muzea a galerie Nepomuk  (USN-R4-

131/2019) 

Schvaluje 

Provedení výměny  osvětlovacích těles jednací místnosti Ic v budově Muzea a galerie Nepomuk podle 

návrhu fy. RELUX, p. Martínka za cenu dle cenové nabídky F+V ELEKTRO s.r.o.  167.913,22 Kč bez 

DPH. 

 

14) Výměna oken v budově B MÚ Nepomuk  (USN-R4-132/2019) 

Schvaluje 

Výměnu 3 ks oken v havarijním stavu v budově “B” MÚ Nepomuk – odbor VŽP – 2.NP a odbor 

dopravy  a silničního hospodářství – 2.NP. 

Provedení variant y “A” výměny oken od firmy Oknoplastik , s.r.o. 

Provedení variant y “B” výměny oken od firmy Oknoplastik , s.r.o. 

Provedení variant y “C” výměny oken od firmy Oknoplastik , s.r.o. 

Provedení variant y “D” výměny oken od firmy Oknoplastik , s.r.o. 

 

15) Městské dotační programy 2019  (USN-R4-133/2019) 

Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Pravidla dotačních programů města Nepomuk pro rok 2018: 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 
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2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

5) Obnova historického jádra města Nepomuk 

 

16) Nákup elektrického užitkového vozu pro Nepomuk, Nepomuk, okres 

Plzeň-jih  (USN-R4-134/2019) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky výběrového řízení pro nákup elektrického užitkového vozu pro Nepomuk – výzva 

k podání nabídky, návrh kupní smlouvy, seznam oslovených dodavatelů, technická specifikace. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem výzvy k podání nabídky a ostatních souvisejících dokladů 

výběrového řízení. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

17) 1. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-R4-135/2019) 

Schvaluje 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 109 709 200 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

163 145 500 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu  prvním rozpočtovým opatřením v roce 2019. Plnění usnesení  

zajistí Jaroslav Somolík.  

18) Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, Za Kostelem 

566, byt č. 6  (USN-R4-136/2019) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 28.2.2019 na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6 – 

nájemce . Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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Ukládá 

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

Kostelem 566, byt č.6, o velikosti 3+k.k., celková plocha včetně příslušenství 98,33 m2.  

 

19) Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 6 a vrácení první splátky  (USN-R4-137/2019) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 

3+k.k., celková plocha 98,33 m2   –  budoucí kupující a vrácení první splátky ve výši 

300 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

20) Stavební úpravy budovy č.p.62 - změna užívání na archiv města Nepomuk 

– etapa č.1 – statické zajištění budovy a hlavní stavební práce  (USN-R4-

138/2019) 

Bere na vědomí 

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou výběrovou komisí na akci “Stavební úpravy 

budovy č.p.62 - změna užívání na archiv města Nepomuk – etapa č.1 – statické zajištění budovy a 

hlavní stavební práce”. 

Bere na vědomí 

Výsledek zadávacího řízení  na VZMR : “Stavební úpravy budovy č.p.62 - změna užívání na archiv 

města Nepomuk – etapa č.1 – statické zajištění budovy a hlavní stavební práce” a vítěznou firmu 

STAFIKO stav s.r.o. s nabídkovou cenou  1.211.098,70 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu města Ing.Jiřího Švece podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení 

zakázky malého rozsahu “Stavební úpravy budovy č.p.62 - změna užívání na archiv města Nepomuk – 

etapa č.1 – statické zajištění budovy a hlavní stavební práce” Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu “Stavební úpravy budovy č.p.62 - změna užívání 

na archiv města Nepomuk – etapa č.1 – statické zajištění budovy a hlavní stavební práce” s firmou 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení - 28.1.2019 
 

 
 
STAFIKO stav s.r.o., IČ: 26352516, Petrovická 283, 344 01 Domažlice za cenu 1.211.098,70 kč bez 

DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

21) Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa  (USN-R4-139/2019) 

Schvaluje 

Podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR na technickou infrastrukturu – vodovod a 

kanalizace akce ,,Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa” 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem žádosti o dotaci MMR na technickou infrastrukturu akce ,,Obytná 

zóna Na Daníčkách II. etapa”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

22) Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  (USN-R4-140/2019) 

Schvaluje 

Podání žádosti o poskytnutí účelové dotace Krajským úřadem Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 

na pokrytí části neuznatelných nákladů akce ,, Nepomuk – Dvorec přestupní uzel” ve výši 5 224 758,- 

Kč. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem žádosti o poskytnutí účelové dotace Krajským úřadem Plzeňského 

kraje, Škroupova 18, Plzeň na pokrytí části neuznatelných nákladů akce ,, Nepomuk – Dvorec 

přestupní uzel” ve výši 5 224 758,- Kč. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

 

František Holub      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk    Starosta města Nepomuk 




