RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení - 1.4.2019

Číslo jednání: JedNR4-12/2019
Datum jednání: 01.04.2019

2) Program jednání (USN-R4-214/2019)
Schvaluje

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 8, o velikosti
3+1
5. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 8, o velikosti 3+1
(230/NR4/2019)
6. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, nám.A.Němejce 127
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 52
8. Přidělení nájemního bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 566,
byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2
9. Pronájem části pozemku parc.č. 206/1 v k.ú. Nepomuk, o výměře cca 9 m2
10. Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy na pozemek parc.č.
566/21 v k.ú. Nepomuk
11. Průmyslová ulice Dvorec
12. Zpracování dokumentace - úpravy potoka Mihovka v Nepomuku - protipovodňové
opatření
13. Žádost obyvatel BD č.p.561 o výměnu vstupních dveří
14. Nákup elektrického užitkového vozu pro Nepomuk, Nepomuk, okres Plzeň - jih
15. Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek v ulici U Pošty a J.J. Ryby
16. možnost výstavy vozu společnosti AUTOBOND GROUP a.s. v Nepomuku
17. Hudební produkce ve sportovním areálu ZŠ Nepomuk
18. Umístění reklamních vozíků
19. Žádost Českého červeného kříže o poskytnutí finančního příspěvku
20. Zápis z jednání Kontrolního výboru 11.3.2019
21. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce
2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku
Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět
22. Nepomuk - Dvorec přestupní uzel
23. Různé + Diskuse
24. Závěr
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3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-215/2019)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 8, o
velikosti 3+1 (USN-R4-216/2019)
Schvaluje
Ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 8, o velikosti 3+1 dohodou
k 30.4.2019 –
. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

5) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 8, o velikosti
3+1 (USN-R4-217/2019)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 8, o velikosti 3+1 –
od 1.5.2019 na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

6) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, nám.A.Němejce 127 (USN-R4218/2019)
Schvaluje
Přidělení nájemného bytu v Nepomuku, nám.A.Němejce 127 –
za
nájemné ve výši 50,- Kč/m2 s každoročním navýšením k 30.6. o míru inflace. Nájemní smlouva na
dobu určitou 3 měsíce. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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7) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č.
52 (USN-R4-219/2019)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 52 –
na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

8) Přidělení nájemního bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem
566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2 (USN-R4-220/2019)
Schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková
plocha 98,33 m2 s
na dobu určitou od 2.4.2019
do 30.6.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti
3+k.k., celková plocha 98,33 m2 s
za cenu
platnou pro rok 2019 ve výši 981 485,- Kč s tím, že první splátka ve výši 300 000,- Kč je splatná při
podpisu smlouvy, druhá splátka ve výši 681 485,- Kč je splatná do 31.12.2019. Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá.

9) Pronájem části pozemku parc.č. 206/1 v k.ú. Nepomuk, o výměře cca 9 m2
(USN-R4-221/2019)
Schvaluje
Pronájem části pozemku parc.č. 206/1 v k.ú. Nepomuk, o výměře cca 9 m2 – n
na dobu určitou od 1.5.2019 do 31.10.2019 za nájemné ve výši 1 500,- Kč měsíčně.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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10) Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy na pozemek
parc.č. 566/21 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-222/2019)
Bere na vědomí
Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy ze dne 5.5.2017, kterou byl prodávajícím
městem Nepomuk kupujícímu STK Nepomuk s.r.o. prodán pozemek parc. č. 566/21 o výměře 4.915
m2 v k.ú. Nepomuk. Žádost byla podána jednatelem společnosti STK Nepomuk Josefem Skalou dne
18.3.2019.
Doporučuje
1. Zastupitelstvu ke schválení dodatek č. 1 k výše uvedené kupní smlouvě, kterým se mění čl.
VI. odst. 1 tak, že kupující se zavazuje, že do 30.9.2021 na převáděném pozemku, případně
též na pozemcích sousedících, provede výstavbu stanice technické kontroly a měření emisí
pro osobní automobily, užitkové automobily a traktory, získá pro tuto stavbu pravomocné
kolaudační rozhodnutí a uvede stanici technické kontroly do provozu. Plnění usnesení zajistí
Radomíra Vaňková.
2. Zastupitelstvu ke schválení jako dodatek č. 2 k výše uvedené kupní smlouvě smlouvu o zákazu
právního nakládání s předmětem převodu, kterou se kupující zavazuje s pozemkem právně
nenakládat, a to do 30.9.2021. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

11) Průmyslová ulice Dvorec (USN-R4-223/2019)
Schvaluje
Výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace prodloužení Průmyslové ulice ve
Dvorci.
Ing. Aleš Novotný, Volduchy 128, 338 22 Volduchy

127.000, Kč neplátce

U – Projekt DOS s.r.o., Krátká 768, 330 12 Horní Bříza

117.370,- Kč s DPH

Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky s uchazečem U – PROJEKT DOS s.r.o., Krátká 768, 330
12 Horní Bříza za částku 117.370,- Kč s DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
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12) Zpracování dokumentace - úpravy potoka Mihovka v Nepomuku protipovodňové opatření (USN-R4-224/2019)
Schvaluje
Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu “Podpora protipovodňových opatření 2019” na zhotovení
projektové dokumentace ve výši 500.tis. Kč při celkových předpokládaných nákladech na vyhotovení
PD 725.000,- Kč.

13) Žádost obyvatel BD č.p.561 o výměnu vstupních dveří (USN-R4-225/2019)
Bere na vědomí
Žádost obyvatel BD č.p.561 o výměnu vstupních dveří do domu. Žádost byla předložena na ustavující
schůzi společenství vlastníků bytů č.p.560,561.
Schvaluje
Výměnu vstupních dveří v BD č.p.561 za nové plastové v hodnotě do 50.tis. Kč bez DPH.

14) Nákup elektrického užitkového vozu pro Nepomuk, Nepomuk, okres Plzeň
- jih (USN-R4-226/2019)
Schvaluje
Zadávací dokumentaci výběrového řízení zakázky malého rozsahu na dodávky – Nákup elektrického
užitkového vozu pro Nepomuk, Nepomuk, okres Plzeň – jih, včetně návrhu smlouvy o dílo
zpracovanou Stavební poradnou , spol. s r.o., průběžná 48, 370 04 České Budějovice. Seznam firem
pro poptávku.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dokumentů souvisejících s výběrovým řízením. Plnění usnesení
zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Jmenování komise pro otevírání obálek zaslaných nabídek uchazečů o dodání elektrického užitkového
vozu ve složení:
Členové

Náhradníci

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení - 1.4.2019

Ing. Václav Netušil

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Vladimír Vokurka

Štěpánka Čížková

Kristýna Soukupová

Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenovací listiny komise pro otvírání obálek. Plnění usnesení
zajistí Josef Silovský.
Schvaluje
Jmenování komise pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové

Náhradníci

Josef Silovský

Tomáš Chouň

Vladimír Vokurka

Mgr. Marek Baroch

Štěpánka Čížková

Kristýna Soukupová

Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenovací listiny komise pro hodnocení nabídek. Plnění usnesení
zajistí Josef Silovský.

15) Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek v ulici U Pošty a J.J. Ryby (USNR4-227/2019)
Schvaluje
Návrh smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem městem Nepomuk a
vlastníkem pozemku Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Nepomuk v souvislosti s přeložkou
vedení veřejného osvětlení a pokládkou HDPE trubek v ulici U Pošty a ulici J.J. Ryby včetně
navrženého věcného břemene.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi
stavebníkem městem Nepomuk a vlastníkem pozemku Římskokatolickou farností – arciděkanstvím
Nepomuk a budoucí smlouvy o věcném břemenu. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
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16) možnost výstavy vozu společnosti AUTOBOND GROUP a.s. v Nepomuku
(USN-R4-228/2019)
Projednala
Žádost společnosti AUTOBOND GROUP a.s. o možnost výstavy vozu v Nepomuku

17) Hudební produkce ve sportovním areálu ZŠ Nepomuk (USN-R4-229/2019)
Bere na vědomí
Žádost p. M. Lukeše jednatele firmy Hard production o povolení hudební produkce ve sportovním
areálu školy ve dnech 21.6.2019 (KISS - HUN + Metallica – CZE) a 31.8.2019 (Traktor + Katr) a udělení
výjimky z OZV o stanovení doby nočního klidu.
Neschvaluje
Udělení výjimky z vyhlášky o stanovení nočního klidu na akce ve sportovním areálu školy ve dnech
21.6.2019 (KISS - HUN + Metallica – CZE) a 31.8.2019 (Traktor + Katr)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 2/2019, o stanovení výjimek z doby nočního klidu

18) Umístění reklamních vozíků (USN-R4-230/2019)
Bere na vědomí
Žádost p. M. Lukeše jednatele firmy Hard production o umístění reklamních vozíků na louku pod
hřbitovem a u prodejny Norma.
Nesouhlasí
S umístěním reklamních vozíků na louku pod hřbitovem a u prodejny Norma.
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19) Žádost Českého červeného kříže o poskytnutí finančního příspěvku (USNR4-231/2019)
Neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Českému červenému kříži. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

20) Zápis z jednání Kontrolního výboru 11.3.2019 (USN-R4-232/2019)
Bere na vědomí
Zápis z jednání Kontrolního výboru 11.3.2019

21) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v
pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět (USNR4-233/2019)
Bere na vědomí
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti
v roce 2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město
- Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 73 920,42 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 na 5 párů
spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a
zpět ve výši 73 920,42 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.
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22) Nepomuk - Dvorec přestupní uzel (USN-R4-234/2019)
Schvaluje
Nákup použitých betonových svodidel délky 400 cm, výšky 100-120 cm v celkovém počtu 40 ks za
celkovou cenu 273.600,-Kč bez DPH bez nákladů na dopravu. Dopravu si město zajistí samo.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky na stanovený počet kusů za celkovou cenu 273.600,Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

František Holub
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

