RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení – 23.4.2019

Číslo jednání: JedNR4-13/2019
Datum jednání: 23.04.2019

2) Program jednání (USN-R4-235/2019)
Schvaluje

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

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4
Vyvěšení záměru na pronájem občerstvení ( kiosek) v prostoru veřejného letního
koupaliště, u bazénů umístěných na pozemcích parc.č. 325/58, parc.č. 1245 a
parc.č. 1246 v k.ú. Nepomuk
7. Pronájem části střechy v Nepomuku, Pivovarská 570,571 a 572
8. Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Nepomuk a
odloučeném pracovišti Dvorec pro školní rok 2019/20
9. Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a Mateřské školy Dvorec pro školní
rok 2019/20
10. Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk v
k.ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě
11. Žádost fyzických osob o odkoupení pozemků parc.č. 334/3 a parc.č. 334/4 v k.ú.
Dvorec
12. „Klejnot – procházková trasa v Nepomuckém lese“
13. Nepomuk, PJ, p.č. 368/25 - NN
14. Úprava veřejného osvětlení chodníků a obecních prostranství v Bezděkovci
15. V432/429 - zdvojené vedení
16. Smlouva o firemním řešení T-Mobile
17. Umístění plynových nádob na chodník před domem čp. 130 (250/NR4/2019)
18. Žádost o kompenzaci formou příspěvku ve výši cca 5.500 Kč na nákup stolu na
stolní tenis
19. Dotace na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u příležitosti výročí
osvobození města Nepomuk
20. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem
Nepomuk na rok 2019
21. 4. rozpočtové opatření v roce 2019
22. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního klidu
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23. Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody Nepomuk
24. Žádost o udělení výjimky z OZV a žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
fotbalový zápas Horst Siegl Team
25. Jmenování členů hodnotící komise k rozdělení finančních prostředků v dotačních
programech města Nepomuk pro rok 2019
26. KTV Nepomuk s.r.o.
27. Zrcadlo Tojická ulice
28. Výstava motorového vozidla
29. Obytná zóna Pod Oborou
30. Různé + Diskuse
31. Závěr

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-236/2019)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č.
16 (USN-R4-237/2019)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16 – nájemce
na dobu určitou od 1.5.2019 do 31.5.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

5) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4
(USN-R4-238/2019)
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4 – nájemce
na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.
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6) Vyvěšení záměru na pronájem občerstvení ( kiosek) v prostoru veřejného
letního koupaliště, u bazénů umístěných na pozemcích parc.č. 325/58, parc.č.
1245 a parc.č. 1246 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-239/2019)
Schvaluje
Vyvěšení záměru na pronájem občerstvení ( kiosek) v prostoru veřejného letního koupaliště, u
bazénů umístěných na pozemcích parc.č. 325/58, parc.č. 1245 a parc.č. 1246 v k.ú. Nepomuk.
Ukládá
Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem občerstvení ( kiosek) v prostoru veřejného letního
koupaliště, u bazénů umístěných na pozemcích parc.č. 325/58, parc.č. 1245 a parc.č. 1246 v k.ú.
Nepomuk.

7) Pronájem části střechy v Nepomuku, Pivovarská 570,571 a 572 (USN-R4240/2019)
Schvaluje
Pronájem části střechy v Nepomuku, Pivovarská 570, 571, a 572 fa. STARNET, s.r.o. České Budějovice
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1 000,- Kč/rok za účelem umístění anténního stožáru pro
internet. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

8) Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Nepomuk a
odloučeném pracovišti Dvorec pro školní rok 2019/20 (USN-R4-241/2019)
Schvaluje
Výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk a odloučeném pracovišti MŠ Dvorec pro
školní rok 2019/20 podle § 23 odst. 5 z. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:
Pracoviště

Třída

Počet dětí

MŠ Nepomuk

1.třída

25

2.třída

25

3.třída

28
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MŠ Dvorec

4.třída

28

5.třída

25

jednotřídka

28

9) Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a Mateřské školy Dvorec pro
školní rok 2019/20 (USN-R4-242/2019)
Bere na vědomí
1) Oznámení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Nepomuk týkající se přijímacího řízení do MŠ
Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec pro školní rok 2019/20, které se koná ve
dnech 14. a 15. 5. 2019.
2) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

10) Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 ve vlastnictví města
Nepomuk v k.ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě (USN-R4-243/2019)
Bere na vědomí
Možnost prodeje nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 o výměře 171 m2 v k. ú. Klášter u
Nepomuka ve vlastnictví města Nepomuk společnosti REHA International, s.r.o.
Ukládá
1. OFMŠ vyvěsit záměr na prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 o výměře 171 m 2 v
k.ú. Klášter u Nepomuka. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.
2. OFMŠ objednat znalecký posudek na ocenění nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 o
výměře 171 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka a pozemku parc.č. 922/22 o výměře 454 m 2 a
922/23 o výměře 104 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka. Plnění usnesení zajistí Radomíra
Vaňková.
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11) Žádost fyzických osob o odkoupení pozemků parc.č. 334/3 a parc.č. 334/4
v k.ú. Dvorec (USN-R4-244/2019)
Bere na vědomí
Žádost
o odkoupení pozemků parc. č. 334/3 o výměře 374 m 2 a parc.č.
334/4 o výměře 612 m2 v k.ú. Dvorec.
Ukládá
1. OFMŠ vyvěsit záměr na prodej pozemků parc. č. 334/3 o výměře 374 m2 a parc.č. 334/4 o
výměře 612 m2 v k.ú. Dvorec
. Plnění usnesení zajistí Radomíra
Vaňková.
2. OFMŠ objednat znalecký posudek na ocenění pozemků parc. č. 334/3 o výměře 374 m2 a
parc.č. 334/4 o výměře 612 m2 v k.ú. Dvorec . Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

12) „Klejnot – procházková trasa v Nepomuckém lese“ (USN-R4-245/2019)
Schvaluje
Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky včetně všech příloh zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Klejnot – procházková trasa v Nepomuckém lese“ zpracované spol.
STAVEBNÍ PORADNA s.r.o., České Budějovice.
Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:

Náhradníci:

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Ing. Václav Netušil

František Holub

Kristýna Soukupová

Štěpánka Čížková, DiS.

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.
Jmenování hodnotící komise ve složení:

Náhradníci:

Tomáš Chouň

Josef Silovský

František Holub

Ing. Jaroslav Somolík

Kristýna Soukupová

Štěpánka Čížková, DiS.
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Hodnotící komisi zadavatel ukládá provést posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených
v podmínkách zadání.
Pověřuje
Starostu města Ing. Jiřího Švece výběrem nejvhodnějšího uchazeče a podpisem oznámení o výběru
nejvhodnějšího uchazeče dle doporučení hodnotící komise.
Starostu města Ing. Jiřího Švece uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem dle doporučení hodnotící
komise.

13) Nepomuk, PJ, p.č. 368/25 - NN (USN-R4-246/2019)
Bere na vědomí
Žádost společnosti INVEST TEL, s.r.o. z Klatov zpracovávající projektovou dokumentaci akce
,,Nepomuk, PJ, p.č. 368/25 – NN” na připojení stavebních parcel (368/24, 368/25 a 368/26) v
Nepomuku na stávající rozvodnou síť NN. Pokládkou nového kabelu bude dotčen pozemek par. Č.
346/32 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk.
Souhlasí
S pokládkou nového kabelu do pozemku parc. č. 346/32 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města
Nepomuk pro připojení stavebních parcel parc. č. 368/24, 368/25 a 368/26 v k.ú. Nepomuk.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s pokládkou nového kabelu do pozemku parc.č. 346/32
v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

14) Úprava veřejného osvětlení chodníků a obecních prostranství v
Bezděkovci (USN-R4-247/2019)
Bere na vědomí
Žádost projektanta ing. Libor TOMAN – ELEKTRO, Štítovská 513, 335 61 Spálené Poříčí o vydání
souhlasu se stavbou ,,Úprava veřejného osvětlení chodníků a obecních prostranství v Bezděkovci”,
označení projektu LT18/17, týkající se možnosti umístění nového stožáru a svítidla veřejného
osvětlení na pozemku p.č. 494/4 v k.ú. Bezděkovec, který je ve vlastnictví města Nepomuk. Jedná se
o modernizaci stávajícího svítidla.
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Souhlasí
S umístěním nového stožáru a svítidla veřejného osvětlení na pozemku p.č. 494/4 v k.ú. Bezděkovec,
který je ve vlastnictví města Nepomuk.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s umístěním nového stožáru a svítidla veřejného
osvětlení na pozemku p.č. 494/4 v k.ú. Bezděkovec, který je ve vlastnictví města Nepomuk. Plnění
usnesení zajistí Josef Silovský.

15) V432/429 - zdvojené vedení (USN-R4-248/2019)
Bere na vědomí
Žádost projektanta ČEPS Invest, a.s., úsek 25000, Jiří Stožický, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 o
vyjádření k projektované stavbě ,,V432/429 – zdvojené vedení”, procházející katastrálním územím
Nepomuk.
Souhlasí
S navrženou trasou stavby ,,V432/429 – zdvojené vedení” dle přiložených situací procházejícím
katastrálním územím Nepomuk.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s navrženou trasou stavby ,,V432/429 – zdvojené
vedení”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

16) Smlouva o firemním řešení T-Mobile (USN-R4-249/2019)
Souhlasí
S uzavřením smlouvy mezi městem Nepomuk a fi. T-Mobile Czech Republic a.s. o firemním řešení
služby Profesionální internet a služby Telefonní připojení.
Pověřuje
Ing. Jiřího Švece podepsáním smlouvy o firemním řešení služby Profesionální internet a služby
Telefonní připojení
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17) Umístění plynových nádob na chodník před domem čp. 130 (USN-R4250/2019)
Nesouhlasí
S umístěním plynových bomb před domem čp. 130 nám. A. Němejce v Nepomuku

18) Žádost o kompenzaci formou příspěvku ve výši cca 5.500 Kč na nákup
stolu na stolní tenis (USN-R4-251/2019)
Bere na vědomí
Žádost organizace Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Nepomuk
Schvaluje
Poskytnutí příspěvku organizaci Pionýr, z.s., Pionýrská skupina Nepomuk ve výši 5.500 Kč na
zakoupení stolu na stolní tenis jako kompenzaci za neobdržené prostředky z I. dotačního programu
města Nepomuk z roku 2018. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.

19) Dotace na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u příležitosti
výročí osvobození města Nepomuk (USN-R4-252/2019)
Schvaluje
poskytnutí finanční dotace Rudolfu De Fant na provozní výdaje při konání exhibice veteránů dne
05.05.2019 u příležitosti výročí osvobození města Nepomuk ve výši 6 000 Kč. Plnění usnesení zajistí
Jaroslav Somolík.

20) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených
městem Nepomuk na rok 2019 (USN-R4-253/2019)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
1) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit dětí
a mládeže 2019“ ve výši 527,578 Kč na dítě dle přílohy „Tabulka_Podpora volnočasových aktivit
dětí a mládeže 2019.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
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2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí 2019“ dle
přílohy „Tabulka_Podpora kulturních akcí 2019.xls“. Plnění usnesení zajistí Petra Šašková.
3) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 2019“ dle
přílohy „Tabulka_Podpora sportovních akcí 2019.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
4) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových organizací
2019“ dle přílohy „Tabulka_Podpora činnosti neziskových organizací 2019.xlsx“. Plnění usnesení
zajistí Jaroslav Somolík.
5) 5) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova historického jádra města
Nepomuku 2019“ dle přílohy „Obnova historického jádra města Nepomuku 2019.xlsx“. Plnění
usnesení zajistí Mária Rašínová.

21) 4. rozpočtové opatření v roce 2019 (USN-R4-254/2019)
Bere na vědomí
4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 111 824 820 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
165 261 120 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 111 824 820 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
165 261 120 Kč.

22) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního
klidu (USN-R4-255/2019)
Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního klidu
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23) Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody Nepomuk (USN-R4256/2019)
Souhlasí
S podáním žádosti o dotaci na akci ,,Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody Nepomuk” z
dotačního titulu ,,Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dokladů souvisejících s podáním žádosti o dotaci na akci
,,Odstranění havarijního stavu na Úpravně vody Nepomuk”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

24) Žádost o udělení výjimky z OZV a žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na fotbalový zápas Horst Siegl Team (USN-R4-257/2019)
Bere na vědomí
Žádost M. Lukeše (jednatel firmy Hard production) o udělení výjimky, z vyhlášky města o stanovení
doby nočního klidu, na hudební akci skupiny TRAKTOR+KATR dne 31.8.2019 ve sportovním areálu ZŠ
Neschvaluje
Poskytnutí finančního příspěvku na fotbalový zápas Horst Siegl Team

25) Jmenování členů hodnotící komise k rozdělení finančních prostředků v
dotačních programech města Nepomuk pro rok 2019 (USN-R4-258/2019)
Jmenuje
hodnotící komisi k rozdělení finančních prostředků v dotačních programech města Nepomuk pro rok
2019 v tomto složení:
předseda:

František Holub

členové:

Jana Augustová
Mgr. Marek Baroch
Jan Hozman
Ing. Josef Jiránek
Mgr. Miloslav Kubík

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení – 23.4.2019

Ing. Vlastimil Kovář
Pavel Motejzík, DiS.
Helena Sedláčková

26) KTV Nepomuk s.r.o. (USN-R4-259/2019)
Bere na vědomí
Žádost o souhlas s pokládkou inženýrských sítí v ulici Myslivecká a U Potoka v k.ú. Nepomuk firmy
KTV Nepomuk s.r.o., Husova 274, 335 01 Nepomuk jako přikládka inženýrských sítí ke stavbě
Nepomuk, Pj, U Potoka, Myslivecká – NN. Jde o pokládku koaxiálního kabelu Cavel, chráničky HDPE a
propojení rozvodných skříní. Dále o umístění rozvodných skříní dle projektové dokumentace.
Souhlasí
S pokládkou inženýrských sítí v ulici Myslivecká a U Potoka v k.ú. Nepomuk firmy KTV Nepomuk s.r.o.,
Husova 274, 335 01 Nepomuk jako přikládka inženýrských sítí ke stavbě Nepomuk, Pj, U Potoka,
Myslivecká – NN. Jde o pokládku koaxiálního kabelu Cavel, chráničky HDPE a propojení rozvodných
skříní. Dále o umístění rozvodných skříní dle projektové dokumentace.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s uvedenou přikládkou koaxiálního kabelu Cavel,
chráničky HDPE a propojení rozvodných skříní. Dále o umístění rozvodných skříní dle projektové
dokumentace v ulici Myslivecká a U Potoka v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

27) Zrcadlo Tojická ulice (USN-R4-260/2019)
Schvaluje
Umístění dopravního panoramatického zrcadla v ulici Tojická proti výjezdu od RD čp. 53

28) Výstava motorového vozidla (USN-R4-261/2019)
Bere na vědomí
Možnost uzavření nájemní smlouvy na výstavu motorového vozidla s firmou AUTOBOND GROUP
a.s. na dobu určitou 1.5.2019 - 1.5.2020 za cenu 12.000,-- Kč vč. DPH
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29) Obytná zóna Pod Oborou (USN-R4-262/2019)
Schvaluje
Územní studii obytné zóny Pod Oborou vypracované AIP Plzeň spol. s r.o.

František Holub
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

