
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení – 9.9.2019 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-22/2019 

Datum jednání:  09.09.2019 

 

2) Program jednání  (USN-R4-419/2019) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 11   
5. Vyvěšení záměru na pronájem pozemku o výměře 4449 m2 , parc.č. 398/7 v k.ú. 

Kramolín   
6. Nabídka na aukci elektřiny pro město Nepomuk   
7. Úprava nárokových složek platu u ředitelky MŠ Nepomuk od 1. 9. 2019   
8. Směna části pozemku parc.č. 228/4 ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku 

parc.č. 212/1 ve vlastnictví města Nepomuk, vše v k.ú. Dvorec   
9. Žádost fyzických osob o odkoupení pozemku parc.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk   
10. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro uvolněné 

zastupitele   
11. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie   
12. Různé + Diskuse 
13. Závěr 

  

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R4-420/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 
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4) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 11  (USN-

R4-421/2019) 

Schvaluje 

přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583 , byt č. 11 – nájemce 

 od 1.10.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Vyvěšení záměru na pronájem pozemku o výměře 4449 m2 , parc.č. 398/7 

v k.ú. Kramolín  (USN-R4-422/2019) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pronájem pozemku o výměře 4449 m2 , parc.č. 398/7 v k.ú. Kramolín. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem pozemku o výměře 4449 m2 , parc.č. 398/7 v k.ú. 

Kramolín. Za plnění usnesení zodpovídá Miroslava Suchá. 

 

7) Úprava nárokových složek platu u ředitelky MŠ Nepomuk od 1. 9. 2019  

(USN-R4-423/2019) 

Upravuje 

od 1. 9. 2019 ředitelce Mateřské školy Nepomuk  

1) tarifní složku platu v 11. platové třídě 4. platovém stupni 

2) příplatek za vedení ve 3. stupni řízení 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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8) Směna části pozemku parc.č. 228/4 ve vlastnictví fyzické osoby za část 

pozemku parc.č. 212/1 ve vlastnictví města Nepomuk, vše v k.ú. Dvorec  

(USN-R4-424/2019) 

Ukládá 

1. OFMŠ  vyvěsit záměr na směnu části pozemku parc.č. 228/4 o výměře cca 65,5 m2 ve 

vlastnictví  za část pozemku parc.č. 212/1 o výměře cca 327,5 m2 ve vlastnictví 

města Nepomuk , vše v k.ú. Dvorec . Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

2. OFMŠ objednat zhotovení geometrického plánu na oddělení parc.č. 228/4 a parc.č. 212/1 v 

k.ú. Dvorec. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková 

 

9) Žádost fyzických osob o odkoupení pozemku parc.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk  

(USN-R4-425/2019) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení  pozemku parc.č. 285/1 o výměře 555 m2 v k.ú. 

Nepomuk. 

 

10) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro 

uvolněné zastupitele  (USN-R4-426/2019) 

Bere na vědomí 

možnost  přiznání příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro uvolněné 

zastupitele. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro uvolněné zastupitele a 

to uvolněného starostu a místostarostu od měsíce října 2019 ve stejné výši jako mají zaměstnanci 

Města Nepomuk dle Kolektivní smlouvy platné od 01.03.2017. Za plnění usnesení zodpovídá Olga 

Velíšková. 
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11) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie  (USN-R4-

427/2019) 

Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi městem Blovice a městem 

Nepomuk na rok 2020 . Plnění usnesení zajistí Mgr. Jiří Bešta. 

 

 

Vladimír Vokurka             Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

 




