RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení – 23.9.2019

Číslo jednání: JedNR4-23/2019
Datum jednání: 23.09.2019

2) Program jednání (USN-R4-428/2019)
Schvaluje

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

Zahájení
Program jednání
Kontrola plnění usnesení
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 19-20
Využití volných (neprodaných) bytů v Nepomuku
Nabídka prodeje podílu o velikosti jedné ideální poloviny parc.č. 204/34 v k.ú.
Nepomuk
7. Žádost o vydání souhlasu k umožnění zástavy pozemku parc.č. 204/35 v k.ú.
Nepomuk
8. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 18.09.2019
9. Zápis z jednání Kontrolního výboru - 25.7.2019
10. Příspěvek Mikroregionu Nepomucko na realizaci projektu „Pořízení
odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“
11. 9. rozpočtové opatření v roce 2019
12. Obytná zóna „Pod Oborou“
13. Nepomuk - Dvorec přestupní uzel
14. Nepomuk - obytná zóna Na Daníčkách II. etapa
15. Nepomuk - nové hydrogeologické vrty
16. Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk
17. restaurování sochy Krista Trpitele, stojící u kostela sv. Jana Nepomuckého,
Nepomuk
18. Různé + Diskuse
19. Závěr

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-429/2019)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení
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4) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 19-20 (USNR4-430/2019)
Schvaluje
přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 19-20 – nájemce
, Nepomuk od 1.10.2019. Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá.

5) Využití volných (neprodaných) bytů v Nepomuku (USN-R4-431/2019)
Ukládá
vyvěsit záměr na pronájem bytů na adrese Nepomuk, U Sokolovny 557/16 a Nepomuk, Na
Vinici 551/30 na dobu určitou.
Pověřuje
Miroslavu Suchou vyvěšením záměru na pronájem bytů na adrese Nepomuk, U Sokolovny 557/16 a
Nepomuk, Na Vinici 551/30 na dobu určitou do 31. 12. 2020 .

6) Nabídka prodeje podílu o velikosti jedné ideální poloviny parc.č. 204/34 v
k.ú. Nepomuk (USN-R4-432/2019)
Bere na vědomí
Nabídku prodeje podílu nemovitosti v rámci smluvního předkupního práva doručenou dne
13.9.2019, kterou nabídl pan
v souladu s článkem VII. kupní smlouvy se zřízením
předkupního práva věcného ze dne 5.12.2018 městu Nepomuk podíl o velikosti jedné ideální
poloviny (1/2) pozemku – pozemkové parcely parc.č. 204/34 v k.ú. Nepomuk za kupní cenu
323.000,-Kč splatnou do devadesáti dnů od doručení nabídky současně s uzavřením příslušné kupní
smlouvy. Kopie darovací smlouvy, uzavřené s obdarovanou
na předmětnou
nemovitost, byla předložena k žádosti.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odpověď města Nepomuk, kterou sděluje, že nabídnutý podíl nemovitosti nekoupí a souhlasí s tím,
aby jej pan
převedl do vlastnictví
. Věcné předkupní práva vůči
nabyvatelce
zůstane městu Nepomuk zachováno. Plnění usnesení zajistí Radomíra
Vaňková
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7) Žádost o vydání souhlasu k umožnění zástavy pozemku parc.č. 204/35 v
k.ú. Nepomuk (USN-R4-433/2019)
Bere na vědomí
Žádost
o vydání souhlasu k umožnění zástavy pozemku parc.č. 204/35 v k.ú.
Nepomuk v prvním pořadí z důvodu splnění podmínek pro získání úvěru k výstavbě rodinného domu
na tomto pozemku.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odpověď města Nepomuk, kterou uděluje souhlas pro peněžní ústav ke zřízení zástavního práva na
pozemku parc.č. 204/35 v k.ú. Nepomuk v prvním pořadí. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková

9) Zápis z jednání Kontrolního výboru - 25.7.2019 (USN-R4-434/2019)
Bere na vědomí
Zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 25.7.2019

10) Příspěvek Mikroregionu Nepomucko na realizaci projektu „Pořízení
odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“ (USN-R4435/2019)
Bere na vědomí
žádost Mikroregionu Nepomucko o poskytnutí příspěvku na projekt " Pořízení odpočinkového
mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“ ve výši 20 918 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
poskytnutí investičního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt " Pořízení odpočinkového
mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“ ve výši 20 918 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav
Somolík.
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11) 9. rozpočtové opatření v roce 2019 (USN-R4-436/2019)
Bere na vědomí
9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 133 490 900 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
186 927 200 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 133 490 900 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
186 927 200 Kč.
Bere na vědomí
výstupy z jednání finančního výboru ze dne 18.09.2019.

12) Obytná zóna „Pod Oborou“ (USN-R4-437/2019)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v
podrobnosti dokumentace k provedení stavby včetně výkazů výměr a položkového rozpočtu nákladů
na vodohospodářský projekt , komunikace , přeložka plynovodu , elektro, VO , inženýring – Obytná
zóna Pod Oborou s firmou AIP Plzeň s.r.o. za cenu 220.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p.
Tomáš Chouň.

13) Nepomuk - Dvorec přestupní uzel (USN-R4-438/2019)
Schvaluje
Uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 2677203717 uzavřené mezi České dráhy, a.s., Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 16 a městem Nepomuk o nájmu pozemku ve vlastnictví České
dráhy, a.s. ve vztahu ke stavební akci ,,Nepomuk – Dvorec přestupní uzel”, týkající se pozemků p.č.
133/26 o výměře 357 m2, p.č. 133/52 o výměře 8 m2, p.č. 133/53 o výměře 3577 m2, p.č. st 512 o
výměře 41 m2. Celkem3 983,00 m2 v k.ú. Dvorec. Ruší se Příloha č.2 Smlouvy (situační plánek nájmů)
a nahrazuje se Přílohou č.2 (Specifikace předmět nájmu).
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Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 2677203717. Plnění usnesení
zajistí Josef Silovský.

14) Nepomuk - obytná zóna Na Daníčkách II. etapa (USN-R4-439/2019)
Bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace z programu 11706 – Podpora
bydlení stavební akce Nepomuk – obytná zóna Na Daníčkách II. etapa. Výše poskytnuté dotace činí
880 000,-Kč.
Souhlasí
S přijetím Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace z programu 11706 –
Podpora bydlení stavební akce Nepomuk – obytná zóna Na Daníčkách II. etapa. Výše poskytnuté
dotace činí 880 000,-Kč.

15) Nepomuk - nové hydrogeologické vrty (USN-R4-440/2019)
Schvaluje
Zrušení stávajícího vrtu HV 1 z důvodu nedostatečné vydatnosti vody a vybudování nového
hydrogeologického vrtu jako náhradního. Realizace v roce 2020.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s vybraným projektantem na zpracování
hydrogeologického průzkumu a projektové dokumentace na realizaci nového průzkumného vrtu.
Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

16) Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk (USN-R4-441/2019)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-0014689/001 Nepomuk, KT, Školní, čp546 – VN se společností ČEZ Distribuce spočívající zatížení
pozemků 346/3 a 346/31 v k.ú. Nepomuk věcným břemenem v rozsahu cca 17 m2 - umístění
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kioskové trafostanice, kabelová trasa VN - 88bm, kabelová trasa NN – 34bm a to za jednorázovou
náhradu ve výši 5.200,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.

17) restaurování sochy Krista Trpitele, stojící u kostela sv. Jana
Nepomuckého, Nepomuk (USN-R4-442/2019)
Schvaluje
Přijetí účelovou finanční neinvestiční podporu Ministerstva Kultury ČR ve výši 55.000,- Kč z programu
“Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností” na obnovu
nemovité kulturní památky – sochy Krista Trpitele na p. č. 168, rejstř. č. ÚSKP 32391/4-386, k. ú. a
obec Nepomuk, okres Plzeň – jih, Plzeňský kraj

Vladimír Vokurka
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

