
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení – 9.12.2019 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-27/2019 

Datum jednání:  09.12.2019 

 

2) Program jednání  (USN-R4-519/2019) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 10   
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1   
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3   
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6   
8. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13   
9. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 127   
10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7   
11. Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, 

byt č. 8 z manželů pouze na manželku   
12. Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v Nepomuku, na stp. 96/5, v k.ú. 

Nepomuk,  zastavěná plocha a nádvoří, stavba bez čp. garáž   
13. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 30   
14. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3   
15. Prodej bytu - Nepomuk, U Sokolovny 557, byt č. 16   
16. Uzavření provozu MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o vánočních 

prázdninách   
17. Úprava tarifních složek platu u ředitelů školských příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1. 1. 2020   
18. Směna nově vznikajícího pozemku parc.č. 228/10 ve vlastnictví fyzické osoby za 

nově vznikající pozemek parc.č. 212/17 ve vlastnictví města Nepomuk, vše v k.ú. 
Dvorec   

19. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-0005572/VB/016   
20. Schválení obecně závazných vyhlášek města Nepomuk platných od 01.01.2020   
21. Podpora komunitního dialogu III., operační program zaměstnanost   
22. Platba stočného vlivem vlastního zdroje vody   
23. Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Srby   
24. Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2020   
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25. Uzavření postupu při vyřazování knihovních dokumentů v Městské knihovně 
Nepomuk dle § 17 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ve znění pozdějších 
předpisů   

26. Vyřazovací, likvidační a oceňovací komise pro rok 2020   
27. Nepomuk - Dvorec přestupní uzel   
28. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 

Mikroregionu Nepomucko na roky 2020-2022   
29. Dotační programy města Nepomuk na rok 2020   
30. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2019   
31. Zmařené investice   
32. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté 

v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana   
33. 12. rozpočtové opatření v roce 2019   
34. Studie výsledků průzkumných prací   
35. Obytná zóna Pod Oborou   
36. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 14   
37. Oprava zpevněných ploch – areál IZS Nepomuk   
38. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Školní 546   
39. Informace starosty  o jmenování nového  tajemníka- ce   
40. Různé + Diskuse 
41. Závěr 

  

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R4-520/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 10  

(USN-R4-521/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 10 – nájemce Hotel U 

Zeleného stromu, s.r.o. Dvořákova 3, Plzeň na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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5) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1  

(USN-R4-522/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1 – nájemce 

na dobu určitou od 1.1.2020 do 30.6.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3  

(USN-R4-523/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4 – nájemce 

 na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.3.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6  

(USN-R4-524/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6 – nájemce 

 na dobu určitou od 1.1.2020 do 30.6.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13  

(USN-R4-525/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13 – nájemce 

 na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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9) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 127  

(USN-R4-526/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 127 – nájemce 

 na dobu určitou od 1.1.2020 do 30.6.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7  

(USN-R4-527/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 7 – nájemce Elitex Nepomuk, 

a.s., Železniční 339, Nepomuk – Dvorec na dobu  určitou 1 rok s prolongací . Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

11) Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 

Pivovarská 571, byt č. 8 z manželů pouze na manželku  (USN-R4-528/2019) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Převod budoucí smlouvy o převodu vlatnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 8, o velikosti 

3+k.k., celková plocha s příslušenstvím  90,00 m2  z 

.  Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

12) Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v Nepomuku, na stp. 96/5, v 

k.ú. Nepomuk,  zastavěná plocha a nádvoří, stavba bez čp. garáž  (USN-R4-

529/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v Nepomuku, na stp. 96/5, v k.ú. Nepomuk, zastavěná 

plocha a nádvoří, stavba bez čp. garáž – vypůjčitel: Úřad práce České republiky, krajská pobočka 

v Plzni, Kaplířova 2731/7, Plzeň na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020 s tím, že nájemní smlouva 

bude prolongována pokud jedna ze smluvních stran neodstoupí od smlouvy. Plnění usnesen zajistí 

Miroslava Suchá. 
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13) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 30  (USN-R4-

530/2019) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 30  na dobu určitou od 

1.1.2020 do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ruší 

Usnesení rady města Nepomuk  USN-R4-472/2019 ze dne 4.11.2019 ve znění: rada schvaluje 

přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 30 – 

 na dobu určitou od 1.12.2019 do 30.11.2020. Nájemné ve výši 50,-

Kč/m2/rok. Plnění usnesení zajistí Ing.Hana Tymlová. 

  

14) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3  

(USN-R4-531/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 3 – nájemce Hotel U Zeleného 

stromu, s.r.o. Dvořákova 3 Plzeň na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

15) Prodej bytu - Nepomuk, U Sokolovny 557, byt č. 16  (USN-R4-532/2019) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Prodej bytu  a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, U sokolovny 557, byt č. 16, o velikosti 

3+1, celková  plocha s příslušenstvím 82,73 m2  - kupující  

, za cenu ve výši 1 100 000,- Kč s tím, že cena bytu je splatná při podpisu kupní smlouvy.  

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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16) Uzavření provozu MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o 

vánočních prázdninách  (USN-R4-533/2019) 

Bere na vědomí 

Sdělení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Nepomuk o uzavření provozu: 

 MŠ Nepomuk ve dnech 23., 27., 30. a 31. 12. 2019; 

 MŠ Dvorec ve dnech 23., 27., 30., 31. 12. 2019 a 2. a 3. 1. 2020. 

 

17) Úprava tarifních složek platu u ředitelů školských příspěvkových 

organizací zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1. 1. 2020  (USN-R4-

534/2019) 

Určuje 

Tarifní složku platu ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 

podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění novely NV č. 300/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020: 

1) Ředitelce Mateřské školy (MŠ) Nepomuk ve výši d  

2) Řediteli Základní umělecké školy (ZUŠ) Nepomuk 

3) Řediteli Základní školy (ZŠ) Nepomuk ve výši 

Upravuje 

S tarifem související složku platu příplatek za vedení v souladu s § 124, odst. 3, z.č. 262/2006 Sb.,  

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020 ve výši: 

1) Ředitelce MŠ Nepomuk 

2) Řediteli ZUŠ Nepomuk  

3) Řediteli ZŠ Nepomuk .  
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18) Směna nově vznikajícího pozemku parc.č. 228/10 ve vlastnictví fyzické 

osoby za nově vznikající pozemek parc.č. 212/17 ve vlastnictví města 

Nepomuk, vše v k.ú. Dvorec  (USN-R4-535/2019) 

Bere na vědomí 

Geometrický plan na oddělení nově utvořených pozemků parc.č. 228/10 o výměře 66 m2 a parc.č. 

212/17 o výměře 325 m2 v k.ú Dvorec.  

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Směnu nově vznikajícího pozemku parc.č. 228/10 (orná půda) o výměře 66 m2 v k.ú. Dvorec 

(odděleného z parc.č. 228/4) ve vlastnictví za nově vznikající pozemek parc.č. 

212/17 (lesní pozemek) o výměře 325 m2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk s doplatkem 

města Nepomuk ve výši 8020,-Kč  bez DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy 

ke vkladu práva hradí obě strany rovným dílem (znalecký posudek Ing. Jan Straka 4500,-Kč, znalecký 

posudek Ing. Jana Cihlářová, 3122,-Kč, geometrický plan Ing. Daniel Šedivý 7850,-Kč bez DPH, 

poplatek návrh na vklad 1000,-Kč). Převod pozemků nepodléhá DPH. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva k nemovité věci, každý za nabývaný pozemek, 

pokud nejsou od daně osvobození. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

 

19) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-0005572/VB/016  

(USN-R4-536/2019) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č.IE-12-0005572/VB/016“, s 

ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 615/5, 615/6, 615/8, 615/10, 615/21, 629/4, 629/5, 783/1, 

790/1, 1503/2, 1503/4, 1504/4, 1504/5, 1507/1, 1513/19, 1560/2, 1560/5 v k.ú. Nepomuk. Obsahem 

věcného břemene bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN 

a přípojkové skříně (Zařízení distribuční soustavy) na dotčených nemovitostech, dále provádět jeho 

obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za jednorázovou náhradu ve 

výši 78 200 Kč bez DPH (94 622 Kč s DPH). Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým 

plánem č.1157-182605/2018. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č.IE-12-0005572/VB/016“, s 

ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 615/5, 615/6, 615/8, 615/10, 615/21, 629/4, 629/5, 783/1, 

790/1, 1503/2, 1503/4, 1504/4, 1504/5, 1507/1, 1513/19, 1560/2, 1560/5 v k.ú. Nepomuk. Obsahem 

věcného břemene bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN 
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a přípojkové skříně (Zařízení distribuční soustavy) na dotčených nemovitostech, dále provádět jeho 

obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za jednorázovou náhradu ve 

výši 78 200 Kč bez DPH (94 622 Kč s DPH). Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým 

plánem č.1157-182605/2018. 

Ruší 

Tímto se  ruší číslo usnesení:  USN-R4-405/2019 ze dne 20.8.2019: Smlouva o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IE-12-0005572/VB/016: 
Žádost o uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č.IE-12-

0005572/VB/016“, s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 615/5, 615/6, 615/8, 615/10,615/21, 

629/4, 629/5, 783/1, 790/1, 1503/2, 1503/4, 1504/4, 1504/5, 1507/1, 1513/9, 1560/2, 1560/5 v k.ú. 

Nepomuk. Obsahem věcného břemene bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní 

kabelové vedení NN a přípojkové skříně (Zařízení distribuční soustavy) na dotčených nemovitostech, 

dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za 

jednorázovou náhradu ve výši 78 200 Kč bez DPH (94 622 Kč s DPH). Přesný rozsah věcného břemene 

je vymezen geometrickým plánem č.1157-182605/2018. 

 

20) Schválení obecně závazných vyhlášek města Nepomuk platných od 

01.01.2020  (USN-R4-537/2019) 

Bere na vědomí 

návrh  obecně závazných vyhlášek s platností od 01.01.2020:  
 

1) o místním poplatku z pobytu 

2) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

3) o místním poplatku ze psů  

4) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

tyto obecně závazné vyhlášky s platností od 01.01.2020:  
 

1) o místním poplatku z pobytu 

2) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

3) o místním poplatku ze psů  
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4) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 

21) Podpora komunitního dialogu III., operační program zaměstnanost  (USN-

R4-538/2019) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci do výzvy Podpora komunitního dialogu III., operační program zaměstnanost, 

žadatel: Město Nepomuk, název projektu: „Do Fénixu s důvěrou“ a 

Pověřuje 

starostu Jiřího Švece podpisem žádosti o dotaci. 

 

22) Platba stočného vlivem vlastního zdroje vody  (USN-R4-539/2019) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Ujednání ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi provozovatelem fy 

KANALALIZACE a VODOVODY Starý Plzenec a.s. a odběratelem o platbě stočného v následujícím 

znění: 

Má-li odběratel vlastní zdroj vody, stanoví se podle volby provozovatele množství odváděné odpadní 

vody  jedním z těchto způsobů: 

a) ) Celkové množství odběratelem odváděné odpadní vody vzniklé z veřejného zdroje I z vlastních 

zdrojů odběratele se stanoví podle směrných čísel potřeby daných v obecně závazném právním 

předpisu.  

b) Celkové množství odběratelem odváděné odpadní vody se stanoví součtem stavů vodoměrů, tj. 

součtem vodoměru na veřejném vodovodu a vodoměru na vlastním zdroji. Vodoměr na vlastním 

zdroji osadí provozovatel na náklady odběratele. Odběratel ho udržuje a kontroluje. V předepsaných 

termínech ( po 6 letech) je povinen odběratel tento vodoměr na vlastním zdroji vody vyměnit, a to 

prostřednictvím provozovatele. Kompletní realizace měřícího zařízení na vlastním zdroji představuje 

vodoměrnou sestavu, vodoměr, jeho osazení včetně dopravy a činí, podle aktuálního ceníku, 4 800,-

Kč + DPH. Plnění usnesení zajistí J. Somolík. 
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23) Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Srby  (USN-R4-540/2019) 

Souhlasí 

s uzavřením smlouvy mezi městem Nepomuk a obcí Srby o poskytnutí příspěvku na úhradu 

nákladů pečovatelské služby poskytované občanům obce Srby. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů 

pečovatelské služby poskytované občanům obce Srby. 

 

24) Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2020  (USN-R4-

541/2019) 

Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2020 na částku ve výši 

559 322 Kč, s přijetím dotace a podáním následného vyúčtování dotace na výkon regionálních funkcí 

knihoven pro rok 2020. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka podáním žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2020 

ve výši  559 322 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

25) Uzavření postupu při vyřazování knihovních dokumentů v Městské 

knihovně Nepomuk dle § 17 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ve 

znění pozdějších předpisů  (USN-R4-542/2019) 

Schvaluje 

Uzavření postupu při vyřazování knihovních dokumentů v Městské knihovně Nepomuk dle § 17 odst. 

3 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb ve znění pozdějších předpisů, a to způsobem darování vyřazených knih a nebo  

jejich likvidací. Plnění usnesení zajistí Jaroslava Trhlíková. 
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26) Vyřazovací, likvidační a oceňovací komise pro rok 2020  (USN-R4-

543/2019) 

Určuje 

1) Vyřazovací komisi pro rok 2020 ve složení: Mgr. Blanka Čubrová – předseda, Hubert Vaněk, 

Václav Kovář.  

2) Likvidační komisi pro rok 2020 ve složení Ing. Bohumila Rašková – předseda, Jaroslava 

Trhlíková, Václav Novák. 

3) Oceňovací komisi pro rok 2020 ve složení: Ing. Petra Šašková – předseda, Václav Hora, 

Mgr. Miroslav Němec.  

 

27) Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  (USN-R4-544/2019) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. E654-S-4072/2019 mezi městem 

Nepomuk a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1, týkající se pozemku parcelní číslo 133/53 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk, 

získaný v souvislosti s realizací stavební akce ,,Nepomuk – Dvorec přestupní uzel”. 

Pověřuje 

Starostu ing, Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. E654-

S-4072/2019. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

28) Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled 

rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2020-2022  (USN-R4-545/2019) 

Bere na vědomí 

Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu 

Nepomucko na roky 2020-2022. 
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29) Dotační programy města Nepomuk na rok 2020  (USN-R4-546/2019) 

Bere na vědomí 

pravidla dotačních programů města Nepomuk pro rok 2020:  
 

5) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

6) Podpora kulturních akcí 

7) Podpora sportovních akcí 

8) Podpora činnosti neziskových organizací 

9) Obnova historického jádra města Nepomuk  

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

pravidla dotačních programů města Nepomuk pro rok 2020:  
 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

5) Obnova historického jádra města Nepomuk  

 

30) Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2019  (USN-R4-

547/2019) 

Schvaluje 

plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2019. 

 

31) Zmařené investice  (USN-R4-548/2019) 

Bere na vědomí 

návrh odboru finančního, majetkového  a školství na označení tří investic jako zmařené. 
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Doporučuje zastupitelstvu schválit níže uvedené 3 investice jako zmařené 

 Zateplení bytového domu Nepomuk ul. U Sokolovny ( proinvestováno 229 075 Kč ) 

 Kontrolní vážní stanoviště ( proinvestováno 203 438 Kč ) 

 Hřiště – plážový volejbal ( proinvestováno 3 555 Kč ) 

 

32) Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace 

poskytnuté v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana  

(USN-R4-549/2019) 

Bere na vědomí 

žádost Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk o prodloužení  termínu předložení 

závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba 

a sv. Jana. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

žádost Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk o prodloužení  termínu předložení 

závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba 

a sv. Jana a prodlužit termín předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 30.06.2020. 

 

33) 12. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-R4-550/2019) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 151 892 620 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

205 328 920 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit  

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

účtů činí 151 892 620 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

205 328 920 Kč. 
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34) Studie výsledků průzkumných prací  (USN-R4-551/2019) 

Bere na vědomí 

Studie výsledků archivních průzkumných prací v Nepomuku a jeho okolí– viz. příloha 

Schvaluje 

Objednání Studie výsledků archivních  průzkumných prací v Nepomuku a jeho okolí  

 

35) Obytná zóna Pod Oborou  (USN-R4-552/2019) 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy se společností  STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. na zpracování otevřeného 

výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky  “ Obytná zóna Pod Oborou – 1. Etapa” za cenu 

75 000,-Kč bez DPH . Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

36) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 14  (USN-

R4-553/2019) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 14 – nájemce 

od 1.1.2020 na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

37) Oprava zpevněných ploch – areál IZS Nepomuk  (USN-R4-554/2019) 

Bere na vědomí 

Soupis víceprací odsouhlasený TDS Ing. Jiřím Fenclem za stavební práce “Oprava zpevněných ploch – 

areál IZS Nepomuk” ve výši  964.725,63 Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Dodatek č.1 k SOD na stavební práce “Oprava zpevněných ploch – areál IZS Nepomuk” společnosti 

EUROVIA Silba a.s.  s celkovou cenou  964.725,63 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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38) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Školní 546  (USN-R4-

555/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Školní 546 – na 

dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

39) Informace starosty  o jmenování nového  tajemníka- ce  (USN-R4-

556/2019) 

Bere na vědomí 

Informaci pana starosty , že na základě výběrového řízení a souhlasu  ředitele KÚPK  se od 1.1.2020 

stává tajemnicí Městského úřadu Nepomuk Bc. Ivana Šiftová. 

 

 

 

Vladimír Vokurka          Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

  

 




