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Číslo jednání:  JedNR4-36/2020 

Datum jednání:  27.04.2020 

 

 

2) Program jednání (USN-R4-706/2020) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 18   
5. Obytná zóna Pod Oborou - 1.etapa   
6. Oprava krajnice a podkladu komunikace III/11745 po pokládce inženýrských sítí   
7. Žádost fyzických osob o odkoupení částí pozemků parc.č. 210 a parc.č. 204/29 v 

k.ú. Nepomuk   
8. Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice   
9. Napojení obce Kozlovice na vodovodní řád města Nepomuk   
10. Různé + Diskuse 
11. Závěr 

 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-707/2020) 

Bere na vědomí  

Kontrolu usnesení 
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4) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 18 (USN-

R4-711/2020) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 18 – nájemce  od 

1.5.2020 na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Obytná zóna Pod Oborou - 1.etapa (USN-R4-708/2020) 

Bere na vědomí 

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou výběrovou komisí na akci “Obytná zóna Pod 

Oborou – 1.etapa – technický dozor investora“. 

Schvaluje 

Výsledek zadávacího řízení na VZMR : “Obytná zóna Pod Oborou – 1.etapa – technický dozor 

investora“ a vítěznou firmu Ing. Jiří Fencl s nabídkovou cenou 221.780,- Kč bez DPH. 

Uzavření příkazní smlouvy na zakázku malého rozsahu: “Obytná zóna Pod Oborou – 1.etapa – 

technický dozor investora“ s firmou Ing. Jiří Fencl za cenu 221.780,- Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí p. Tomáš Chouň. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení 

zakázky malého rozsahu: “Obytná zóna Pod Oborou – 1.etapa – technický dozor investora“. Plnění 

usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

6) Oprava krajnice a podkladu komunikace III/11745 po pokládce 

inženýrských sítí (USN-R4-709/2020) 

Bere na vědomí 

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou výběrovou komisí na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce s názvem “Oprava krajnice a podkladu komunikace III/11745 po pokládce 

inženýrských sítí“. 
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Schvaluje 

Výsledek zadávacího řízení na VZMR : “Oprava krajnice a podkladu komunikace III/11745 po pokládce 

inženýrských sítí“ a nejvhodnější nabídku od firmy SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČ:26342812 s 

nabídkovou cenou 273.738,- Kč bez DPH. 

Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: “Oprava krajnice a 

podkladu komunikace III/11745 po pokládce inženýrských sítí“ s firmou SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČ: 

26342812 za cenu 273.738,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu: “Oprava krajnice a podkladu komunikace III/11745 po pokládce 

inženýrských sítí“.  Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

7) Žádost fyzických osob o odkoupení částí pozemků parc.č. 210 a parc.č. 

204/29 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-710/2020) 

Bere na vědomí 

Nesouhlasnou odpověď manželů na návrh kupní ceny převáděných 

částí pozemků parc.č. 210 a parc.č. 204/29 v k.ú. Nepomuk ve výši 760,-Kč/m2. 

RM přehodnotí platnost původního rozhodnutí? NE   

Neschváleno 

 

8) Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice (USN-

R4-712/2020) 

Schvaluje 

Jmenování komise pro otvírání obálek ve složení: 

Členové                                          Náhradníci 

Kristýna Soukupová                     Václav Novák 

Štěpánka Čížková                         Tomáš Chouň 

Ing. Ondřej Šíma                           Josef Silovský 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro otvírání obálek v uvedeném složení. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Jmenování hodnotící komise ve složení: 

Členové                                       Náhradníci 

Václav Novák                              Ing. Pavel Jiran 

Josef Silovský                             Jaroslav Samek 

Tomáš Chouň                             Ing. Jaroslav Somolík 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování hodnotící komise v uvedeném složení. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Uzavření objednávky na provedení archeologického dohledu stavební akce ,,Propojení vodovodu a 

výstavba oddílné kanalizace – Přesanická ulice” s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích se sídlem 

Hradiště 1, 336 01 Blovice za částku 13.658,-Kč neplátce DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích se sídlem 

Hradiště 1, 336 01 Blovice za částku 13.658,-Kč neplátce DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

9) Napojení obce Kozlovice na vodovodní řád města Nepomuk (USN-R4-

713/2020) 

Bere na vědomí 

RM bere na vědomí informaci obce Kozlovice, týkající se studie obce k zásobování pitnou vodou 

veřejným vodovodem obce Kozlovice. Z této studie vyplývá pro obec Kozlovice jako nejvýhodnější 

varianta napojení se na dosavadní zdroj vody - rezervoár na Šibenici v Nepomuku směrem do 

Kozlovic, kde bude obcí zřízen malý vodojem. 
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Schvaluje 

Napojení obce Kozlovice na vodovodní systém a vodojem města Nepomuk za těchto podmínek: Obec 

Kozlovice, ve svém katastrálním území zřídí na své náklady nový vrt a propojení na nepomuckou 

vodovodní síť. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Samek. 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka          Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




