
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení – 2.11.2020 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-50/2020 

Datum jednání:  02.11.2020 

 

2) Program jednání (USN-R4-909/2020) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Pronájem  pozemku parc. č. 1539/2 v k.ú. Nepomuk o výměře cca 100 m2   
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č.8800095747_1_VB   
6. Nepomuk, PJ, Úzká, p.č. 17773 - NN   
7. Nepomuk PJ, p.č. 368/22 - NN   
8. Hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A pro vodovod Nepomuk   
9. Přijetí dotace z OPZ na projekt Do Fénixu s důvěrou   
10. Žádost o finanční příspěvek na projekt „Stálá expozice Ing. Petra Jenčíka v 

Rodném domě Aug. Němejce“   
11. Příspěvek Janě Beranové na projekt „Tuláčci“   
12. Jmenování členů školské rady za zřizovatele pro funkční období od 1. 1. 2021 do 

31. 12. 2023   
13. Nákup počítačů pro MěÚ Nepomuk   
14. Různé + Diskuse 
15. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-910/2020) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

4) Pronájem  pozemku parc. č. 1539/2 v k.ú. Nepomuk o výměře cca 100 m2  

(USN-R4-911/2020) 

Nesouhlasí 

s pronájmem pozemku - části pozemku parc. č. 1539/2 o přibližné výměře 

cca 100 m2 v k. ú. Nepomuku v ulici Klášterecká. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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5) Smlouva o zřízení věcného břemene č.8800095747_1_VB 

  (USN-R4-912/2020) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800095747_1/VB/P s GasNet, s.r.o., zastoupenou 

GridServices, s.r.o. , na pozemcích parc. č.783/1 v k. ú. Nepomuk.  Služebnost věcného břemene 

spočívá: právo zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, dále právo 

vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

Navrhuje se za jednorázovou úplatu 302,50 Kč s DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen 

geometrickým plánem č. 1231-43/2020, který je nedílnou součástí smlouvy. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800095747_1/VB/P s GasNet, s.r.o., zastoupenou 

GridServices, s.r.o. , na pozemcích parc.č. 783/1 v k.ú. Nepomuk.  Služebnost věcného břemene 

spočívá: právo zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, dále právo 

vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 

Navrhuje se za jednorázovou úplatu 302,50 Kč s DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen 

geometrickým plánem č. 1231-43/2020, který je nedílnou součástí smlouvy. Plnění usnesení zajistí 

Alena Šulcová 

 

6) Nepomuk, PJ, Úzká, p.č. 17773 - NN  (USN-R4-913/2020) 

Souhlasí 

S uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. 

IV-12-0017112 Nepomuk, PJ, Úzká, p.č. 1773 – NN mezi městem Nepomuk a ČEZ Distribuce, a.s. se 

sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jejíž obsahem je umístění vedení 

distribuční soustavy NN do pozemku p.č. 1549, ostatní plocha v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví obce 

Nepomuk. Se stavbou, kde investorem stavby je ČEZ Distribuce, a.s.. Výše jednorázové náhrady činí 

1.000,-Kč. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby č. IV-12-0017112 Nepomuk, PJ, Úzká, p.č. 1773 – NN. Souhlasu se stavbou. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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7) Nepomuk PJ, p.č. 368/22 - NN  (USN-R4-914/2020) 

Bere na vědomí 

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-

0017099 Nepomuk, PJ, p.č. 368/221 – NN, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 

25 odst. 4  energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné 

umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, 

provádět obnovu, výměnu a modernizaci a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět. 

lokalita v Korýtkách. 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-

12-0017099 Nepomuk, PJ, p.č. 368/221 – NN. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby č. IV-12-0017099 Nepomuk, PJ, p.č. 368/221 – NN. 

 Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

8) Hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A pro vodovod Nepomuk 

  (USN-R4-915/2020) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Hydrogeologický 

průzkumný vrt HV 1A pro vodovod Nepomuk” v k.ú. Soběsuky, zpracované firmou GPL-INVEST s.r.o. 

se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, včetně návrhu smlouvy o dílo a seznamu 

firem pro poptávku. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dokladů souvisejících s výběrovým řízením. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení – 2.11.2020 
 

 
 

9) Přijetí dotace z OPZ na projekt  „ Do Fénixu s důvěrou “  (USN-R4-916/2020) 

RMN schvaluje 

Přijetí dotace ve výši 3 853 977, 81 Kč z Operačního program zaměstnanost na projekt   “ Do Fénixu s 

důvěrou “ a realizaci tohoto projektu v centru volnočasových aktivit Fénix Nepomuk. 

Rada města Nepomuk doporučuje Zastupitelstvu realizaci projektu schválit. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

10) Žádost o finanční příspěvek na projekt „Stálá expozice Ing. Petra Jenčíka v 

Rodném domě Aug. Němejce“  (USN-R4-917/2020) 

Bere na vědomí 

Žádost Mikroregionu Nepomucko, týkající se podpory projektu “ Stálá expozice Ing. Petra Jenčíka v 

Rodném domě Aug. Němejce”. 

Schvaluje 

Finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města Nepomuk na realizaci projektu „ Stálá 

expozice Ing. Petra Jenčíka v Rodném domě Aug. Němejce“. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 

města Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

11) Příspěvek na projekt „Tuláčci“ (USN-R4-918/2020) 

RM neschvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Tuláčci “ . Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík. 
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12) Jmenování členů školské rady za zřizovatele pro funkční období od 1. 1. 

2021 do 31. 12. 2023 (USN-R4-919/2020) 

Jmenuje 

Členy školské rady (ŠR) za zřizovatele pro funkční období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 ve složení: 

1. Mgr. Jana Berkovcová 

2.  Mgr. Marcela Silovská 

3. Bc. Simona Kristová 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová 

 

13) Nákup počítačů pro MěÚ Nepomuk  (USN-R4-920/2020) 

Bere na vědomí 

Výsledek nabídek na základě poptávky na PC sestavy: 

Firma     počet   cena s DPH za kus 

C System a.s.    10   16.985,- 

ZD Technics Czech   10   14.698,- 

Schvaluje 

Uzavření kupní smlouvy o dodávku počítačových sestav pro MěÚ Nepomuk s firmou ZD Technics 

Czech za cenu za kus sestavy 14.698,- s DPH , celkem za 146.980,- s DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing.Jiřího Švece podpisem smlouvy o dodávku počítačových sestav pro MěÚ Nepomuk s 

firmou ZD Technics Czech. Plnění zajistí Attila Kovács. 

 

 

Vladimír Vokurka, místostarosta    Ing. Jiří Švec, starosta 

      Město Nepomuk          Město Nepomuk  




