RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení – 25.5.2020

Číslo jednání: JedNR4-38/2020
Datum jednání: 25.05.2020

2) Program jednání (USN-R4-728/2020)
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Program jednání
Kontrola usnesení
Směna části pozemku parc.č. 98/12 a části pozemku parc.č. 98/1 v k.ú. Dvorec
Žádost fyzické osoby o odkoupení pozemku parc.č. 594/88 v k.ú. Nepomuk (ul. U
Elektrárny)
6. Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice
7. Veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk - ulice U Potoka
8. Převod nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 4
9. Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571,
byt č. 12 z matky na syna a změna splatnosti doplatku kupní ceny
10. Odkup pozemků ppč. 133/61 a ppč. 133/62 k.ú. Dvorec
11. Žádost MŠ Nepomuk o souhlas s použitím prostředků investičního fondu do výše
cca 100.000 Kč na opravu prosklených výplní nad schodištěm
12. Školné v době omezeného provozu MŠ Nepomuk
13. Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem
Nepomuk za II. pololetí školního roku 2019/20
14. Prominutí nájemného - nebytové prostory v Nepomuku, Pivovarská 570 fyzioterapie, masáže
15. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v
období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v
pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět
16. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk
17. 5. rozpočtové opatření v roce 2020
18. Návrh Závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2019
19. Rozšíření obsahu změny č. 1 ÚP Nepomuk
20. Prodej nákladního automobilu Avia A 80 N
21. Obnova litinové sochy Sv. Jana Nepomuckého
22. Jmenování člena Rady města do hodnotící komise
23. Různé + diskuse
24. Závěr
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3) Kontrola usnesení (USN-R4-729/2020)
Bere na vědomí
Kontrolu usnesení

4) Směna části pozemku parc.č. 98/12 a části pozemku parc.č. 98/1 v k.ú.
Dvorec (USN-R4-730/2020)
Bere na vědomí
Žádost manželů
o směnu části pozemku parc.č.
98/12 v k.ú. Dvorec za část pozemku parc.č. 98/1 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk.
Nesouhlasí
1. Se směnou části pozemku parc.č. 98/12 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzických osob za část
pozemku parc.č. 98/1 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk.
2. S prodejem části pozemku parc.č. 98/1 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk do
vlastnictví fyzických osob dle předložené přílohy.
Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.

5) Žádost fyzické osoby o odkoupení pozemku parc.č. 594/88 v k.ú. Nepomuk
(ul. U Elektrárny) (USN-R4-731/2020)
Bere na vědomí
ZP na ocenění parc.č. 594/88 v k.ú. Nepomuk od Ing. Jany Cihlářové na 60,94 Kč/m2 , obvyklá cena
celkem 38 940,- Kč.
RM stanoví
Kupní cenu za převáděný pozemek ve výši 760 Kč/m2, nebo pronájem pozemku za 10 Kč/ m2.
Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.
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6) Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice (USNR4-732/2020)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Propojení vodovodu a výstavba
oddílné kanalizace – Přesanická ulice”.
Účastníci zadávacího řízení :
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

2 098 721,20 Kč bez DPH

Žežulka stavební s.r.o.

2 198 744.89 Kč bez DPH

Silnice Klatovy a.s.

2 128 223,73 Kč bez DPH

Lesní stavby, s.r.o.

2 163 357,96 Kč bez DPH

Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka zadávacího řízení, který podal
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 2 098 721,20 Kč bez DPH KANALIZACE A VODOVODY Starý
Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec. Uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. za částku 2 098 721,20 Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka
zadávacího řízení, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou KANALIZACE A VODOVODY Starý
Plzenec, a.s.. Smlouvy o dílo s KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. za částku 2 098 721,20 Kč
bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na výkon technického dozoru stavebníka akce ,,Propojení vodovodu a
výstavbu oddílné kanalizace – Přesanická ulice”.
Účastníci zadávacího řízení:
Ing. Jiří Fencl, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň

98 200,-Kč bez DPH

Lukáš Porubský, Písecká 19, 326 00 Plzeň

128 000,-Kč bez DPH

Ing. Josef Šlechta, Mandlová 9, 301 00 Plzeň

119 800,-Kč bez DPH
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Schvaluje
Uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka s účastníkem Ing. Jiří Fencl za
částku 98 200,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka s
účastníkem Ing. Jiří Fencl za částku 98 200,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

7) Veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk - ulice U Potoka (USNR4-733/2020)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Veřejné osvětlení a pokládka
trubek HDPE Nepomuk – ulice U Potoka”.
Nabídky uchazečů:
F+V ELEKTRO spol. s r.o., Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk

298 941,-Kč bez DPH

Václav Kůs, Prádlo 57, 335 01 Nepomuk

320 072,-Kč bez DPH

Milan Liška, Roželov 35, 262 42 Hvožďany

318 586,-Kč bez DPH

Schvaluje
Rozhodnutí zadavatel o výběru nabídky účastníka výběrového řízení, který podal nabídku s nejnižší
cenou F+V ELEKTRO spol. s r.o. s částkou 298 941,-Kč bez DPH. Uzavření smlouvy o dílo s účastníkem
výběrového řízení F+V ELEKTRO spol. s r.o. za částkou 298 941,-Kč bez DPH.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky účastníka výběrového
řízení, který podal nabídku s nejnižší cenou F+V ELEKTRO spol. s r.o. s částkou 298 941,-Kč bez DPH.
Podpisem smlouvy o dílo s účastníkem výběrového řízení F+V ELEKTRO spol. s r.o. s částkou
298 941,-Kč bez DPH.
Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
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8) Převod nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 4
(USN-R4-734/2020)
Schvaluje
Převod nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 4 – nájemce
na matku
od 1.6.2020 na dobu neurčitou . Plnění usnesení zajistí
Miroslava Suchá.

9) Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku,
Pivovarská 571, byt č. 12 z matky na syna a změna splatnosti doplatku kupní
ceny (USN-R4-735/2020)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 12, o velikosti
3+k.k., celková plocha s příslušenstvím 85,49 m2 z matky
na syna
a změna splatnosti doplatku ve výši 606 275,- Kč, původně do 30.6.2020, nyní do
31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

10) Odkup pozemků ppč. 133/61 a ppč. 133/62 k.ú. Dvorec (USN-R4736/2020)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odkup pozemků ppč. 133/61 o výměře 12 m2 a ppč. 133/62 o výměře 6 m2 v k.ú. Dvorec od
za cenu 158 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke
vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického
práva k nemovité věci, pokud není od daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.
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11) Žádost MŠ Nepomuk o souhlas s použitím prostředků investičního fondu
do výše cca 100.000 Kč na opravu prosklených výplní nad schodištěm (USNR4-737/2020)
nad schodištěm
Souhlasí
1) S opravou prosklených výplní nad schodištěm v zadní části budovy od firmy OKNOPLASTIK. s.r.o.
2) S použitím prostředků investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Nepomuk do výše cca
100.000 Kč.
Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (vyrozumění o výsledku jednání rady)

12) Školné v době omezeného provozu MŠ Nepomuk (USN-R4-738/2020)
Bere na vědomí a souhlasí
S úpravou školného v MŠ Nepomuk v době omezeného provozu školy. Školné v době omezeného
provozu MŠ Nepomuk bude hrazeno podle skutečné docházky dětí do MŠ, tj. tato platba bude
vyžadována pouze za docházející děti. Od zákonných zástupců dětí, které nebudou navštěvovat
mateřskou školu v době omezeného provozu, nebude vyžadováno školné. Plnění usnesení zajistí
Blanka Čubrová (vyrozumění školy) a ředitelka MŠ (upraví vnitřní předpis).

13) Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem
Nepomuk za II. pololetí školního roku 2019/20 (USN-R4-739/2020)
Určuje
Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za II. pololetí
školního roku 2019/20:
1) ředitelce MŠ Nepomuk ve výši 20.000 Kč ;
2) řediteli ZŠ Nepomuk ve výši 20.000,-Kč ;
3) řediteli ZUŠ Nepomuk ve výši 20.000,-Kč .
Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.
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14) Prominutí nájemného - nebytové prostory v Nepomuku, Pivovarská 570 fyzioterapie, masáže (USN-R4-740/2020)
Schvaluje
Prominutí nájemného, nebytové prostory v Nepomuku, Pivovarská 570, fyzioterapie, masáže –
nájemce
od 16.3.2020 do odvolání. (měsíční nájemné 1 122,- Kč). Plnění
usnesení zajistí Miroslava Suchá.

15) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní
obslužnosti v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a
jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk,
žel.st. a zpět (USN-R4-741/2020)
Bere na vědomí
žádost o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 37 360,15 Kč k zajištění dopravní
obslužnosti v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů
v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 37 360,15 Kč k zajištění dopravní obslužnosti
v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech
v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

16) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk (USN-R4742/2020)
Bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk o finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství
Nepomuk ve výši 150.000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.
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17) 5. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-R4-743/2020)
Bere na vědomí
5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 125 305 550 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
155 191 470 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 125 305 550 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
155 191 470 Kč.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

18) Návrh Závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2019 (USN-R4-744/2020)
Bere na vědomí
Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2019.
Pověřuje
Jaroslava Somolíka zveřejněním Návrhu závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2019
na internetových stránkách a na úřední desce.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019 bez výhrad.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

19) Rozšíření obsahu změny č. 1 ÚP Nepomuk (USN-R4-745/2020)
Schvaluje
Rozšíření obsahu změny č. 1 ÚP Nepomuk se podmiňuje úhradou nákladů v max. výši 10 000 Kč bez
DPH.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Samek.
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20) Prodej nákladního automobilu Avia A 80 N (USN-R4-746/2020)
RM schvaluje
Prodej již nepotřebného automobilu Avia 80 N, inventární číslo 100043 za nejvyšší nabídnutou cenu
85.000,- Kč bez DPH( tj. 102.850,- Kč vč. DPH)
.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

21) Obnova litinové sochy Sv. Jana Nepomuckého (USN-R4-747/2020)
RM bere na vědomí
informaci matice sv. Jana Nepomuckého o záměru obnovy litinové sochy Sv. J. Nepomuckého pro
město Nepomuk, která bude umístěna na okružní křižovatku u Pyramidy.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
finanční spoluúčast města Nepomuk na obnově litinové sochy SJN.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

22) Jmenování člena Rady města do hodnotící komise (USN-R4-748/2020)
RM schvaluje

Rada města Nepomuk schvaluje člena Rady Mgr. Miroslava Němce ml. jako člena hodnotící
komise pro rozdělování finančních prostředků z dotačních programů města Nepomuk pro
rok 2020.

Vladimír Vokurka
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

