
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Pozvánka na zasedání 
 

 
 

V Nepomuku 5.12.2016 

POZVÁNKA  

na  XV. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat ve čtvrtek 

15. prosince 2016 od 18:00 hod. 
v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku 

I. Úvodní blok 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednáni   
4. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Složení slibu zastupitele   

 
          II. Informativní blok  

6. Kontrola plnění usnesení   
7. Zprávy z jednání městské rady   
8. Zprávy z jednání výborů   
9. Výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací   
10. Územní plán města - informace o přípravě   

 
           III. Převody bytů  

11. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2   

12. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 
Pivovarská 572, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 68,95m2   

13. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 567, byt č. 12, o velikosti 0+1, celková plocha 31,62m2   

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 552, byt č. 5, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00m2   

15. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1m2   

16. Převod předkupního práva z otce na dceru a uzavření budoucí smlouvy o převodu 
vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 14   

17. Převod smlouvy o převodu vlastnictví bytu z matky na syna a jeho manželku a 
uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 8, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,51m2   

18. Souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu č. 557/1 v domě U Sokolovny čp. 556,557 v Nepomuku z 
rodičů na nezletilé děti   
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IV. Nákup a prodej pozemků 

19. Prodej částí pozemků p.č. 109/7 a p.č. 109/8 přiléhajících k řadovému domu čp. 
245 na st.p.č. 309 v ul. Lesnická ve Dvorci   

20. Prodej částí pozemku p.č. 109/8 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 150 m2 v ul. 
Lesnická ve Dvorci   

21. Prodej částí pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 přiléhajících k přední a zadní části 
řadového bytového domu čp. 260 na st.p.č. 348 v ul. Lesnická ve Dvorci o výměře 
cca 150 m2   

22. Prodej částí pozemku p.č. 109/7 přiléhající k řadovému bytovému domu čp. 244 
na st.p.č. 310 (u vchodu, za domem)   

23. Prodej pozemku p.č. 109/53 o výměře 49 m2 před řadovým domem v ul. Lesnická 
ve Dvorci   

24. Prodej nově vzniklého pozemku ppč 595/2 v k. ú. Nepomuk (u fotbalového hřiště) 
o výměře cca 227 m2, odděleného z ppč 595 o celkové výměře 701 m2 v k. ú. 
Nepomuk   

25. Prodej pozemku op.č. 98/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 
m2 v k. ú. Dvorec   

26. Prodej části pozemku p.č. 540/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
cca 15 m2 v k. ú. Dvorec   

27. Prodej pozemku p.č. 1198/2 o výměře 16083 m2 v k. ú. Nepomuk   
28. Prodej st.p.č. 39/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 10 m2 v k. ú. 

Bezděkovec v rámci majetkoprávního vypořádání (výzva Katastrálního pracoviště 
PJ)   

29. Prodej st.p.č. 38/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2 v k. ú. 
Bezděkovec v rámci majetkoprávního vypořádání (výzva Katastrálního pracoviště 
PJ)   

30. Prodej části pozemku p.č. 594/93 v k. ú. Nepomuk (elektrárenské bytovky) o 
výměře cca 210 m2   

31. Prodej pozemku p.č. 350/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 631 m2 v k. ú. 
Nepomuk   

32. Odkoupení pozemku p.č. 629/5 (trvalý travní porost) o výměře 375 m2 v k. ú. 
Nepomuk   

33. Odkoupení pozemku p.č. 284/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
246 m2 v k. ú. Nepomuk   

34. Odkoupení pozemků p.č. 382/6, 382/7, 382/8, 382/10, 382/11 a 382/12 v k. ú. 
Dvorec   
 

V. Správní záležitosti 

35. Dovolba členů Redakční rady   
36. 6. změna územního plánu města Nepomuk   
37. Územní studie krajiny - ORP Nepomuk   
38. Územní studie veřejných prostranství - sídliště Na Vinici   
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39. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu   
40. Spádový školský obvod Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové 

organizace   
 
 

VI. Finanční záležitosti 

41. Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 
na rok 2017   

42. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2016   
43. Víceúčelový sportovní areál Nepomuk   
44. Dotační programy města Nepomuk pro rok 2017   
45. 10. rozpočtové opatření v roce 2016   
46. 11. rozpočtové opatření v roce 2016   
47. Rozpočet města Nepomuk na rok 2017   

 
 

VII. Různé a diskuze 

48. Různé + Diskuse 
49. Závěr 

 

 

 

Ing. Jiří Švec 
     Starosta města Nepomuk 


