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V Nepomuku 13.3.2017 

POZVÁNKA  

na  XVI. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat ve čtvrtek 

23. března 2017 od 18:00 hod. 
v sále Sokolovny Nepomuk. 

Program: 

          I. Úvodní blok 

1 Zahájení 
2 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3 Program jednání   
4 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   

  
 

    II. Informativní blok  

5 Kontrola plnění usnesení   
6 Zprávy z jednání městské rady   
7 Zprávy z jednání výborů   

  

          III. Převody bytů  

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

9 Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 551,552   

  

 

    IV. Nákup a prodej nemovitostí 

10 Odkoupení pozemku st.p.č. 168 o výměře 1069 m2 v k. ú. Nepomuk a na něm 
stojící stavby č.p. 185 (dům U Lípy)   

11 Odkoupení podílu ideální 1/20 z celku pozemku p.č. 150/5 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o celkové výměře 707 m2 v k. ú. Dvorec   

12 Prodej podílu pozemku st.p.č. 156 o celkové výměře 235 m2 v k. ú. Klášter u 
Nepomuka ve vlastnictví města Nepomuk majiteli bytu v bytovém domě č.p. 454 na 
pozemku st.p.č. 156   

13 Prodej pozemku p.č. 566/21 o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk   
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14 Prodej částí pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 přiléhajících k přední a zadní části 
řadového bytového domu čp. 259 na st.p.č. 347 v ul. Lesnická ve Dvorci o výměře 
cca 150 m2   

15 Prodej části pozemku p.č. 109/10 o výměře cca 280 m2 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická   
16 Prodej části pozemku p.č. 109/8 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická   
17 Prodej části pozemku p. č. 109/42 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická   
18 Prodej části pozemku p.č. 109/44 přiléhající k zadní části stpč. 340 s budovou čp. 

252 v ul. Lesnická v k. ú. Dvorec   
19 Prodej části pozemku p.č. 1529 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Nepomuk V Korýtkách   
20 Odkoupení pozemku p.č. 1536/3 o výměře 31 m2 v k. ú. Nepomuk   
21 Prodej části pozemku p.č. 611/1 (trvalý travní porost) o výměře do cca 2500 m2 v k. 

ú. Nepomuk (u Normy)   
22 Odkoupení pozemku p.č. 615/6 (orná půda) o výměře 5233 m2 v k.ú. Nepomuk pod 

hřbitovem   
23 Směna nových ppč. 611/24 a 611/28 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví fyzické osoby za 

ppč. 611/20, 611/21, 611/22 a nové 611/26, 611/27 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví 
města Nepomuk bez doplatku   
  
 
V. Správní a ostatní záležitosti 

24 Zadání územního plánu Nepomuk   
25 Úprava katastrální hranice mezi k.ú. Nepomuk a k.ú. Klášter   
26 Uzavření smlouvy o společném školském obvodu MŠ Nepomuk s obcí Kozlovice a 

obcí Mohelnice   
27 Umělecké dílo pro kruhový objezd u Pyramidy  (393/NZ3/2017) 

  
 
VI. Finanční záležitosti 

28 Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 
Nepomuk   

29 Poskytnutí finančního příspěvku – účelové dotace na zbudování Stálé expozice 
Richarda Böhnela v Nepomuku Mikroregionu Nepomucko   

30 Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 
2017   

31 Finanční příspěvek na pořízení letenky za účelem návštěvy družebního města Sao 
Joao Nepomuceno v Brazílii   

32 Bezúplatné převedení majetku města na TJ Sokol Nepomuk - středisko Sokolovna   
33 Úprava schváleného rozpočtu dle platné legislativy platné od 01.01.2017   
34 13. rozpočtové opatření v roce 2016   
35 1. rozpočtové opatření v roce 2017   
36 2. rozpočtové opatření v roce 2017   
37 3. rozpočtové opatření v roce 2017   
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VII. Různé a diskuze  

38 Různé a diskuse 
39 Závěr 

 

 

 

Ing. Jiří Švec 
     Starosta města Nepomuk 


