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Pozvánka na zasedání – 15.6.2017 
 

 
 

V Nepomuku 5.6.2017 

POZVÁNKA  

na XVII. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat ve čtvrtek 

15. června 2017 od 19:00 hod. 
v sále hotelu Dvorec. 

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. Zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt 
č. 15, o velikosti 3+k.k., celková plocha 77,51 m2   

9. Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici 555, U Sokolovny 556,557,558,559,560,561, 
schválení kupní ceny pro rok 2017, 2018, určení výše nájemného   

10. Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu z matky na syna s manželkou a 
uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 
U Sokolovny 557, byt č. 7 o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2   

11. Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu z matky na dceru a syna s 
manželkou a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 
v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 6, o velikosti 2+k.k., celková plocha 55,06 m2   

12. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 557, byt č. 2, o velikosti 3+1, celková plocha 79,59 m2   

13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 
Pivovarská 571, byt č. 8, o velikosti 3+k.k., celková plocha 87,00 m2   

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

15. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 558, byt č. 13, o velikosti 3+1, celková plocha 84,71 m2   
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    IV. Nákup a prodej pozemků 

16. Odkoupení podílu 4/20 pozemku p.č. 150/5 v k. ú. Dvorec (ul. Za Výtopnou)   
17. Prodej pozemku p.č. 130/33 o výměře 80 m2 v k. ú. Dvorec (průmyslová zóna)   
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   
 

V. Správní záležitosti 

19. Smlouva města Nepomuk o společném školském obvodu Mateřské školy Nepomuk, 
okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace s obcí Prádlo   

20. Vyhláška - spádový školský obvod Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, 
příspěvkové organizace   

21. Změna č. 5 územního plánu města Nepomuk   
22. Úprava katastrální hranice mezi k. ú. Nepomuk a k. ú. Klášter   

 

VI. Finanční záležitosti 

23. Umělecké dílo pro kruhový objezd u Pyramidy   
24. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na opravu kostela sv. 

Jakuba a přípravu dokumentace k zpřístupnění věže   
25. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na obnovu sálu a 

rokokových kamen  
26. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2016    
27. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2016   
28. Účetní závěrka za rok 2016 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 

Plzenec   
29. Závěrečný účet za rok 2016 DSO Mikroregionu Nepomucko   
30. 4. rozpočtové opatření v roce 2017   
31. 5. rozpočtové opatření v roce 2017   
32. 6. rozpočtové opatření v roce 2017   

 

VII. Různé a diskuze 

33. Různé + Diskuse 
34. Závěr 

  

 

Ing. Jiří Švec 
     Starosta města Nepomuk 


