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Číslo jednání:  JedNZ3-11/2016  

Datum jednání:  31.03.2016 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z3-190/2016) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a  Vladimír Vokurka 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení : Mgr. Markéta  Duchoslavová a MUDr. Jiří Polívka CSc. 

 

3) Program jednání  (USN-Z3-191/2016) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání  (204/NZ3/2016) 
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (205/NZ3/2016) 
5. Kontrola plnění usnesení  (206/NZ3/2016) 
6. Zprávy z jednání městské rady  (207/NZ3/2016) 
7. Zprávy z jednání výborů  (208/NZ3/2016) 
8. 5. změna Územního plánu Města Nepomuk  (231/NZ3/2016) 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 53,73 m2  
(217/NZ3/2016) 

10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 557, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2  
(218/NZ3/2016) 

11. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici 552, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 33,36 m2  (219/NZ3/2016) 

12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 4, o velikosti 3+1, celková plocha 81,01 m2  
(220/NZ3/2016) 
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13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2  (222/NZ3/2016) 

14. Kupní smlouva na odkoupení nemovité věci - inženýrské sítě - od Výrobního a 
obchodního sdružení II., spol. s.r.o. za kupní cenu 35.000 Kč  (232/NZ3/2016) 

15. Prodej pozemku p.č. 566/21 o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk  (233/NZ3/2016) 
16. Prodej pozemku st.p.č. 156 o výměře 235 m2 ve vlastnictví města Nepomuk 

majitelům bytů v bytovém domě č.p. 454 na pozemku st. p. č. 156 v k. ú. Klášter u 
Nepomuka  (210/NZ3/2016) 

17. Odkoupení pozemků v k. ú. Přebudov (areál Pionýrského tábora) p.č. 75/12, 
75/13 a st.p.č. 39, 40, 56, dále st.p.č. 41 až 54 včetně lesního porostu za celkovou 
cenu 516 601 Kč od města Kasejovice  (211/NZ3/2016) 

18. Odkoupení pozemku p.č. 133/12 o výměře 39 m2 a nově vzniklého pozemku p.č. 
133/50 o výměře 1400 m2 v k. ú. Dvorec za 200.000 Kč od Českých drah a. s.  
(212/NZ3/2016) 

19. Prodej pozemků ve vlastnictví města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. 
ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2  (213/NZ3/2016) 

20. Odkoupení pozemků p.č. 426/2 o výměře 3550 m2 a  p.č. 427/2 o výměře 187 m2 
v k. ú. Nepomuk  (215/NZ3/2016) 

21. Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 1549/12 o výměře 58 m2 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Nepomuk, ul. Nádražní, ve vlastnictví města 
Nepomuk, Plzeňskému kraji  (216/NZ3/2016) 

22. Bezúplatný převod pozemků p.č. 60/6, 60/7 a 60/9, všechny v k.ú. Dvorec (ostatní 
plocha, manipulační plocha) z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví města Nepomuk  (229/NZ3/2016) 

23. Předání stavby „Zateplení ZŠ Nepomuk“ do účetnictví ZŠ Nepomuk na základě 
majetku svěřeného do správy (budova ZŠ)  (209/NZ3/2016) 

24. Navýšení odpisů u Základní školy Nepomuk o částku v roční výši 62.831 Kč od roku 
2016, schválení odpisového plánu na zakoupený dlouhodobý hmotný majetek r. 
2016-2024  (214/NZ3/2016) 

25. Použití prostředků investičního fondu Základní školy Nepomuk ve výši cca 350.000 
Kč k zakoupení dvou pánví do školní jídelny  (221/NZ3/2016) 

26. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 
Nepomuk na rok 2016  (223/NZ3/2016) 

27. Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti území Plzeňského kraje  (224/NZ3/2016) 

28. 13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  (225/NZ3/2016) 
29. 1. rozpočtové opatření v roce 2016  (226/NZ3/2016) 
30. 2. rozpočtové opatření v roce 2016  (227/NZ3/2016) 
31. 3. rozpočtové opatření v roce 2016  (228/NZ3/2016) 
32. Strategický plán rozvoje Města Nepomuk  (235/NZ3/2016) 
33. Fénix  (247/NZ3/2016) 
34. Různé + diskuse 
35. Závěr 
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5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z3-192/2016) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

6) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z3-193/2016) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání městské rady  

 

7) Zprávy z jednání výborů  (USN-Z3-194/2016) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru a redakční rady  

 

8) 5. změna Územního plánu Města Nepomuk  (USN-Z3-195/2016) 

Rozhoduje 

Na základě zrušení  Změny č. 4  Územního plánu města Nepomuk rozhodnutím Krajského úřadu 

Plzeňského kraje č.j. RR/991/16 ze dne 10. 3. 2016 o  pořízení  Změny č. 5 Územního plánu města 

Nepomuk podle § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( 

stavební zákon). Věcný obsah bude shodný se Změnou č. 4 Územního plánu města Nepomuk, 

projektant Ing. arch. Petr Tauš uvede do souladu textovou a grafickou část změny. 

Schvaluje 

Pořízení Změny č. 5 Územního plánu města Nepomuk.  
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9) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 

53,73 m2  (USN-Z3-196/2016) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku s (***) ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici 551, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková  plocha 53,73 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

378 310,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 303 310,- Kč 

je splatný nejpozději do 30.9.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  

 

10) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 

56,56 m2  (USN-Z3-197/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 

557, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

393 170,- Kč s tím, že první splátka ve výši 90 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 303 170,- Kč 

je splatný do 31.12.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

11) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 33,36 m2  

(USN-Z3-198/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, 

byt č. 15, o velikosti 0+1, celková  plocha 33,36 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 256 220,- Kč 

s tím, že první splátka ve výši 50 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 206 220,- Kč je splatný do 

30.10.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 31.3.2016 
 

 
 

12) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 4, o velikosti 3+1, celková plocha 

81,01 m2  (USN-Z3-199/2016) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v 

Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 4, o velikosti 3+1, celková plocha 81,01 m2  za cenu platnou pro 

rok 2016 ve výši 582 490,- Kč s tím, že první splátka ve výši 150 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve 

výši 432 490,- Kč je splatný do 31.12.2016. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

13) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2  

(USN-Z3-200/2016) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 

551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková  plocha 47,13 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 

378 310,- Kč s tím, že celková  částka ve výši 378 310,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30.9.2016. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

14) Kupní smlouva na odkoupení nemovité věci - inženýrské sítě - od 

Výrobního a obchodního sdružení II., spol. s.r.o. za kupní cenu 35.000 Kč  

(USN-Z3-201/2016) 

Schvaluje 

Kupní smlouvu na odkoupení nemovité věci – inženýrské sítě  - část vodovodu – od Výrobního a 

obchodního sdružení II., spol. s.r.o.  (dále též VOS II., spol. s.r.o.) za konečnou kupní cenu 35.000 Kč. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem kupní smlouvy na odkoupení nemovité věci – inženýrské sítě-část 

vodovodu  za kupní cenu 35.000 Kč od obchodní společnosti VOS II., spol. s.r.o.  
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15) Prodej pozemku p.č. 566/21 o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk  (USN-Z3-

202/2016) 

Schvaluje 

Prodej pozemku p.č. 566/21 o výměře  4915 m2 v k. ú. Nepomuk v blízkosti benzinové stanice nově 

připravované společnosti  STK Nepomuk s.r.o. (Auto Lepič)  za cenu 23,-Kč/m2  bez DPH . V Kupní 

smlouvě bude vyvazovací podmínka , že pokud  kupující  společnost   STK Nepomuk nevybuduje  a 

nezprovozní do 31. 12. 2017 plánovaný areál, převede uvedenou nemovitost zpět na město 

Nepomuk .  

 

16) Prodej pozemku st.p.č. 156 o výměře 235 m2 ve vlastnictví města 

Nepomuk majitelům bytů v bytovém domě č.p. 454 na pozemku st. p. č. 156 v 

k. ú. Klášter u Nepomuka  (USN-Z3-203/2016) 

Schvaluje 

Prodej podílu 6329/74016 ze st. pozemku č. 156 o celkové výměře 235 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

ve vlastnictví města Nepomuk vlastníkovi bytu č. 454/12 v bytovém domě č. p. 454 (***) za 1 Kč/m2. 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem 

daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Prodej je osvobozen od DPH. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová.  

 

17) Odkoupení pozemků v k. ú. Přebudov (areál Pionýrského tábora) p.č. 

75/12, 75/13 a st.p.č. 39, 40, 56, dále st.p.č. 41 až 54 včetně lesního porostu 

za celkovou cenu 516 601 Kč od města Kasejovice  (USN-Z3-204/2016) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemků v k. ú. Přebudov (areál pionýrského tábora) 

- pozemky p.č . 75/12 o výměře 2876 m2 a 75/13 o výměře 10912 m2 (oba trvalý travní porost) 

včetně lesního porostu 

- pozemky pod stavbami (chatky a hospodářské budovy ve vlastnictví organizace Pionýr, z.s. – 

Pionýrská skupina Nepomuk) st. p.č. 39  o výměře 99 m2, 40 o výměře 13 m2, 56 o výměře 

106 m2 a 41 až 54 o shodné výměře 12 m2 
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za celkovou cenu 516 601 Kč od města Kasejovice, což je v průměru 36 Kč/m2. Náklady spojené 

s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníka daní určují platné 

právní předpisy. Prodej je osvobozen od DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

18) Odkoupení pozemku p.č. 133/12 o výměře 39 m2 a nově vzniklého 

pozemku p.č. 133/50 o výměře 1400 m2 v k. ú. Dvorec za 200.000 Kč od 

Českých drah a. s.  (USN-Z3-205/2016) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemku p.č. 133/12 o výměře 39 m2 a nově vzniklého pozemku pč. 133/50 o výměře 

1400 m2 v k. ú. Dvorec (vznikl z části p.p.č. 133/26 a části st.p.č. 51) za 200.000 Kč od Českých drah 

a.s. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Náklady spojené s provedením vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí nese prodávající. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

19) Prodej pozemků ve vlastnictví města Nepomuk pod garážemi jiných 

vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2  (USN-Z3-

206/2016) 

Schvaluje
 

1) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 196 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. 

Družstevní) vlastníkům garáže (***) za 150 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí je prodávající. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

hradí kupující. Prodej je osvobozen od DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

2) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 216 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. 

Družstevní) vlastníkům garáže (***) za 150 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí je prodávající. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

hradí kupující. Prodej je osvobozen od DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 31.3.2016 
 

 
 

20) Odkoupení pozemků p.č. 426/2 o výměře 3550 m2 a  p.č. 427/2 o výměře 

187 m2 v k. ú. Nepomuk  (USN-Z3-207/2016) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemků p.č. 426/2 o výměře 3550 m2 a p.č. 427/2 o výměře 187 m2 v k. ú. Nepomuk od 

(***) za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovení a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí 

kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

21) Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 1549/12 o výměře 58 m2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Nepomuk, ul. Nádražní, ve 

vlastnictví města Nepomuk, Plzeňskému kraji  (USN-Z3-208/2016) 

Schvaluje 

Bezúplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 1549/12 o výměře 58 m2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk, IČO: 00256986, do vlastnictví 

Plzeňského kraje. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

22) Bezúplatný převod pozemků p.č. 60/6, 60/7 a 60/9, všechny v k.ú. Dvorec 

(ostatní plocha, manipulační plocha) z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit 

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví města Nepomuk  

(USN-Z3-209/2016) 

Schvaluje 

Bezúplatný převod pozemků p.č. 60/6 o výměře 115 m2, p.č. 60/7 o výměře 207 m2 a 60/9 o výměře 

49 m2 všechny v k. ú. Dvorec (ostatní plocha, manipulační plocha) z vlastnictví České republiky 

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad (SPÚ) do vlastnictví města 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.  
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23) Předání stavby „Zateplení ZŠ Nepomuk“ do účetnictví ZŠ Nepomuk na 

základě majetku svěřeného do správy (budova ZŠ)  (USN-Z3-210/2016) 

Schvaluje 

Předání stavby “Zateplení Základní školy Nepomuk” v hodnotě 18 584 453,96 Kč včetně DPH do 

účetnictví ZŠ Nepomuk na základě majetku svěřeného do správy (budova ZŠ Nepomuk). Plnění 

usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

24) Navýšení odpisů u Základní školy Nepomuk o částku v roční výši 62.831 Kč 

od roku 2016, schválení odpisového plánu na zakoupený dlouhodobý hmotný 

majetek r. 2016-2024  (USN-Z3-211/2016) 

Schvaluje 

1) Navýšení odpisů u Základní školy (ZŠ) Nepomuk v roční výši 62.831 Kč od r. 2016 na 

zakoupený dlouhodobý hmotný majetek (DHM). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

2) Schválení odpisového plánu na zakoupený dlouhodobý hmotný majetek  2016-2024 

ROK/DHM Elektrická 

pec TPE 30 

Myčka 

Fagor 

Plyn.varný 

kotel 

GLF301 

Plyn.var. 

kotel BI150 

98G 

Plyn.var. 

kotel BI150 

98G 

Celkem 

2016 7.274,00 10.472,00 17.157,00 13.964,00 13.964,00 62.831,00 

2017 7.274,00 10.472,00 17.157,00 13.964,00 13.964,00 62.831,00 

2018 7.274,00 10.472,00 17.157,00 13.964,00 13.964,00 62.831,00 

2019 7.274,00 10.472,00 17.157,00 13.964,00 13.964,00 62.831,00 

2020 7.274,00 10.472,00 17.157,00 13.964,00 13.964,00 62.831,00 

2021 7.274,00 10.472,00 17.157,00 13.964,00 13.964,00 62.831,00 

2022 7.274,00 10.472,00 17.157,00 13.964,00 13.964,00 62.831,00 

2023 7.274,00 10.472,00 17.157,00 13.964,00 13.964,00 62.831,00 

2024 7.268,00 10.468,00 17.157,00 13.963,00 13.963,00 62.819,00 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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25) Použití prostředků investičního fondu Základní školy Nepomuk ve výši cca 

350.000 Kč k zakoupení dvou pánví do školní jídelny  (USN-Z3-212/2016) 

Schvaluje 

Použití prostředků investičního fondu ZŠ Nepomuk ve výši cca 350.000 Kč na zakoupení 2 elektrických 

pánví do školní jídelny ZŠ Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (vyrozumění ZŠ 

Nepomuk).  

 

26) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk na rok 2016  (USN-Z3-213/2016) 

Schvaluje 

1) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže” pro rok 2016 dle přílohy “Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 

2016.xlsx”. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová.  

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Podpora sportovních akcí” pro rok 

2016 dle přílohy “Podpora sportovních akcí v roce 2016.xlsx”. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová.  

3) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Podpora kulturních akcí v roce 

2016” dle přílohy . Plnění usnesení zajistí  Petra Šašková  

4) Rozdělení  finančních prostředků z dotačního programu “Podpora činnosti neziskových 

organizací 2016” dle přílohy . Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.   

 

27) Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti území Plzeňského kraje  (USN-Z3-214/2016) 

Schvaluje 

Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského 

kraje ve výši 113.190,-- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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28) 13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  (USN-Z3-215/2016) 

Bere na vědomí 

13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 309 534 000 Kč a výdaje 

336 186 910 Kč 

 

29) 1. rozpočtové opatření v roce 2016  (USN-Z3-216/2016) 

Bere na vědomí 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy činí 298 222 300 Kč a výdaje 

320 985 000 Kč. 

 

30) 2. rozpočtové opatření v roce 2016  (USN-Z3-217/2016) 

Bere na vědomí 

2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 98 242 990 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

121 005 690 Kč. 

 

31) 3. rozpočtové opatření v roce 2016  (USN-Z3-218/2016) 

Schvaluje 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 98 376 100 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

121 138 800 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 3.rozpočtového opatření. Plnění usnesení  zajistí Jaroslav Somolík. 
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32) Strategický plán rozvoje Města Nepomuk  (USN-Z3-219/2016) 

Pověřuje 

Radu města Nepomuk podáním žádosti o dotaci k financování vytvoření strategického plánu města a 

na financování dalších oblastí jako např. potenciály rozvoje cestovního ruchu, vzdělávací procesy na 

úřadu příp. nákup software, a to konkrétně z výzvy č. 03_15_033 Evropského sociálního fondu v 

rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 

Plnění usnesení zajistí Ing. Jiří Švec.  

 

33) Fénix  (USN-Z3-220/2016) 

Souhlasí 

S  tím, aby město Nepomuk uhradilo škody vzniklé na majetku města při požáru v budově č.p. 88, 

nám. A. Němejce ve vlastnictví města dne 6.1.2016 a aby uplatnilo pojistnou událost, při níž vznikla 

tato škoda u příslušné pojišťovny, s níž má město Nepomuk uzavřenou smlouvu o pojištění majetku 

města. Případný rozdíl mezi výší skutečné škody a náhradou pojistné události poskytnuté poštovnou 

uhradí městu Nepomuk společně a nerozdílně Mgr. Miroslava Brožová, IČO 40530396 a Monastery, 

z.ú., IČO 68833750. “ 

 

 

Ověřili: 

 

Mgr. M. Duchoslavová…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 

 

MUDr. Jiří Polívka CSc.….....……….....……………………………………………………….…………............................... 

 

 

  

PhDr. Pavel Kroupa                  Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


