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Číslo jednání:  JedNR3-9/2015 

Datum jednání:  17.03.2015 

 

Žádost (***) o odkoupení části pozemku p.č. 395/1 přiléhající k jejich 

pozemku p.č. 394/17 v k. ú. Nepomuk (V Korýtkách)  (USN-R3-215/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení části pozemku p.č. 395/1 přiléhající k pozemku p.č. 394/17  vše v k. ú. 

Nepomuk ve vlastnictví p. Jany Ivanevyčové. 

Nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části pozemku p.č. 395/1 přiléhající k pozemku p.č. 394/17 vše v k. ú. Nepomuk  ve vlastnictví 

(***) 

 

Schválení účetních uzávěrek za rok 2014, hospodářského výsledku za rok 2014 

a jeho rozdělení do fondů u školských příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Nepomuk  (USN-R3-216/2015) 

Schvaluje 

1) Účetní uzávěrku za rok 2014 u školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem 

Nepomuk dle vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s § 102, odst. 2, písm. q), Zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Hospodářský výsledek za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů u školských příspěvkových 

organizací zřizovaných Městem Nepomuk (§ 29, odst. 1, vyhlášky MF ČR č 220/2013 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů): 

Školská příspěvková 

organizace 

Hospodářský 

výsledek 

Rezervní fond Fond odměn 

MŠ Nepomuk 131.509,95 111.509,95 20.000,00 

ZŠ Nepomuk 403.628,30 123.274,07 280.354,23 

ZUŠ Nepomuk 4.367,05 4.367,05 0 
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Pronájem části pozemku p.č. 206/1 v k.ú. Nepomuk  (USN-R3-217/2015) 

Schvaluje 

Pronájem části pozemku p.č. 206/1 v k.ú. Nepomuk o výměře 5m2 – zmrzlinový stánek  fa. Animals 

Care, s.r.o. Blatenská 757/12, Plzeň na dobu neurčitou. 

 

Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7  (USN-R3-

218/2015) 

Schvaluje 

Podnájem bytu (***) v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 7 (***)  

 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou a zrušení smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 23  (USN-R3-219/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) na ukončení nájemní smlouvy dohodou a odstoupení  od smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 23 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy  na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 23 – (***) dohodou k 31.3.2015 

a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem bytu s předkupním právem na byt v Nepomuku, Na 

Vinici 551, byt č. 23, o velikosti 2+k.k. 

 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 5 - dům s 

pečovatelskou péčí  (USN-R3-220/2015) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 5 – dům s pečovatelskou péčí (***)na 

dobu neurčitou od 1.4.2015. 
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Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 47 - dům s 

pečovatelskou péčí  (USN-R3-221/2015) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 47 – dům s pečovatelskou péčí  (***) 

na dobu neurčitou od 1.4.2015. 

 

Žádost o výměnu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15  (USN-R3-

222/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) na výměnu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15 za byt nejlépe v domě Na 

Vinici, čp.544 o stejné velikosti  nebo 3+1. Následně  odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí z 

bytu, který v současné době užívá. 

Ukládá 

Paní Suché řešit situaci dle možností volných bytů  

 

Nepomuk-obytná zóna za elektrárnou  (USN-R3-223/2015) 

Bere na vědomí 

Návrh smlouvy o zřízení služebnosti č. 71010-007463_VPI Nepomuk, OZ  Za elektrárnou mezi firmou 

O2 Czech Republic a.s., zastoupenou na základě plné moci ze dne 4.7.2014 společností ŠINDY a.s. se 

sídlem 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany a městem Nepomuk, týkající se zřízení věcného břemene 

spojeného s překládkou-stavbou podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 

pozemcích parc.č. 594/36, 594/66, 594/86 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk. Služebnost 

se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2.686,-Kč + DPH. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy  o zřízení služebnosti č. 71010-007463_VPI Nepomuk, OZ  Za elektrárnou mezi 

firmou O2 Czech Republic a.s., zastoupenou na základě plné moci ze dne 4.7.2014 společností ŠINDY 

a.s. se sídlem 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany za jednorázovou náhradu ve výši 2.686,-Kč + DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. 
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Výměna okna a dveří v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15  (USN-R3-

224/2015) 

Schvaluje 

Výměnu okna (150x150) a dveří (150x220) dřevěná za plastová  v bytě v Nepomuku, Pivovarská 572, 

byt č. 15 (***) 

 

Nepomuk II. etapa-bezbariérové pěší trasy do Dvorce  (USN-R3-225/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost města Nepomuk firmě ČEZ Distribuce, a.s. o rekonstrukci elektrorozvodu v ulici Blatenská ve 

Dvorci ve spojitosti s budoucí stavební  akcí ,, Nepomuk II. etapa-bezbariérové pěší trasy do Dvorce. 

Schvaluje 

Zaslání žádosti firmě ČEZ Distribuce, a.s. o rekonstrukci elektrorozvodu v ulici Blatenská ve Dvorci ve 

spojitosti s budoucí stavební akcí ,, Nepomuk II. etapa-bezbariérové pěší trasy do Dvorce. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této žádosti. 

 

Pronájem pozemku 360/1, 360/20 v k.ú. Prádlo  (USN-R3-226/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost p. Karla Hajšmana, Prádlo 46 o pronájem pozemku 360/1, 360/20 v k.ú. Prádlo. 

 

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 594/36 v k. ú. Nepomuk  - doplnění, 

vyjádření majitelů sousedních pozemků  (USN-R3-227/2015) 

Bere na vědomí 

Doplnění – přílohu k žádosti (***) o odkoupení části pozemku p.č. 594/36 v k. ú. Nepomuk (ul. A. 

Berndorfa) o výměře cca 19 m2, týkající se vyjádření majitelů sousedních pozemků k tomuto prodeji. 

Souhlasí 
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S prodejem části pozemku p.č. 594/36 v k. ú. Nepomuk (ul. A. Berndorfa) o výměře cca 19 m2 (***) 

s tím, že bude udělán odhad, který uhradí.  Následně bude prodej i s odhadem projednán na radě, 

dále vyvěšen záměr  a rada by měla doporučit ke schválení zastupitelstvu.  

 

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 273/1 v k. ú. Nepomuk (prostor mezi 

řadovými nízkými domky a MŠ Nepomuk)  (USN-R3-228/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***) o odkoupení části pozemku p.č. 273/1 v k. ú. Nepomuk (část prostoru mezi nízkými 

řadovými domky a Mateřskou školou Nepomuk). 

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1  

(USN-R3-229/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512,  byt č. 1 (***) na dobu určitou od 

1.4.2015 do 30.6.2015. 

 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8  

(USN-R3-230/2015) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 7-8 (***) na dobu určitou od 

1.4.2015 do 30.6.2015. 

 

Souhlas s dočasným bydlením v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 11  (USN-

R3-231/2015) 

Bere na vědomí 

Žádost (***), ve které žádá o možnost dočasného bydlení pro (***) 

Schvaluje 
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Dočasné bydlení  (***) v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č.11 u nájemce  (***).   

 

Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9, o 

velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2 a uzavření nájemní smlouvy  (USN-

R3-232/2015) 

Schvaluje 

Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9, o velikosti 3+k.k., 

celková plocha 91,78 m2 a uzavření nájemní smlouvy s (***) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9, o 

velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2 za cenu platnou pro rok 2015 ve výši  816 872,- Kč s tím, že 

první splátka ve výši 300 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 516 872,- Kč 

je splatný do 31.12.2015. 

 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  (USN-R3-233/2015) 

Schvaluje 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 755 930,00 Kč a výdaje 

310 408 840,00 Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

 

Zápis z jednání stavební komise  zřizované Radou města Nepomuk ze dne 25. 

2. 2015  (USN-R3-234/2015) 

Bere na vědomí 

Zápis z jednání stavení komise zřizované Radou města Nepomuk ze dne 25. 2. 2015. 
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Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk V Korýtkách p.č. 346/2, 346/20, 346/21, 

346/22, 346/23 a 346/24 za nabízenou cenu 290 Kč/m2  (USN-R3-235/2015) 

Bere na vědomí 

Možnost odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk V Korýtkách p.č. 346/2 o výměře 952 m2, 346/20 

o výměře 1036 m2, 346/21 o výměře 1043 m2, 346/22 o výměře 1132 m2, 346/23 o výměře 727 m2 

a 346/24 o výměře 866 m2 od (***) za nabízenou cenu 290 Kč/m2. 

Pověřuje 

p. Silovského zjistit finanční náročnost na zasíťování těchto pozemků 

 

Odkoupení pozemku p.č. 554/2 o výměře 689 m2 v k. ú. Dvorec  (USN-R3-

236/2015) 

Bere na vědomí 

Možnost odkoupení pozemku p.č. 554/2 o výměře 689 m2 v k. ú. Dvorec (mezi Elitexem a obchodním 

centrem Čeněk). 

Ukládá 

P. starostovi vejít v jednání s majiteli pozemku p(***) s možností koupě po odstranění zástavního 

práva smluvního zapsaného v KN. 

 

Zrušení veřejného telefonního automatu (VTA) v Nepomuku, Plzeňská ul. u 

č.p. 513 (pošta)  (USN-R3-237/2015) 

Bere na vědomí 

Sdělení  O2 Czech Republic a.s. o úmyslu zrušit veřejný telefonní automat (VTA) v Nepomuku, v ul. 

Plzeňská  u č.p. 513 (u pošty). 

Ukládá 

Starostovi zjistit využitelnost telefonních přístrojů v Nepomuku 
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Převod finančních prostředků za vedení kroniky od ing. Čurnové (dcera bývalé 

kronikářky) novému kronikáři (USN-R3-238/2015) 

Bere na vědomí 

Sdělení ing. A. Čurnové (komunikace s účtárnou z počátku ledna 2015, předáno vedení v březnu – viz. 

příloha - scan mailu) o zdravotním stavu bývalé kronikářky a stavu vedení kroniky. 

Souhlasí 

S převedením finančních prostředků cca 45.000 Kč za vedení kroniky, které zašle p. ing. Čurnová zpět 

Městu Nepomuk za období, kdy nebyla už kronika p. Kolářovou vedena, na nového kronikáře  

 

Otevírací doba KIC  (USN-R3-239/2015) 

Stanoví 

Otevírací dobu Kulturního a informačního centra od 1. Května  2015: 

Infocentrum  denně : 8 – 18 h 

Městské muzeum , Malá galerie , Rodný dům A. Němejce- úterý – něděle  :  10 – 18 h 

Pověřuje 

Místostarostu a tajemníka organizačním zajištěním stanovené  otevírací doby 

 

Spolufinancování slavnosti Vracíme Zelené Hoře duši  (USN-R3-240/2015) 

Schvaluje 

finanční dar Mikroregionu Nepomucko v celkové výši 15.000,-Kč na spolufinancování Inaugurační 

slavnosti Vracíme Zelené Hoře duši na zámku Zelená Hora dne 3. 7. 2015.  

 

Hodina Země  (USN-R3-241/2015) 

Souhlasí 

s připojením Města Nepomuk ke kampani Hodina Země 2015. 
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Kampaň Ukliďme Česko  (USN-R3-242/2015) 

Souhlasí 

se zapojením Města Nepomuk do kampaně Ukliďme Česko. 

 

Kulturní akce na hřišti u ZŠ  (USN-R3-243/2015) 

Souhlasí 

s uspořádáním kulturních akcí Nepomucký majáles, v termínu 9.5.2015, Nepomucké rockové léto, 

v termínu 22.8.2015, a Goalissimo Cup na hřišti u ZŠ Nepomuk. 

 

Zahrada v přírodním stylu u MŠ Nepomuk  (USN-R3-244/2015) 

Schvaluje 

Podání následující žádosti o poskytnutí dotace z prostředků strukturálních fondů v ČR v rámci LXV. 

výzvy Operačního programu Životní prostředí: Název projektu: „Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk“, 

prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblast 

podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 

poskytování environmentálního poradenství zaměřené na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním 

stylu při mateřských školách. Plánovaný rozpočet projektu činí max: 2.300.000 Kč. 

Schvaluje 

Předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu města Nepomuku. Předfinancování projektu je  

ve výši 100% z rozpočtu města Nepomuku  a minimální kofinancování ve výši 10%, včetně 100% 

dofinancování nezpůsobilých výdajů. 

Souhlasí 

S realizací výše uvedeného projektu. Tento souhlas je vydán na dobu udržitelnosti projektu, tedy 

minimálně na pět let od data ukončení projektu. Se zajištěním udržitelnosti všech výstupů projektu 

na dobu minimálně pěti let od data ukončení projektu. 
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Souhlas s podnájmem bytu v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 6  (USN-R3-

245/2015) 

Schvaluje 

Podnájem bytu (***) Nepomuk, U sokolovny 560, byt č. 6  

 

Stížnost na znečišťování ulice Ke Dvorům  (USN-R3-246/2015) 

Bere na vědomí 

Stížnost občanů  na znečišťování ulice Ke Dvorům .  

 

Kompostéry a kontejnéry na bioodpad  (USN-R3-247/2015) 

Schvaluje 

Podání následující žádosti  o poskytnutí dotace z prostředků strukturálních fondů v ČR v rámci LXIV. 

výzvy Operačního programu Životní prostředí: Název projektu: „Zkvalitnění systému nakládání 

s odpady ve městě Nepomuk“, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady zaměřené na 

vybavení systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské 

činnosti a vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity. Plánovaný rozpočet projektu činí: 

2.100.000 Kč. 

Schvaluje 

Předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu města Nepomuku. Předfinancování  projektu je  

ve výši 100% z rozpočtu města Nepomuku  a minimální kofinancování ve výši 10%, včetně 100% 

dofinancování nezpůsobilých výdajů . 

Souhlasí 

S realizací výše uvedeného  projektu. Tento souhlas je vydán na dobu udržitelnosti projektu, tedy 

minimálně na pět let od data ukončení projektu. Se zajištěním udržitelnosti všech výstupů projektu 

na dobu minimálně pěti let od data ukončení projektu. 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o dílo s firmou DAOS CONSULTING s.r.o., Plzeň na zpracování projektové žádosti 

pro uvedený projekt a příslušný dotační titul za cenu 60 000,-Kč bez DPH 
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Zateplení základní školy Nepomuk  (USN-R3-248/2015) 

Schvaluje 

Podání následující žádosti  o poskytnutí dotace z prostředků strukturálních fondů v ČR v rámci LXIV. 

výzvy Operačního programu Životní prostředí: Název projektu „ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 

NEPOMUK“, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory - 3.2 Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory - 3.2.1 Realizace úspor 

energie zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či 

rekonstrukce otvorových výplní). Plánovaný rozpočet činí: 22.350.000 Kč. 

Schvaluje 

Předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu města Nepomuku. Předfinancování  projektu je  

ve výši 100% z rozpočtu města Nepomuku  a minimální kofinancování ve výši 10%, včetně 100% 

dofinancování nezpůsobilých výdajů. 

Souhlasí 

S realizací výše uvedeného  projektu. Tento souhlas je vydán na dobu udržitelnosti projektu, tedy 

minimálně na pět let od data ukončení projektu.Se zajištěním udržitelnosti všech výstupů projektu na 

dobu minimálně pěti let od data ukončení projektu. 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy se Stavební poradnou na uspořádání zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele díla na akci ,,Zateplení základní školy Nepomuk“ za částku 75.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. 

Souhlasí 

S uveřejněním oznámení předběžných informací na akci,,Zateplení základní školy Nepomuk”. 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o dílo s firmou DAOS CONSULTING s.r.o., Plzeň na zpracování projektové žádosti 

pro uvedený projekt a příslušný dotační titul za cenu 120 000,-Kč bez DPH 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 17.3.2015 
 

 
 

Vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí  (USN-R3-249/2015) 

Jmenuje 

V souladu s §102 odst. 2)  písm.g  zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích  na návrh tajemníka  Měú 

Nepomuk  do funkce vedoucího Odboru výstavby a životního prostředí  Bc. Jaroslava Samka a to od 1. 

4. 2015 . 

Bere na vědomí 

Vzdání se funkce vedoucího Odboru  výstavby a životního prostředí  ke dni 31. 3. 2015 od Ing. Jiřího 

Levýho  

 

Zápis do MŠ Nepomuk, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

(USN-R3-250/2015) 

Bere na vědomí 

1) Konání zápisu do Mateřské školy (MŠ) Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec dne 

14. a 15. 4. 2015 od 8.30 do 16.00 hod. v budově MŠ Nepomuk. 

2) Den otevřených dveří v MŠ Nepomuk 14. 4. 2015 od 8.30 do 11.30 hodin a v MŠ Dvorec 15. 4. 

2015 od 15.00 do 17.00 hodin. 

3) Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (PV) – viz. el. příloha “Kritéria pro 

přijímání dětí k PV – 2.docx” 

 

Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec  (USN-R3-251/2015) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejného osvětlení Průmyslové ulice Dvorec. 

F+V ELEKTRO spol. s r.o., Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk                         36.043,24 Kč bez DPH 

ELEKTRO LIŠKA, Náměstí 60,262 42 Rožmitál pod Třemšínem                  40.266,-  Kč bez DPH 

Jiří Fabík, Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk                                                     40.490,- Kč bez DPH 

Schvaluje 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 17.3.2015 
 

 
 
Uzavření objednávky s firmou F+V ELEKTRO spol. s r.o., Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk  za částku 

36.043,24 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing.Jiřího Švece podpisem objednávky. 

 

Příspěvek Římskokatolické farnosti-arciděkanství Nepomuk  (USN-R3-

252/2015) 

Schvaluje 

Příspěvek Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk, který představuje výši částky 

dobrovolného vstupného vybraného 21.3.2015 na akci koncert klasické hudby v kostele Sv. Jakuba 

v Nepomuku v provedení komorního souboru Atlantis Collegium 

 

Změna člena představenstva KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec a.s.  

(USN-R3-253/2015) 

Doporučuje zastupitelstvu  

Doporučit v souladu s § 84 odst. 2 písm. g zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a změn, představenstvu Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s., aby na valné hromadě 

navrhla ke schválení pana Ing. Jiřího Švece  za člena představenstva uvedené  společnosti.  

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 


