
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   

Volí (12-0-0) 

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marek Baroch, Alena Marušincová, PhDr. Pavel Kroupa. 

Volí (11-0-1) 

Ověřovatele zápisu ve složení: Václav Kovář, Mgr. Miroslav Němec. 

 

 

Kontrola plnění usnesení  

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

 

Zprávy z jednání městské rady   

Bere na vědomí 

Informace z jednání městské rady. 

 

 

Zprávy z jednání výborů   

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru. 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru.  

 

 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 

567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2   

Schvaluje (13-0-0) 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Mgr. Pavlem Vacíkem a Mgr. Ilonou Oplovou na 

byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 za 

cenu platnou pro rok 2015 ve výši 486 850,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč 

bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 226 850,- Kč je splatný do 31. 12. 2015. 

 



 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 

551, byt č. 23, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2 

Schvaluje (13-0-0) 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Jaromírem Zdráhalem na byt v Nepomuku, 

Na Vinici 551, byt č. 23, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2 za cenu platnou pro rok 

2015 ve výši 366 304,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč bude uhrazena při 

podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 291 304,- Kč je splatný do 31. 12. 2015. 

 

 

Informace o STK v Nepomuku  

Bere na vědomí 

Informace o STK v Nepomuku. 

 

 

Návratná finanční výpomoc pro MAS SJN   

Schvaluje (12-0-1) 

Smlouvu o návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Nepomuku, která upravuje 

poskytnutí bezúročné finanční výpomoci (půjčky) Místní akční skupině sv. Jana z Nepomuku 

ve výši 300.000 Kč. 

 

 

Bezúplatný převod pozemku p. č. 566/20 v k. ú. Nepomuk o výměře 2487 m2 

od Státního pozemkového úřadu (majetek ČR s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro SPÚ)   

Schvaluje (11-0-0) 

Bezúplatný převod pozemku p. č. 566/20 v k. ú. Nepomuk o výměře 2487 m2 od Státního 

pozemkového úřadu (SPÚ) – pozemek je v majetku České republiky s příslušností hospodařit 

s majetkem státu pro SPÚ (Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj). 

 

 

Bezúplatný převod pozemků p. č. 882, 828/4, 828/8, 828/19 a 828/24 v k. ú. 

Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   

Schvaluje (13-0-0) 



Bezúplatný převod pozemků p. č. 882, 828/4, 828/8, 828/19 a 828/24 v k. ú. Nepomuk 

(úpravna pitné vody ve směru na Soběsuky) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (ÚZSVM). 

 

Bezúplatný převod pozemku p. č. 332 v k. ú. Nepomuk o výměře 5557 m2 od 

Státního pozemkového úřadu   

Schvaluje (13-0-0) 

Bezúplatný převod pozemku p. č. 332 v k. ú. Nepomuk o výměře 5557 m2 od Státního 

pozemkového úřadu (SPÚ) – majetek České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro SPÚ. 

 

 

Bezúplatný převod nově vzniklých pozemků v k. ú. Nepomuk (Nádražní ul. - 

chodníky po obou stranách) p. č. 1569/10, 1569/11, 1569/12, 1569/13, 

1569/14 od Plzeňského kraje   

Schvaluje (13-0-0) 

Bezúplatné vypořádání mezi Plzeňským krajem a městem Nepomuk týkající se nově vzniklých 

pozemků v k. ú. Nepomuk p.č. 1569/10 o výměře 16m2, 1569/11 o výměře 253m2 , 1569/12 

o výměře 213 m2 , 1569/13 o výměře 28m2  a 1569/14 o výměře 25 m2  a nově oddělenou 

parcelu č. 1568/11 o výměře do 22 m2   (ul. Nádražní v úseku od kruhové křižovatky ke hřišti 

Fotbalového klubu Nepomuk). 

 

 

Odkoupení pozemku p. č. 578/8 v k. ú. Nepomuk o výměře 281 m2 od RWE 

Česká republika a. s.  

Schvaluje (12-0-2) 

Odkoupení pozemku p. č. 578/8 o výměře 281 m2 v k. ú. Nepomuk od RWE Česká republika 

a.s. za cenu 74.000 Kč, což činí 263 Kč/m2. 

 

 

Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk u Normy p. č. 611/1, 611/11, 611/12, 

611/20, 611/21, 611/22  od Římskokatolické farnosti - arciděkanství 

Nepomuk   

Schvaluje (14-0-0) 



Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk u Normy p. č. 611/1 o výměře 6 468 m2, 611/11 o 

výměře 562 m2, 611/12 o výměře 1304 m2, 611/20 o výměře 207 m2, 611/21 o výměře 41 m2 

a 611/22 o výměře 196 m2 od Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk za cenu 

70,-Kč/m2  a trvalé porosty ležící na nich jsou za cenu 71 572,-Kč, což činí dohromady 686 

032,- Kč za celek včetně trvalých porostů. (LV 807). 

 

 

Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk na listu vlastnictví (LV) 1080 a 1801 za 

odhadní cenu   

Schvaluje (14-0-0) 

Odkoupení nemovitostí v k. ú. Nepomuk od p. Zdenky Schier: 

1) Pozemek na LV 1080 (17/2) za odhadní cenu 57.104 Kč za spoluvlastnický podíl 1/4 

2) Pozemky na LV 1801 za odhadní cenu 119.970 Kč za spoluvlastnický podíl 1/4 

Soupis pozemků na jednotlivých LV: 

Č. LV Vlastnický podíl Soupis pozemků na LV 

1080 ¼ p. p. č. 17/2 

1801 ¼ p. p. č. 644/2, 644/10, 644/11, 649, 651, 770/1 a 771 pod 

Lipákem 

p. p. č. 925/4, 928/2, 1195 v blízkosti Průhonského rybníka 

 

 

Prodej části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Dvorec o výměře cca 24 m2 za 108 

Kč/m2    

Schvaluje (14-0-0) 

Prodej části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Dvorec o výměře cca 24 m2 za 108 Kč/m2 manželům 

Pavlovi a Mileně Michálkovým (Dvorec). 

 

 

Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou  

Bere na vědomí 

Návrh kupní smlouvy číslo: 9415001016/187769 mezi městem Nepomuk a firmou RWE 

GasNet, s.r.o. na odkup STL plynovodu a přípojek firmou RWE GasNet, s.r.o., realizovaných v 

rámci stavby „Středotlaký plynovod a přípojky, obytná zóna za elektrárnou Nepomuk”. Kupní 

cena činí 154.427,46 Kč s DPH. 



Schvaluje (14-0-0) 

Uzavření kupní smlouvy číslo: 9415001016/187769 mezi městem Nepomuk a firmou RWE 

GasNet, s.r.o. na odkup STL plynovodu a přípojek firmou RWE GasNet, s.r.o., za cenu 

154.427,46 Kč bez DPH. 

Pověřuje (14-0-0) 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. 

 

 

Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2014  

Schvaluje (13-0-0) 

 

Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2014. 

 

  

Účetní závěrka Města Nepomuk za rok 2014   

Schvaluje (13-0-0) 

Účetní závěrku Města Nepomuk za rok 2014. 

 

 

Závěrečný účet za rok 2014 DSO Mikroregionu Nepomucko   

Bere na vědomí  

Závěrečný účet za rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 DSO 

Mikroregionu Nepomucko. 

 

 

Závěrečný účet akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec   

Bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2014 a zprávu nezávislého auditora za rok 2014 akciové společnosti 

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec. 

 

 

5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   

Schvaluje (14-0-0) 



5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 289 055 780 Kč a výdaje 

311 708 690 Kč. 

Pověřuje (14-0-0) 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

 

 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   

Schvaluje (13-0-2) 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 293 650 150 Kč a výdaje 

316 303 060 Kč. 

Pověřuje (13-0-2) 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

 

 

Poskytnutí finančních příspěvků z dotačního programu Obnova historického 

jádra města   

Schvaluje (12-2-1) 

V souladu s příslušnými Pravidly poskytnutí finančních příspěvků z dotačního programu 

„Obnova historického jádra města Nepomuku“ dle přiložené tabulky. 

Schvaluje (12-2-1) 

Smlouvy dle vzorových smluv o poskytnutí veřejné dotace. 

 

 

Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   

Schvaluje (14-0-1) 

Příspěvek ve výši 200.000,-- Kč z rozpočtu města Nepomuk pro Římskokatolickou farnost 

arciděkanství Nepomuk. 

 

 

Statut a volba Redakční rady města Nepomuku   

Schvaluje (14-1-0) 

Statut Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku. 



Volí (12-1-2) 

Redakční radu sdělovacích prostředků města Nepomuku ve složení: Mgr. Miroslav Anton, 

PhDr. Richard Böhnel, Bc. Šárka Boušová, Ing. Pavel Jiran, Mgr. et Bc Markéta Duchoslavová, 

PhDr. Pavel Kroupa, Pavel Motejzík, DiS. 

 

 

Různé  

Pověřuje (12-0-3) 

Starostu Ing. Jiřího Švece a Mgr. Marka Barocha za účasti právního zástupce města Nepomuk 

a to jednáním s panem Václavem Vlachem ve věci odstranění vrat a zpřístupnění uličky z 

ulice Nádražní do ulice Školní. 

 


