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Číslo jednání: ???  
Datum jednání:  18. 6. 2015 
Místo jednání: Hotel U Zeleného Stromu 
 

PREZENČNÍ LISTINA - členové zastupitelstva města Nepomuk: 

Jméno a příjmení INC Za stranu/hnutí Přítomnost 

Kovář Václav VK Česká strana sociálně demokratická ANO 

Polívka Jiří MUDr. CSc. JP Česká strana sociálně demokratická OD 18:17 

Marušincová Alena AM Česká strana sociálně demokratická ANO 

Jiran Pavel Ing. PJ SN pro Nepomuk ANO 

Holub František FH SN pro Nepomuk ANO 

Demela Milan MDe SN pro Nepomuk ANO 

Rund Vladimír VR Sdružení ODS, NK ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy OD 20:00 

Švec Jiří Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

Baroch Marek Mgr. MB ANO 2011 ANO 

Kroupa Pavel PhDr. PK Zelená pro Nepomuk ANO 

Bouše Zdeněk Bc. ZB Zelená pro Nepomuk ANO 

Duchoslavová Markéta Mgr. et Bc. MDu Zelená pro Nepomuk OD 19:02 

Němec Miroslav Mgr. MN Pro Nepomuk ANO 

 

1) Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 18:04 VI. veřejné zasedání městského zastupitelstva. 
Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože 
je na zasedání přítomno 12 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina, je zasedání 
usnášeníschopné. Zapisovatelem určil Pavla Vacíka.  
 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu do 1:50) 

Před zahájením vlastního jednání požádal ověřovatele zápisu z V. zasedání městského 
zastupitelstva P. Jirana o podání zprávy ověření zápisu. 

P. Jiran řekl, že se zápis z minulého zasedání zastupitelstva (dále ZMN) se shoduje se všemi 
projednávanými body. 
 

 

3) Program jednání (1:50 - 8:20)  

Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze VI. zasedání – 18. 6. 2015 
 

 

2 
 

Návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zprávy z jednání městské rady  
7. Zprávy z jednání výborů   
8. 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  
9. 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   
10. 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)   

11. 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   

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

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

14. Odkoupení pozemků u Normy p. č. 611/1, 611/11, 611/12, 611/20, 611/21, 
611/22 od Římskokatolické farnosti - arciděkanství Nepomuk   

15. Prodej části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Dvorec o výměře cca 24 m2 za 180 Kč/m2   
16. Prodej části pozemku p. č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Nepomuk   
17. Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou   
18. Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2014   
19. Účetní závěrka Města Nepomuk za rok 2014   
20. Závěrečný účet za rok 2014 u Mikroregionu Nepomucko   
21. Závěrečný účet akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec   
22. 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   
23. 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   
24. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Obnova historického jádra 

města Nepomuku 
25. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk  
26. Statut a volba Redakční rady města Nepomuku 
27. Různé 
28. Závěr 

 
 
J. Švec navrhl několik změn programu vyvolaných aktuálními okolnostmi: 
 
Rozšíření o body: 
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1) 10. Informace o STK v Nepomuku   
2) 11. Návratná finanční výpomoc pro MAS SJN   
3) 15. 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    

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

 
A zároveň navrhl vypustit bod 16. Prodej části pozemku p. č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k. 
ú. Nepomuk, protože jednání ještě nebyla dokončena, bod bude zařazen na příští jednání 
ZMN. 

J. Švec se zeptal, jestli má někdo ještě další návrh na doplnění či úpravu programu. Nebylo 
tomu tak. 

Nový program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání  
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zprávy z jednání městské rady   
7. Zprávy z jednání výborů   
8. 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   
9. 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   
10. Informace o STK v Nepomuku   
11. Návratná finanční výpomoc pro MAS SJN   
12. 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)   

13. 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   

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

15. 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   

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

17. 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   
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18.  Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk na listu vlastnictví (LV) 1080 a 1801 za 
odhadní cenu   

19. Prodej části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Dvorec o výměře cca 24 m2 za 108 Kč/m2   
20. Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou   
21. Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2014   
22. Účetní závěrka Města Nepomuk za rok 2014   
23. Závěrečný účet za rok 2014 DSO Mikroregionu Nepomucko   
24. Závěrečný účet akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec   
25. 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   
26. 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   
27. Poskytnutí finančních příspěvků z dotačního programu Obnova historického jádra 

města   
28. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   
29. Statut a volba Redakční rady města Nepomuku   
30. Různé 
31. Závěr 

 

HLASOVÁNÍ: 

J. Švec nechal hlasovat o novém program jako celku: 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A - A A A A A - A A A A A - A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-0-0) 
 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (8:20 - 9:40) 

J. Švec navrhl jako předsedu návrhové komise P. Kroupu a jako jeho členy M. Barocha a A. 
Marušincovou. 

HLASOVÁNÍ:  

Návrh usnesení (???): 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marek Baroch, Alena Marušincová, PhDr. 
Pavel Kroupa. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A - A A A A A - A A A A A - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Schváleno (12-0-0) 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu V. Kováře a M. Němce. 

Návrh usnesení (???): 

ZMN volí ověřovatele zápisu ve složení: Václav Kovář, Mgr. Miroslav Němec. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

Z - A A A A A - A A A A A - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (11-0-1) 
 

 

5) Kontrola plnění usnesení (9:40 - 10:00) 

J. Švec řekl, že přijatá usnesení z minulých zasedání zastupitelstva jsou průběžně řešena a 
plněna. 

ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. (???) 
 

6) Zprávy z jednání městské rady (10:00 - 19:40) 

J. Švec požádal F. Holuba o podání informací z jednání městských rad.  

F. Holub řekl, že od minulého zasedání zastupitelstva proběhly 4 rady města (dále RMN). 

1. Informace z jednání RMN 12. 5. 2015 
 
Upozornění na nutnost využití pozemku parc. č. 545/5 v k. ú. Dvorec pro zajištění provozu 
společnosti ELITEX Nepomuk a.s.  (USN-R3-324/2015) 

RMN bere na vědomí upozornění na nutnost využití pozemku parc. č. 545/5 v k. ú. Dvorec 

pro zajištění provozu společnosti ELITEX Nepomuk a.s. – nakládka a vykládka kamionů 

RMN nesouhlasí s nakládkou a vykládkou kamionů na pozemku parc. č. 545/5 v k. ú. Dvorec 

z důvodu bezpečnosti silničního provozu 

Výjimka z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk pro školní rok 2015/16  (USN-R3-
327/2015) 

RMN schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk pro školní 
rok 2015/16 podle § 23, odst. 5, z. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších 
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předpisů a § 2, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů: 

Provoz Třída Počet dětí 

MŠ Nepomuk 1. třída 25 

 2. třída 25 

 3. třída 28 

 4. třída 28 

 5. třída 25 

MŠ Dvorec Jednotřídka 28 

Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152  

RMN nepovoluje vybudování venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku čp. 152 

Osazení značky zákaz parkování – Úzká ulice (USN-R3-330/2015) 

RMN schvaluje osazení svislé dopravní značky „zákaz stání“ v Úzké ulici 

Svatojánská pouť – dotace z Plzeňského kraje (USN-R3-335/2015) 

RMN Bere na vědomí podpoření projektu „Svatojánská pouť v Nepomuku“ z dotačního 

programu Plzeňského kraje „Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň 

EHMK 2015 - 2. Výzva“ částkou 50.000,- Kč. 

RMN schvaluje kulturní program Nepomucké svatojánské pouti 2015, pořádaný městem 
Nepomuk. 

RMN pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje v rámci 2. Výzvy finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektu 
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 č. E040/15. 

2. Informace z jednání rady 28. 5. 2015 
 
Pronájem kiosku v prostoru veřejného letního koupaliště na pozemku par. č. 1245 a 1246 v 
k. ú. Nepomuk (USN-R3-347/2015) 

RMN Schvaluje pronájem kiosku v prostoru veřejného letního koupaliště na pozemku par. č. 
1245 a 1246 v k. ú. Nepomuk Expert Distribution, s.r.o. Praha na dobu určitou od 1. 6. 2015 
do 30. 9. 2015 za nájemné ve výši 500,-Kč/měsíc. 
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Prodej dřevní hmoty (USN-R3-357/2015) 

RMN Schvaluje prodej dřeva z městských lesů pomocí nabídky uveřejněné na internetových 
stránkách města Nepomuk.  Nabídka bude obsahovat nabídkový list, tabulku specifikace 
prodávaného dřeva, návrh smlouvy o dílo, fotografie dřeva na skládkách.  Kupní smlouva 
bude uzavřena s firmou, která nabídne nejvyšší cenu. 

RMN určuje komisi pro vyhodnocení nabídek na prodej dřeva z městských lesů ve složení: 
Vladimír Rund, Ing. Jaroslav Somolík, Zdeněk Chodora. 

Projekt Seniorský dům Nepomuk (USN-R3-358/2015) 

RMN Bere na vědomí žádost REHA INTERNATIONAL, s.r.o. o stanovisko města Nepomuk k 
záměru pronajmout si pozemky č. 922/17, 922/14, 922/15 (není na LV – lesní pozemek - 
LČR), 922/1, 919 (není na LV – lesní pozemek – LČR) a 915/1 v k. ú. Klášter u Nepomuka. 

I/20 Nepomuk-kruhová křižovatka K2 U Pyramidy (USN-R3-361/2015) 

RMN bere na vědomí cenovou nabídku firmy ŠINDY a.s., která je dodavatelem veřejného 

osvětlení na pokládku trubek HDPE pro budoucí metropolitní optickou síť do rozšířeného 

výkopu veřejného osvětlení, souvisejícího se stavbou kruhové křižovatky K2 U Pyramidy ve 

výši 165.351,93 Kč bez DPH. 

RMN schvaluje uzavření objednávky s firmou ŠINDY a.s. na pokládku trubek HDPE za částku 

165.351,93 Kč bez DPH. 

RMN pověřuje starostu Ing. Jiřího Švece podpisem této objednávky. 

Smlouva o dílo na výkon redakční činnosti (USN-R3-368/2015) 

RMN schvaluje smlouvu o dílo na výkon redakční činnosti uzavřenou se spolkem Pod 
Zelenou Horou, jejímž předmětem je vypracování textové i obrazové části Nepomuckých 
novin za cenu 19 500,-Kč /jeden obsah novin.  

RMN schvaluje výpověď smlouvy o dílo s Jiřím Berouškem na sazbu, grafiku a foto 
regionálního měsíčníku města Nepomuk a Nepomucka – Nepomucké noviny. 

RMN ukládá místostarostovi poptat firmy na nového dodavatele.  

3. Informace z jednání rady 9. 6. 2015 

Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec (432/NR3/2015) 

RMN bere na vědomí:  
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Výsledek výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice ve 

Dvorci. 

Klempířství a pokrývačství Milan Novák, Swalmenská 506, 335 01 Nepomuk            88.655,-Kč 

bez DPH 

Petr Gruber, klempířské a pokrývačské práce, U Sokolovny 559,335 01 Nepomuk   82.212,-Kč 

bez DPH 

Václav Řežábek, Ždírec 37, 338 01 Blovice                                                                          86.300,-

Kč bez DPH 

RMN schvaluje uzavření objednávky s firmou Petr Gruber, klempířské a pokrývačské práce, 
U Sokolovny 559,335 01 Nepomuk za částku 82.212,-Kč bez DPH. 

RMN pověřuje starostu Ing. Jiřího Švece podpisem objednávky s firmou Petr Gruber, 
klempířské a pokrývačské práce, U Sokolovny 559,335 01 Nepomuk za částku 82.212,-Kč bez 
DPH. 

Instalace kamery na štítu sportovní haly s monitoringem rehabilitace (429/NR3/2015) 

RMN schvaluje instalaci kamery na štítu sportovní haly s monitoringem rehabilitace Rajchl 
s.r.o. a okolí zapojené do kamerového systému sportovní haly 

Nepomuk-kruhová křižovatka K2 U Pyramidy-přeložka NN č. projektu IZ-12-0000096  
(436/NR3/2015) 

RMN bere na vědomí žádost firmy ČEZ distribuce, a.s. o prodloužení termínu realizace z 30. 

6. 2015 na 31. 8. 2015 akce „ Nepomuk-kruhová křižovatka K2 U Pyramidy-přeložka NN, č. 

projektu IZ-12-0000096, č. smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. Z - S24-12-8120036298”. 

Dodavatelem přeložky NN je firma SEG s.r.o. 

RMN schvaluje prodloužení termínu realizace z 30. 6. 2015 na 31. 8. 2015 akce „Nepomuk-
kruhová křižovatka K2 U Pyramidy-přeložka NN, č. projektu IZ-12-0000096, č. smlouvy s ČEZ 
Distribuce, a.s. Z - S24-12-8120036298”. Dodavatelem přeložky NN je firma SEG s.r.o. 

RMN pověřuje starostu Ing. Jiřího Švece podpisem prodloužení termínu realizace přeložky 
NN z 30. 6. 2015 na 31. 8. 2015. 

4. Informace z jednání rady 16. 6. 2015 

Obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih  
(441/NR3/2015) 

RMN bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, konaného dne 15. 6. 2015. 
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RMN jmenuje pana Milana Demelu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 

Nepomuk, okres Plzeň-jih, s účinností od 1. 8. 2015 a stanovuje mu plat v souladu se 

zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V 18:17 přichází J. Polívka - 13 zastupitelů  

DISKUSE 

V. Vokurka požádal o bližší specifikaci využití pozemků firmou REHA INTERNATIONAL, s.r.o. 

J. Švec řekl, že dnes dostal oficiální žádost o pronájem pozemků a tato věc bude předmětem 
projednávání a schvalování na dalším jednání ZMN. 

P. Kroupa řekl, že firma REHA INTERNATIONAL, s.r.o. má nového vlastníka má v plánu zřídit 
v místě LDN. Jedná se jen o pozemky v areálu nového Šumavanu. 

Informace z jednání rady jsou dostupné na webové adrese: 

http://www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-za-rok-2015 

ZMN Bere na vědomí informace z jednání městské rady. (???) 
 

7) Zprávy z jednání výborů (19:40 - 27:30) 

J. Švec požádal zástupce výborů o podání zpráv z jednání.  

Z. Bouše řekl za Finanční výbor (FV), že se sešli 17.6 a projednali body: 

1. Plněním rozpočtu za období leden až květen 2015  
2. Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2014   
3. Účetní závěrka Města Nepomuk za rok 2014   
4. 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   
5. 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015   
6. Rozpočtový výhled na roky 2016 -2018  
7. Rozpracování harmonogramu kontroly plnění rozpočtu města Nepomuk 
8. Rozpracování bodů ohledně kompetencí RMN 

V. Kovář řekl za Kontrolní výbor (KV), že jednali 10. 6. Seznámil přítomné s vybranými body 
z jednání: 

http://www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-za-rok-2015
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1. KV ukládá M. Němcovi zjistit, jaké podmínky musí splňovat firma, která chce vybírat 
elektrošrot a jestli má obec právo do problematiky výběru elektrošrotu zasahovat. 
Věcí se zabývali na podnět občana v souvislosti usnesením RMN. 

2. KV požaduje položkové vyúčtování nákladů a výnosů v souvislosti s doprovodným 
programem Nepomucké pouti. 

3. Z jakého důvodu není dále rozvíjen Informační SMS systém města. 

4. KV žádá o zveřejnění smlouvy týkající se KK Pyramida, dále harmonogramu akce na a 
rovněž zápisů z kontrolních dnů na webu města. 

5. KV doporučuje výraznější značení zaslepení Nádražní ulice a nemožnosti odbočení ze 
silnice 1/20.  

6. KV upozorňuje na reklamní cedule na trávníku na Vinici odkazující na Sport bar. 

7. KV se táže, byl-li již znovu spuštěn radar v Plzeňské ulici, a pokud ne, z jakého důvodu. 

Následně KV jednal 15. 6 na radnici - kontroloval faktury z období leden až únor 2015. 

1. KV žádá o informace ohledně tisku letáků na kulturní akce města Nepomuk.  

2. KV žádá o vyčíslení nákladů, které město platí za praní prádla pro městské „makáče“. 

RMN dostane vše od KV písemně, aby se ke všem bodů mohla písemně vyjádřit. 

M. Němec doplnil V. Kováře ohledně problematiky elektrošrotu, kdy řekl, že město nemá 
zákonné právo udělovat souhlas či nesouhlas s jeho výkupem.  Dále řekl, že na minulém 
zasedání ZMN jsme hovořili o možnosti určit, který ze zaměstnanců MÚ bude zodpovědný za 
plnění jednotlivých usnesení včetně termínu plnění. V podkladech pro dnešní jednání toto 
reflektováno není. Výrazně by to zefektivnilo kontrolu plnění usnesení. 

J. Švec poděkoval za podnětné návrhy. 

Informace z jednání komisí jsou dostupné na webové adrese: 

http://www.nepomuk.cz/cs/komise-rady-mesta 

ZMN bere na vědomí zprávy z jednání Finančního výboru. (???) 

ZMN bere na vědomí zprávy z jednání Kontrolního výboru. (???) 
 

 
 
 

http://www.nepomuk.cz/cs/komise-rady-mesta
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8) 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 (27:30 - 

30:00) 

Předkládá: Miroslava Suchá 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Mgr. Pavel Vacík a Mgr. Ilona Oplová mají uzavřenou nájemní smlouvu na byt v Nepomuku, 
Za Kostelem 567, byt č. 21. Cena bytu pro rok 2015 činí 486 850,- Kč. V letošním roce uhradí 
první splátku ve výši 260 000,- Kč při podpisu smlouvy, doplatek ve výši 226 850,- Kč 
nejpozději do 31. 12. 2015. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
 

 

9) 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 (30:00 - 32:00) 

Předkládá: Miroslava Suchá 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

P. Jaromír Zdráhal požádal o 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. Cenu bytu ve výši 366 
304,- Kč uhradí v roce 2015. O tento byt neměl nikdo jiný zájem.  
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DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
 

10) Informace o STK v Nepomuku (32:00 - 37:20) 

Předkládá a zpracoval: J. Švec 

J. Švec řekl, že budoucí investoři nakonec nedorazí a tak věc okomentuje sám. Jedná se 
pozemky za Pyramidou směrem ke Kozlovicím - 566/21 (vlastník město Nepomuk), 566/20 
(vlastník Úřad pro zastupování státu) a 566/22 (vlastník p. Picka) v KÚ Nepomuk. Investor 
chce na těchto pozemcích postavit STK. O věci jsme již několikrát jednali na RMN. Zatím je 
investor ve fázi projektového záměru, takže nic reálné jsme dosud neviděli. Dnes je to tedy 
zatím je stručná informace pro seznámení, jednání stále probíhají. 

DISKUZE: 

P. Jiran řekl, že jsme na minulém zasedání ZMN  hlasovali o odkoupení sousedního pozemku 
p. Míška - na něj nemáme dosud přístup. Bude po výstavbě STK tento pozemek přístupný? 

J. Švec řekl, že tento pozemek již město Nepomuk vlastní a nyní jej nabízí investorům ke 
koupi. 

P. Jiran řekl, že doufá, že budeme mít k dispozici projektovou dokumentaci k výstavbě STK, 
k níž se budeme moci vyjádřit. 

V. Vokurka řekl, že doufá, že bude případná kupní smlouva na pozemek podmíněna tím, že 
v případě krachu firmy či jejich záměru bude mít město předkupní právo na tyto pozemky. 

J. Švec řekl, že toto bude ve smlouvě ošetřeno. 
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ZMN bere na vědomí Informace o STK v Nepomuku. (???) 
 

11) Návratná finanční výpomoc pro MAS SJN  (37:20 - 46:30) 

Předkládá: Pavel Kroupa 
Zpracoval: Jindřich Jindřich (předseda PV MAS) 

J. Švec předal slovo Ing. Jindřichu Jindřichovi (předseda Programového výboru MAS svatého 
Jana z Nepomuku). 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Viz žádost v příloze. 

Přílohy: 

- Žádost od MAS SJN – Žádost_Nepomuk.pdf 
- Přehled podpořených projektů z MAS SJN – Podpořené_projekty_2008_2014.pdf 

J. Jindřich nejprve poděkoval za zařazení bodu na program jednání ZMN. Poté krátce shrnul 
fungování MAS na území Nepomucka. Dále nastínil problematiku financování MAS 
v mezidobí PO 2007-13 a 2014-20. Řekl, že nyní probíhá proces standardizace MAS a vzniká 
strategie MAS do budoucna. 

V 18:44 odchází P. Kroupa - 12 zastupitelů 
V 18:45 přichází P. Kroupa - 13 zastupitelů 

Dále řekl, že současný problém s financování MAS vznikl v souvislosti s opožděným 
schvalováním PO 2014-20. Několik projektů nyní probíhá i na území Nepomucka - projekty 
spolupráce. Je ovšem nutné je předfinancovat, protože peníze z EU dostaneme až na konci 
letošního roku. Nyní tedy MAS SJZN žádá město Nepomuk o návratnou finanční půjčku ve 
výši 300 000 Kč (o stejnou částku již MAS SJZN žádala zastupitele ve Spáleném Poříčí). 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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. 
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VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - Z A A A A - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-0-1) 
 

12) 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) (46:30 - 48:50) 

Předkládá a zpracovala: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 

V 18:51 odchází P. Kroupa a Z. Bouše - 11 zastupitelů 
 
J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Stávající stav: Výše uvedený pozemek sousedí s p. p. č. 566/21 odkoupeným od p. Vratislava 

Míška v lokalitě u čerpací stanice Benzina. 

Nedostatky: Nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva. 

Odůvodnění: O pozemky v blízkosti čerpací stanice Benzina má město Nepomuk zájem z 

důvodu možnosti dalšího rozvoje služeb občanské vybavenosti. Žádost města Nepomuk o 

bezúplatný převod byla zaevidována na SPÚ pod č. ju. SPU 140334/2015. 

Projednání: O bezúplatném převedení pozemku jednalo město Nepomuk v zastoupení p. 

starostou na podnět Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj osobně na krajském 

pracovišti. V radě (RMN) bylo projednáno dne 28. 5. 2015 s výsledkem: RMN doporučuje 

zastupitelstvu ke schválení. 

Přílohy: 

- ortofoto 566_20.jpg 

DISKUZE: 

Bez příspěvku. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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 
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příslušností hospodařit s majetkem státu pro SPÚ (Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 
kraj). 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A - - - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (11-0-0) 
 

 

13) 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 (48:50 - 

51:30) 

Předkládá a zpracovala: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 

V 18:54 se vrátili P. Kroupa a Z. Bouše - 13 zastupitelů 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Pozemky se nacházejí ve směru na Soběsuky, jsou zastavěny souvisle oploceným areálem 
s vodárenskými objekty sloužícími pro úpravnu pitné vody. Nejsou na nich evidována žádná 
omezení vlastnického práva. Jsou majetkem ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu 
pro ÚZSVM. Město žádalo o převedení z toho důvodu, že stavby na nich stojící jsou v 
majetku města Nepomuk, pozemky pod nimi nikoli. ÚZSVM posuzuje ještě další 2 pozemky 
těsně přiléhající k areálu, které město Nepomuk na své náklady udržuje, a to p. p. č. 828/19 a 
828/24. 

Příloha: vodárna u Soběsuk ortofoto.jpg 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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). 
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VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
 

 

14) Bezúplatný převod pozemku p. č. 332 v k. ú. Nepomuk o výměře 5557 m2 
od Státního pozemkového úřadu (51:30 - 53:00) 

Předkládá a zpracovala: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 
 
J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Pozemek se nachází v prostoru mezi zahrádkami a základní školou proti lékárně. Není na 
něm evidováno žádné omezení vlastnického práva. O pozemek požádalo město Nepomuk z 
důvodu budoucí možné obytné zástavby v této lokalitě, popř. realizaci zeleně okolo zástavby. 

Příloha: Mapka a ortofoto s vyznačením pozemku 332 Nepomuk.pdf 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???) 

ZMN schvaluje 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. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
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15) 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 (53:00 - 55:50) 

Předkládá a zpracovala: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 
J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Výše uvedené pozemky jsou oddělené na základě geometrického plánu z pozemku p. č. 
1569/1, který je vlastnictvím Plzeňského kraje (PK) s příslušností hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic PK. Stavba na nich realizovaná (chodníky – pěší 
bezbariérová trasa Nádražní ul.), která byla uskutečněna zadáním města Nepomuk s dotační 
podporou, je tudíž provedena na cizím pozemku a mělo by dojít k vypořádání.  Pro závěrečné 
vyúčtování akce “Pěší bezbariérové trasy Nádražní ul. I. etapa” je nutné mít umístěnu stavbu 
na vlastních pozemcích, abychom splňovali podmínky dotace. 

Příloha: Nádražní ul.png 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???) 

ZMN schvaluje 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 25 m2   (ul. Nádražní v úseku od 
kruhové křižovatky ke hřišti Fotbalového klubu Nepomuk). 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A - A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
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16) Odkoupení pozemku p. č. 578/8 v k. ú. Nepomuk o výměře 281 m2 od 
RWE Česká republika a.s. (55:50 - 58:40) 

Předkládá a zpracovala: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 
 
J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Stávající stav: Výše uvedený pozemek je veden v katastru nemovitostí (KN) jako trvalý travní 

porost. Nachází se proti výjezdu od čerpací stanice Benzina přes silnici Plzeň- Č. Budějovice 

na rohu a souvisí s objízdnými trasami při stavbě kruhového objezdu u “Pyramidy” 

Nedostatky: V KN není uvedeno žádné omezení vlastnického práva. Dle korespondence 

úřadu s RWE je podmínkou prodeje bezplatné zřízení věcného břemene ve prospěch 

společnosti RWE GasNet, s.r.o., která zajistí právní servis. 

Odůvodnění: město Nepomuk nechalo zhotovit posudek. Vzhledem k celkové situaci na trhu 

s nemovitostmi v dané lokalitě doporučila znalkyně cenu 30.140 Kč, co činí zaokr. 107 Kč/m2. 

RWE ČR a.s. však vede v účetnictví zůstatkovou hodnotu 74.000 Kč, za kterou ji může prodat 

městu Nepomuk. 

Projednání: projednáno v RMN 21. 4. a 28. 5. 2015, doporučeno zastupitelstvu ke schválení. 

Přílohy: 

- 578_8_ortofoto_RWE.png 

- Znal_posudek 578_8_RWE.pdf 

V 19:02 přichází M. Duchoslavová - 14 zastupitelů 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A Z - A Z A A A A A 
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 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-0-2) 
 

17) 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 (58:40 - 1:03:50) 

Předkládá a zpracovala: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 
 
J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Pozemkové parcely u Normy byly předmětem smlouvy budoucí kupní ze dne 20. 6. 2003. Dle 

této smlouvy předkládá farnost kupujícímu doklad o nabytí nemovitostí (výpis z katastru 

nemovitostí, viz příloha) a město Nepomuk se zavázalo, že zajistí sepsání kupní smlouvy a její 

vklad do katastru nemovitostí. Kupní cena dle dopisu Biskupství českobudějovického v 

Českých Budějovicích by měla odpovídat ceně dle znaleckého posudku a za tuto cenu církev 

pozemky na LV 807 prodá. Město nechalo pozemky ocenit (viz výpis ze znaleckého posudku 

v příloze – “církevní pozemky u Normy ZP.pdf”): 

Pozemek p. č.  611/1 – cena za celek 91.690 Kč, cena za m2 14 Kč 

Pozemek p. č. 611/11 – cena za celek 5.540 Kč, cena za m2 10Kč 

Pozemek p. č. 611/12 – cena za celek 19.690 Kč, cena za m2 15Kč 

Pozemek p. č. 611/20 – cena za celek 16.950 Kč, cena za m2 82 Kč 

Pozemek p. č. 611/21 – cena za celek 650 Kč, cena za m2 16 Kč 

Pozemek p. č. 611/22 – cena za celek 17.600 Kč, cena za m2 90 Kč 

Cena celkem pozemků na LV 807 152.120 Kč 

 

Přílohy: 

- církevní pozemky u Normy.png 

- církevní pozemky u Normy ortofoto.png 

- církevní pozemky u Normy výpis.pdf 

- církevní pozemky u Normy ZP.pdf 

- 615_1proti Normě církev.png 

 

Tyto pozemky potřebujeme pro vyřešení situace okolo Normy s panem Prokopcem. Na 

město Nepomuk přejde I nájemní smlouva s panem Leošem Prokopcem, kde za pozemky p. 

č. 611/11 a p. p. č. 611/12 v k. ú. Nepomuk platí ročně cca 50,-Kč/m2.nyní bude platit městu. 
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DISKUZE: 

V. Kovář řekl, že je rád, že jsme se konečně dočkali církevních restitucí. Apeluje na to, aby 
město tyto pozemky a i pozemky, o kterých se bude jednat v budoucnu, odkoupilo. Nákup 
těchto pozemků přispěje k dalšímu rozvoji města.  

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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).  

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-0) 
 

 

18) Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk na listu vlastnictví (LV) 1080 a 1801 
za odhadní cenu (1:03:50 - 1:08:40) 

Předkládá a zpracoval: Blanka Čubrová(MÚ Nepomuk) 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

P. Zdenka Schier, zastoupená na základě ověřené plné moci RNDr. Janou Ledvinovou CSc., 

nabídla městu Nepomuk prodej všech svých nemovitostí na LV 1080 a 1801 (podíly ve výši 

1/4) a dále st. p. č. 123 včetně stavby s č. p. 147 na rohu náměstí A. Němejce při vjezdu do ul. 

Husova. 

Na pozemcích vedených na LV 1080 a 1801 nejsou evidována žádná omezení vlastnického 

práva, rovněž tak u st. p. č. 123 vč. stavby. Pozemky na jmenovaných LV vlastní p. Schier jen 

jako podílník (1/4), dalšími majiteli podílů jsou ČR a město Nepomuk. St. 123 včetně stavby – 

vlastníkem pouze p. Schier. 
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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 

 

Město nechalo všechny nemovitosti ocenit, část znaleckého posudku (závěrečná analýza) je 

připojena v příloze, úplný odhad je k dispozici v listinné podobě u p. tajemníka nebo v 

kanceláři č. 15 (vzhledem k jeho obsáhlosti nebyl skenován celý). 

Odhadní cena:  

- podíl pozemku na LV 1080 (p. p. č. 17/2) činí dle znalkyně 114.208 Kč – cenu ale 

stanovila na podíl ½, p. Schier však vlastní podíl pouze ¼, cena jejího podílu by 

odpovídala 57.104 Kč,  

- podíl ¼ ze všech pozemků na LV 1801 činí 119.970 Kč   

- cena za st. p. č. 123 včetně stavby je odhadnuta na 2 494.180 Kč 

 

Projednání:  RMN (Rada města Nepomuk) doporučila zastupitelstvu ke schválení odkoupení 

pouze pozemků na LV 1080 a 1801 za odhadní cenu, st. p. č. 123 včetně budovy č. p. 147 

nikoli (zatím). 

Přílohy: 

- pozemky LV 1080 a 1801 celkově.png 

- dům č_p_147_Nepomuk.pdf 

- znal_posudek LV 1080_1801 a dům č_147.pdf 

- Schier 17_2.png 

- Schier_pod Lipákem.png 

- Schier_pod Lipákem 2.png 

- Schier u Průhonského rybníka.png 

DISKUZE: 

V. Kovář řekl, že má ještě dotaz k minulému bodu. Měly se v něm projednávat pozemky u 
Normy a na Borku, ale nakonec jsme jednali jen o pozemcích u Normy. Ty u Borku tedy byly 
z jednání vypuštěny? 

J. Švec řekl, že ano. 

HLASOVÁNÍ: 
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Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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 

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 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A A A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-0) 
 

 

19) Prodej části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Dvorec o výměře cca 24 m2 za 108 
Kč/m2  (1:08:40 - 1:11:10) 

Předkládá a zpracovala: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 

V 19:12 odešel V. Kovář - 13 zastupitelů 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Stávající stav: pozemek je majetkem města Nepomuk, celková výměra činí 1294 m2. Nachází 

se ve Dvorci v lokalitě U Rybníčku v sousedství pozemků manželů Michálkových. 

Nedostatky: Na pozemku nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva. 

Odůvodnění: P. Michálek odůvodnil zájem o pozemek dorovnáním plotu k “uličce”, která je 

součástí pozemku p. č. 98/1 a na druhé straně ústí do ul. Blatenské. Jde o uzavřenou uličku 

ze strany od umělé vodní nádrže, kde jsou 2 ploty šikmo k ústí uličky. 

Projednání: Projednáno v RMN 24. 2. 2015, uloženo stavební komisi prošetřit žádost. 

Stavební komise doporučila prodej a odstranění zaplocení stávající uličky. RMN 17. 3 2015 s 

návrhem souhlasila, byl vyvěšen záměr a zadáno ocenění. RMN 28. 5. 2015 doporučila 

zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p. č. 98/1 o výměře cca 24 m2 za 108 Kč/m2. 

Přílohy:  
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- ortofoto 98_1 s vyznačením části.png 

- znal_posudek 98_1_Dvorec.pdf 

V 19:15 se vrátil V. Kovář - 14 zastupitelů 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 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). 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-0) 
 

 

20) Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou (1:11:10 - 1:13:40) 

Předkládá: Josef Silovský (MÚ Nepomuk) 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí návrhů usnesení. 

Přílohy: 1 x návrh kupní smlouvy 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???) 

ZMN 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. 
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ZMN schvaluje 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. 

ZMN pověřuje starostu Ing. Jiřího Švece podpisem této smlouvy. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-0) 
 

21) Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2014 (1:13:40 - 1:25:50) 

Předkladatel: Rada města Nepomuk 
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi.  

J. Somolík seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Po skončení kalendářního roku má územní samosprávný celek povinnost zpracovat údaje o 

ročním hospodaření do závěrečného účtu. Tuto povinnost ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.   

Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů je termín pro 

projednání a schválení závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok zastupitelstvem územně 

samosprávného celku stanoven do 30. června následujícího roku. 

Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na 

zastupitelstvu (§17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů). Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu v 

užším rozsahu, to neplatí při zveřejnění na místě umožňujícím dálkový přístup. Zde musí být 

návrh závěrečného účtu zveřejněn v plném rozsahu. 

Plné znění Návrhu závěrečného účtu Města Nepomuk za rok 2014 včetně všech příloh je 

přiložen k tomu návrhu usnesení. 

Přílohy: 

- Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2014.pdf 

- Přílohy 1 - 6 k Návrhu závěrečného účtu Města Nepomuk za rok 2014.xlsx 
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- Příloha 7 - Finanční vypořádání dotací.pdf 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2014.pdf 

J. Somolík dále popsal postup přezkoumání hospodaření města Nepomuk ze strany PK. 
Následně pomocí jednotlivých příloh podrobně popsal veškeré příjmy a výdaje města 
Nepomuk v roce 2014. 

V 19:18 odchází M. Baroch - 13 zastupitelů 
V 19:18 odchází M. Němec - 12 zastupitelů 
V 19:21 se vrátil M. Baroch - 13 zastupitelů 
V 19:18 odchází P. Jiran - 12 zastupitelů 
V 19:23 se vrátil M. Němec - 13 zastupitelů 

J. Švec požádal Z. Bouše o vyjádření za FV. 

Z. Bouše řekl za FV, že bod projednali a doporučují jej ZMN ke schválení. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???) 

ZMN schvaluje závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2014. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A - A A A - A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0)  
 

 

22) Účetní závěrka Města Nepomuk za rok 2014 (1:25:50 - 1:31:10) 

 
Předkladatel: Rada města Nepomuk 
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi.  

J. Somolík seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
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Účetní závěrka je soubor výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k 
rozvahovému dni (tj. k 31. 12. 2014). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření za dané 
období, tj. za rok 2014. (mj. se z nich vychází se při sestavování závěrečného účtu).  Účetní 
uzávěrka v sobě zahrnuje účetní práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní 
období (tj. za rok 2014) a řídí se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů (část třetí). Z tohoto zákona vyplývá, že Účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří 
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky.   
Povinnost sestavit účetní závěrku ukládá účetní jednotce vyhláška 220/2013 Sb. požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ve znění pozdějších 
předpisů. 
V souladu s vyhláškou MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě 
vybraných účetních jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací 
státu, stanovil Krajský úřad Plzeňského kraje termín pro obce a dobrovolné svazky obcí 
Plzeňského kraje k zaslání výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky do 04. 
02. 2015. Tento termín byl účetní jednotkou Města Nepomuk dodržen. 
Termín pro schválení účetní závěrky schvalujícím orgánem je nejpozději do 30. 06. 
následujícího roku (§ 28 vyhl. 220/2013 Sb.). Schvalujícím orgánem je zastupitelstvo Města 
Nepomuk. O schvalování účetní závěrky se sepisuje protokol, ve kterém se konkrétně uvádí 
jak který člen (zastupitel) hlasoval.  Tento protokol se poté zasílá do centrálního systému 
účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb. (stejně jak byly k termínu nejpozději 
do 04. února zaslány finanční výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky). 

Přílohy: 

- Rozvaha sestavená k 31 12 2014.pdf 

- Příloha účetní závěrky sestavená k 31 12 2014.pdf 

- Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31 12 2014.pdf 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31 12 2014.pdf 

- Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků Města 

Nepomuk za rok 2014.pdf 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2014.pdf 

- Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014.pdf 

J. Švec požádal Z. Bouše o vyjádření za FV. 

Z. Bouše řekl za FV, že bod projednali a doporučují jej ZMN ke schválení. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???) 
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ZMN schvaluje účetní závěrku Města Nepomuk za rok 2014. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A - A A A - A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
 

 

23) Závěrečný účet za rok 2014 DSO Mikroregionu Nepomucko (1:31:10 -

1:32:20)  

Předkladatel: Rada města Nepomuk 
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

V 19:35 se vrátil P. Jiran - 14 zastupitelů 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Po skončení kalendářního roku má svazek obcí povinnost zpracovat údaje o ročním 

hospodaření do závěrečného účtu. Tuto povinnost ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.   

Plné znění Závěrečného účtu DSO mikroregionu Nepomucko za rok 2014 je přiloženo k tomu 

návrhu usnesení. Rada a Zastupitelstvo obce bere závěrečný účet svazku obcí pouze na 

vědomí. 

Přílohy: 

- Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2014.pdf 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 

2014.pdf 

DISKUZE: 

Bez diskuse. 

ZMN bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2014 DSO Mikroregionu Nepomucko. (???) 
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24) Závěrečný účet akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec 
(1:32:20 - 1:33:30) 

Předkladatel: Rada města Nepomuk 
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Město Nepomuk je jedním z akcionářů akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 
Plzenec. (podrobnosti na http://www.kav-plzenec.cz/index.php/home/akcionai-a-statutarni-
organy). Informace o tom, jak daná společnost hospodaří, jsou obsažené v Závěrečném účtu. 
Plné znění Závěrečného účtu KaV Starý Plzenec za rok 2014 je přiloženo k tomu návrhu 
usnesení. 

Rada a Zastupitelstvo obce berou závěrečný účet na vědomí. 

Přílohy: 

- Závěrečný účet KaV Starý Plzenec za rok 2014.pdf 
- Zpráva nezávislého auditora KaV Starý Plzenec za rok 2014.pdfPřílohy: vyhláška ve 

variantách – OZV_hospodyA.docx ; OZV hospodyB.docx 

DISKUZE: 

Bez diskuse. 

ZMN bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 a zprávu nezávislého auditora za rok 2014 
akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec. (???) 
 

 

25) 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (1:33:30 - 1:39:00) 

Předkladatel: Rada města Nepomuk 
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 3: 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi.  

J. Somolík seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

http://www.kav-plzenec.cz/index.php/home/akcionai-a-statutarni-organy
http://www.kav-plzenec.cz/index.php/home/akcionai-a-statutarni-organy
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Příjmy v rámci 5 rozpočtového opatření byly navýšeny o 559 950 Kč. Na straně příjmů bylo 

navýšeno: dotace 4116 o částku 144 550 Kč (transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku 

zaměstnanosti 2 x 11 390 Kč a dotace na činnost odborného lesního hospodáře 121 770 Kč). 

Dále na straně příjmů byly navýšeny ostatní nedaňové příjmy o finanční příspěvek na projekt 

"Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce" ve výši 415 400 Kč. 

Příjmy po 5. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 289 055 780 Kč. 

Výdaje v rámci 5 rozpočtového opatření byly navýšeny o stejnou částku jako příjmy tj. o 

559 950 Kč.  Tato částka na straně výdajů byla rozdělena takto:  

Na § 1036 - Správa v lesním hospodářství byla zaúčtována dotace na činnost odborného 

lesního hospodáře ve výši 121 770 Kč.  

Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) byl zaúčtován transfer 

od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 22 780 Kč (2 x 11 390 Kč). 

Na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce) byl zaúčtován finanční příspěvek na projekt 

"Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce“ ve výši 415 400 Kč. 

Kapitálové výdaje (investice) 

V 5 rozpočtovém opatření byly zavedeny 2 nové investice. Jedná se o investici “Terénní 

úpravy na pozemku č. 325/59 v k. ú. Nepomuk (u městských bazénů)” s rozpočtovanou 

částkou 150,33 tis. Kč a o investici “Kamerový a zabezpečovací systém ve Sběrném dvoře” s 

rozpočtovanou částkou 100 tis. Kč. Finanční prostředky pro tyto 2 nové investice byly 

přesunuty z “Rezervy”. 

Výdaje po 5. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 311 708 690 Kč. 

Příloha:  5. rozpoctove opatreni 2015.xls 

J. Švec požádal Z. Bouše o vyjádření za FV. 

Z. Bouše řekl za FV, že bod projednali a doporučují jej ZMN ke schválení. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 
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ZMN schvaluje 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 289 055 
780 Kč a výdaje 311 708 690 Kč. 

ZMN pověřuje Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A - A A A A A A A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-0) 
 

 
26) 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (1:39:00 - 2:03:10) 

Předkladatel: Rada města Nepomuk 
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 4: 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi.  

J. Somolík seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy. Na začátku 
upozornil, že v DZ je uvedena daň z příjmů právnických osob ve výši 3 035 000 Kč. Dle zprávy 
od daňové poradkyně, ale bude tato částka vyšší a to 4 444  000 Kč. Příjmy a výdaje tak musí 
být upraveny oproti částkám, které jste obdrželi v DZ. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Příjmy v rámci 6 rozpočtového opatření byly navýšeny o 3 185 370 Kč 4 594 370 Kč. 

Na straně příjmů bylo navýšeno: dotace 4116 o částku 150 370 Kč. (transfer od Úřadu práce 

na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti 2 x 11 390 Kč, dotace na úhradu zvýšených nákladů dle 

lesního zákona 6 200 Kč a dotace na činnost odborného lesního hospodáře 121 390 Kč). Dále 

na straně příjmů byl navýšen paragraf 1122 o částku 3 035 000 Kč 4 444 000 Kč. Jedná se o 

daň z příjmů právnických osob za obec.  

Příjmy po 6. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 292 241 150 Kč 293 650 150 Kč. 

Výdaje v rámci 6 rozpočtového opatření byly navýšeny o stejnou částku jako příjmy tj. o 

3 185 370 Kč 4 594 370 Kč.   

Tato částka na straně výdajů byla rozdělena takto:  

Na § 1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství) byla zaúčtována dotace na na úhradu 

zvýšených nákladů dle lesního zákona ve výši 6 200 Kč.  
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Na § 1036 - Správa v lesním hospodářství byla zaúčtována dotace na činnost odborného 

lesního hospodáře ve výši 121 390 Kč.  

Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) byl zaúčtován transfer 

od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 22 780 Kč (2 x 11 390 Kč). 

Na § 6399 – Ostatní finanční operace byla zaúčtována daň z příjmů právnických osob za obec 

ve výši 3 035 000 Kč 4 444 000 Kč. 

Kapitálové výdaje (investice) 

Podrobnosti jsou v plánu investic, který je součástí přílohy 6. rozpoctove opatreni 2015.xls 

Výdaje po 6. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 314 894 060 Kč 316 303 060 Kč. 

Příloha:  6. rozpoctove opatreni 2015.xls 

Dále J. Somolík podrobně hovořil o plánovaných investicích města (kapitálové výdaje): 

1. nová investice „Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk“ - nově 200 tis. Kč 

2. nová investice veřejné osvětlení ve Dvorci - Tojická ulice - nově 100 tis. Kč 

3. navýšení financí na investici střešní krytina hasičské zbrojnice - o 50 tis. Kč 

4. navýšení financí na investici obytná zóna za elektrárenskými bytovkami - o 200 tis. Kč 

- finance na 3 a 4 se vzaly z investice stavba garáže pro zásahový automobil SDH 

5. investice na osvětlení Nové město Přesanická - zatím bylo bez financí - nově 100 tis. Kč. 

6. investice na nákup pozemků v souvislosti se schválenými body z dnešního ZMN - 3 mil. 

Kč 

Částku 3 400 000 Kč jsme tedy získali z investice „zateplení ZŠ Nepomuk“. Kapitálové výdaje 

se tak nezvýšily a ani nesnížily. 

J. Švec požádal Z. Bouše o vyjádření za FV. 

Z. Bouše řekl za FV, že bod projednali a navrhují ještě přidat kolonku do investic a to na 
uličku mezi Nádražní a Školná ulicí. Požádal J. Švece o bližší informace. 

 J. Švec řekl, že se jedná o další pokrok v kauze kolem pana Vlacha. Pokud město vybuduje 
oplocení kolem pozemku pana Vlacha, je přislíbeno, že ulička bude pak přístupná. 

J. Somolík se zeptal na částku, kterou FV požaduje na tuto investici. 

Z. Bouše řekl, že na vybudování oplocení navrhují částku 120 000 Kč, ale nemáme ji 
podloženu. Je to jen odhad.  

DISKUZE: 
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J. Somolík řekl, že pokud chceme od začátku roku na nějakou investici vzít peníze, bereme je 
vždy z investice „zateplení ZŠ Nepomuk“. Nyní tam tedy máme cca 11 mil. Kč, to samozřejmě 
nestačí. Na tuto akci ale dostaneme dotaci (cca 8 mil. Kč), pod dotací je i úprava hřiště při MŠ 
v přírodním stylu.   

V. Kovář se zeptal, jaký pozemek chceme oplocovat.  

J. Švec řekl, že pozemek města. 

V. Kovář se zeptal, z jakého důvodu se oplocuje veřejná cesta města. 

J. Švec řekl, že proto, aby veřejnost nevnikala na pozemek p. Vlacha. 

V. Kovář se zeptal, jestli tedy budeme oplocovat pozemek pana Vlacha za peníze města. 
Pokud ano, bude hlasovat proti 6. RO. 

V. Vokurka řekl, že dnes proběhlo jednání k výběrovému řízení k zateplení ZŠ a stále není 

jisté, jestli dotaci dostaneme a jestli tedy budeme stavět. Schvalování přesunu financí na 

investici na plot p. Vlacha by tedy odsunul na dobu, kdy budeme vědět, jestli budeme 

realizovat akci zateplení ZŠ či nikoli. 

J. Somolík řekl, že se zateplení ZŠ bude realizovat jen na základě přidělené dotace. 

M. Baroch řekl, že dotace na zateplení ZŠ byla schválena, podmínkou je jen vše zhotovit do 

31. 12. 2015. 

A. Marušincová se zeptala, jak je to s dotací na přírodní hřiště při MŠ. Částka 200 tis. 

samozřejmě stačit nebude. 

J. Somolík řekl, že předpokládaná hodnota akce je 2,3 mil. Kč a z dotace půjde přes 1,9 mil. 

Kč. 

Ve 20:00 přichází V. Novák - 15 zastupitelů 

P. Kroupa řekl, že realizace přírodní zahrady při MŠ je stejně jako v případě zateplení ZŠ 

nutná do 31. 12. 2015. 

M. Duchoslavová se zeptala, jestli bude dále reagováno na podnět V. Kováře ohledně 

pozemku p. Vlacha. Dává v tomto V. Kovářovi za pravdu. 

V. Kovář řekl J. Švecovi, že mu lidé lezou na pozemek z pozemku města a tak by chtěl, aby 

mu to město taky oplotilo. 

J. Švec řekl, že se nechce přít o malichernosti. Hlavně se chce s panem Vlachem konečně 

dohodnout. Plot bude postaven na pozemku města Nepomuk a nikoli na pozemku p. Vlacha. 

M. Duchoslavová řekla, že by chtěla vložit ještě nový návrh, že namísto výstavby plotu se 

odstraní načerno postavený plot p. Vlacha, který nemá na pozemku města co dělat. 
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M. Baroch řekl, že je zde velmi dlouhá a složitá historie sporu. Řešení, které se nyní nabízí, 

není definitivní. 

Z. Bouše řekl, že ulička, o níž jde, není jen města, ale částečně i pana Vlacha. 

V. Kovář řekl, že si myslí, že je ulička jen města. 

J. Švec řekl, že si myslí, že má pravdu Z. Bouše. 

M. Baroch řekl, že je p. Vlach zastoupen právníkem a tak s ním není komunikace zase tak 

jednoduchá, jak by se mohlo zdát. 

V. Vokurka řekl, že za rozpočtované peníze tam uděláme výstavní zeď, pokud bychom měli 

něco stavět tak obyčejný plot za desetinovou cenu. 

J. Švec řekl, že návrh FV na zařazení financí na tento plot tedy vypustíme. Ve věci p. Vlacha 

budeme dále jednat za kontroly předsedy KV. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 
293 650 150 Kč a výdaje 316 303 060 Kč. 

ZMN pověřuje Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

Z A A A A A A Z A A A A A A A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-2)  
 

27) Poskytnutí finančních příspěvků z dotačního programu Obnova 
historického jádra města (2:03:10 - 2:10:40) 

Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Pavel Kroupa 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 5: Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku fyzické osobě z 
dotačního programu města Nepomuk „Obnova historického jádra města Nepomuk“ 
uzavřená podle §1724, §1725, §1746/2 a §2055 občanského zákoníku 

P. Kroupa seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
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V letošním roce byl rozhodnutím zastupitelstva ze dne 12. 2. 2015 zřízen nový dotační 
program, jehož cílem je regenerace historického centra města. Tohoto cíle má být dosaženo 
poskytnutím veřejných financí na spolufinancování vybraných projektů obnovy historických 
domů, které nepožívají statusu kulturní památky (na památkově chráněné objekty je možné 
žádat z jiných dotačních programů – ORP, kraj, MK ČR …)  
Dotační program byl koncipován jako zkušební, aby se ověřilo, zdali tímto způsobem se 
opravdu podaří dosáhnout vytčeného cíle, kterým má být postupná obnova jádra města, 
zachovávající či dokonce restituující jeho historické a památkové hodnoty. 
Po počátečních rozpacích se ukázalo, že zájem vlastníků domů v centru města je značný. Část 
potenciálních zájemců rezignovala, když se blíže seznámila s podmínkami poskytnutí dotace i 
z dalších důvodů. Nakonec žádost o příspěvek v termínu podalo 10 subjektů. Požadovaná 
částka (513 tis.) přesáhla prostředky alokované v programu (200 tis. Kč) o 157%. Bylo tedy 
možné uspokojit jen menší část žadatelů, což ale zase znamená, že k podpoření byly vybrány 
jen ty nejkvalitnější projekty. 
Vlastní výběr probíhal v souladu s Pravidly příslušného dotačního programu. Komise 
památkové péče provedla důkladný rozbor každé žádosti. V rámci každého kritéria pro 
hodnocení (viz čl. II, odst. 2, pís. a-e Pravidel) se posuzovala míra jeho naplnění a na jejím 
základě byl přidělen odpovídající počet bodů. Součtem bodů získaných u jednotlivých kritérií 
byl stanoven celkový počet bodů u každé žádosti a následně žádosti seřazeny podle počtu 
získaných bodů. 
Zastupitelstvu jsou tedy předkládány ke schválení první čtyři žádosti, tak jak byly seřazeny 
dle celkového bodového ohodnocení. Zároveň u těchto žádostí byla komise nucena 
navrhnout zkrácení dotace oproti požadované výši, neboť při přiznání požadovaných částek v 
celé výši by bylo možné podpořit ještě méně projektů.  
Výsledek projednala i Rada města a doporučuje zastupitelstvu v nezměněné podobě ke 
schválení. 
Věříme, že schválením těchto grantů a následně realizací vybraných projektů nastartujeme 
dlouhodobý proces postupné regenerace historického centra našeho města, tak aby bylo 
atraktivním místem jak pro turisty, tak pro život místních občanů.  

Přílohy:  

- Tabulka žádostí z dotačního programu – granty4_hodnocení_KomisePP.pdf 
- Zápis z jednání komise památkové péče - Zapis_z_jednani_komise_PP-

12_05_2015.pdf 
- Přehledová mapka - mapa_zadosti-objekty.pdf 
- Fotografie objektů vybraných k podpoření – 01_Plzenska167.jpg, 

04_Plzenska170_B.jpg, 05_Plzenska156_A.jpg, 06_Plzenska172_B.jpg 
- Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku (Obnova historického jádra)  - 

Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku (Obnova historického 
jádra.docx) 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje v souladu s příslušnými Pravidly poskytnutí finančních příspěvků z 
dotačního programu “ Obnova historického jádra města Nepomuku“ dle přiložené tabulky. 

ZMN schvaluje smlouvy dle vzorových smluv o poskytnutí veřejné dotace. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

N Z A A A A A N A A A A A A A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-2-1) 
 

 

28) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk (2:10:40 - 

2:20:40) 

Předkládá a zpracoval: Ing. Jiří Švec 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Žádost Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk ve výši 200.000,-- Kč  na opravu 
arciděkanského kostela sv. Jakuba. Rada města na svém řádném jednání dne 28. 5. 2015 
projednala tuto žádost a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení. 

Příloha: žádost 

J. Švec předal slovo S. Holému (Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk). 

S. Holý se nejprve vrátil k pozemkům - církevním restitucím. Krátce hovořil o finančních 
poměrech ohledně založení farnosti Nepomuk. Řekl, že církevními restitucemi dochází 
k navrácení majetku církvím po jeho odejmutí v roce 1948, vracené jsou ale jen ty pozemky, 
které nejsou zastavěné. Poté hovořil k samotnému bodu jednání. Řekl, že např. na obnovu 
Svatojánského muzea musela dát nepomucká farnost 2,5 mil. Kč (celková cena muzea 15 mil. 
Kč, dotace z EU 12,5 mil. Kč). Předmětem dnešního jednání je dotace 200 tis. Kč, ta půjde 
částečně na opravu varhan v kostele sv. Jakuba a částečně na opravu fasády kostela sv. 
Jakuba, celkem by obě akce měly stát zhruba 400 tis. Kč. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze VI. zasedání – 18. 6. 2015 
 

 

36 
 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje příspěvek ve výši 200.000,-- Kč z rozpočtu města Nepomuk pro 
Římskokatolickou farnost arciděkanství Nepomuk. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A Z A A A A A A A A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-1) 
 

 

29) Statut a volba Redakční rady města Nepomuku (2:20:40 - 2:37:10) 

Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Pavel Kroupa 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 6: Statut Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku 

 P. Kroupa seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

V předchozích letech fungovala redakční rada Nepomuckých novin jako více méně 
neformální poradní orgán konzultující s redakcí některé (závažnější) otázky ohledně vydávání 
a obsahu Nepomuckých novin. Nebyly zcela vyjasněné její pravomoci ani složení ani způsob 
ustavení. 
Předkládaný návrh chce nejen odstranit tyto nedostatky, ale zároveň si klade další cíle: 
Především by měl posílit nezávislost městských sdělovacích prostředků, dodat jim punc jisté 
„veřejnoprávnosti“. Proto zavádí volbu redakční rady zastupitelstvem (namísto pouhého 
jmenování městskou radou či starostou). A také jmenování šéfredaktora městskou radou na 
návrh redakční rady. V textu Statutu se několikrát objevují pojmy jako vyváženost a 
objektivnost poskytovaných informací. 
Dále má návrh za cíl koordinovat obsah jednotlivých městských sdělovacích prostředků, 
proto rozšiřuje působnost redakční rady a šéfredaktora i na webové stránky či kabelovou 
televizi. Také má být jasně určená odpovědnost za obsah, aktuálnost informací, vzhled médií 
– definuje tedy povinnosti a kompetence redakční rady, šéfredaktora a redakce. Tolik první 
část návrhu. 

Druhým usnesením v tomto bodu je volba vlastní redakční rady. Při návrhu personálního 
složení bylo přihlédnuto ke znění čl. 2 odst. 3 navrhovaného Statutu („Redakční rada je 
zpravidla sedmičlenná. Je vhodné, aby mezi jejími členy byli vyváženě zastoupeni zastupitelé, 
nezávislí mediální experti a redaktoři sdělovacích prostředků.“). Nominování jsou tedy 
zastupitelé: Ing. Pavel Jiran (SNK-ED, dosavadní člen RR), Václav Kovář (ČSSD) a PhDr. Pavel 
Kroupa (SZ, místostarosta / radní pro kulturu), dále Mgr. Miroslav Anton (bývalý šéfredaktor 
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Českého rozhlasu Plzeň), PhDr. Richard Böhnel (bývalý redaktor MF Dnes, dosavadní člen 
RR), Bc. Šárka Boušová (Infocentrum Nepomuk) a Pavel Motejzík, Dis. (regionální spisovatel, 
nově pověřený tvorbou Nepomuckých novin jako šéfredaktor). 
Tento návrh s sebou nenese žádné přímé finanční náklady (předpokládá se, že působení v RR 
nebude honorované). 
Přínosem by mělo být zlepšení kvality městských sdělovacích prostředků a vytvoření jistého 
právního rámce, který bude garantovat jejich nezávislost a tedy i svobodu projevu, 
objektivnost a vyváženost zveřejňovaných informací.  

Příloha:  

- Návrh Statutu Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku -
statut_RR.docx 

DISKUZE: 

V. Kovář řekl, že když vidí kvalitu obsazení redakční rady (RR), tak žádá z důvodu pracovního 
vytížení o vyškrtnutí z ní. 

M. Duchoslavová řekla, že by chtělo lépe specifikovat pravomoci členů RR, i dosud RR 
fungovala, ale nepracovala tak, jak bychom si představovali. Je třeba zvolit náhradu za V. 
Kováře, pokud není jiný kandidát, hlásí se sama. 

P. Kroupa poděkoval M. Duchoslavové za zájem o práci v RR a řekl, že odpovědnost má 
šéfredaktor a RR jen dozoruje. 

P. Jiran řekl, že je statut napsán dobře. Hlavní odpovědnost má šéfredaktor - ve statutu je 
uveden výčet jeho povinností. Dále se dotázal na pasáž statutu - článek 6, odstavec 3, kde je 
uvedeno: „Uveřejněné příspěvky nejsou zpravidla honorovány. Nevyžádané materiály se 
nevracejí.“ Příspěvky je tedy možno honorovat? Slovo zpravidla by vypustil.   

P. Kroupa řekl, že je možné slovo zpravidla textu vypustit. Bylo do textu dáno, aby to nebylo 
zcela striktní. 

P. Jiran řekl, že je to nyní napsáno neurčitě. 

P. Motejzík (šéfredaktor) řekl, že slovo zpravidla klidně být vypuštěno může. V minulosti 
příspěvky taky honorovány nebyly. 

P. Kroupa řekl, že jako předkladatel se s návrhem ztotožňuje a tak bude statut v článku 6 
odstavec 3 mít následující podobu: „Uveřejněné příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané 
materiály se nevracejí.“ 

P. Jiran řekl, že jako členku RR by M. Duchoslavovou doporučil. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 

ZMN schvaluje statut Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku. 
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VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A N A A A A A A A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-1-0) 

ZMN volí 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. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A A A A N A A A Z A Z A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-1-2) 
 

 

30) Různé (od 2:37:10) 

A. Spojnice Nádražní a Školní ulice (2:37:10 - 2:50:50) 

J. Švec řekl, že navrhuje usnesení ve znění ZMN pověřuje V. Kováře jednat s p. Vlachem 
v jeho kauze. 

M. Duchoslavová se zeptala V. Kováře, jestli s tím souhlasí. 

V. Kovář řekl, že se pokusí celou věc znovu vysvětlit. Do podzimu loňského roku byl 
pozemek, na němž jsou postavena vrata státu a nikoli města, takže to město nemohlo ty 4 
vyřešit. Poté, co město pozemek nabylo do svého vlastnictví, tam je jediný problém a to ten, 
že ta vrata nejsou v majetku města, ale jsou majetkem p. Vlacha. Pokud bychom tam nyní 
přišli a ta vrata demontovali, bude se jednat o poškozování cizího majetku. Město se až do 
podzimu loňského roku snažilo s p. Vlachem domluvit. Domluva ale nebyla možná, protože 
p. Vlach souhlasil s demontováním vrat jen za podmínky, že město pozemek oplotí. Což 
samozřejmě není možné, protože pokud někdo nechce, aby veřejnost měla možnost 
vstupovat na jeho pozemek, tak si svůj pozemek musí oplotit sám. Pokud bychom plot 
vystavěli, byl by to precedens a na město by pak s podobnou žádostí mohl přijít kdokoli, 
komu z městského pozemku chodí lidé na jeho pozemek. P. Vlach dokonce požaduje zeď, 
takže tu nejdražší variantu. Nesouhlasil bych ale ani tím plotem. Dávali jsme p. Vlachovi šanci 
do poslední chvíle věc vyřešit domluvou. Před volbami v loňském roce jsme p. Vlacha pozvali 
i s jeho právním zástupcem na zasedání RMN, ale nedorazili. Po volbách jsem upozorňoval na 
nutnost situaci řešit s pozice síly - žádost o soudní příkaz k vyklizení pozemku, protože právo 
je na straně města.  Bohužel město začalo jednat s p. Vlachem v celé kauze od začátku a nyní 
se snaží přistoupit na jeho nesmyslné podmínky.  
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M. Duchoslavová požádala o radu právníků z řad ZMN. Ptá se, jak by bylo posuzováno 
odstranění vrat p. Vlacha bez jeho souhlasu, zdali by se jednalo o poškození cizí věci.  

J. Švec řekl, že M. Duchoslavovou k jednání s p. Vlachem rád pozve a věc zkusí vyřešit 
společně. 

Z. Bouše řekl, že kroky minulého vedení v této kauze měl V. Kovář sdělit současnému vedení 
a ZMN již dříve. 

V. Kovář řekl, že o tom současné vedení informoval při předávání kanceláře. 

J. Švec řekl, že tedy sjednáme schůzku ve složení V. Kovář, J. Švec, M. Duchoslavová a p. 
Vlach buďto na místě anebo na radnici. 

M. Duchoslavová se zeptala, jestli může k věci vypracovat městský právník nějaké 
stanovisko.  

M. Kubík (veřejnost) řekl, že  ZMN má stavební komisi (SK), která by toto měla řešit a 
požádat stavební úřad o vyjádření, jestli se jedná o černou stavbu anebo nikoli. 

P. Jiran řekl, že SK přeci nebude dělat prostředníka mezi městem a stavebním úřadem, když 
obě instituce sídlí vedle sebe. 

V. Vokurka řekl, že SK je poradní orgán, který nemá žádnou pravomoc. Kauza už je velmi 
dlouho v chodu, takže nemá cenu, aby SK věc prošetřovala zase od začátku. 

M. Baroch řekl, že pokud bude jasně stanoveno, že se jedná o nepovolenou stavbu, tak by 
mohla být dle zákona odstraněna. 

M. Duchoslavová se zeptala, jaký tedy bude závěr jednání. 

J. Švec řekl, že jak již uvedl, závěr bude ten, že sjednáme schůzku ve složení V. Kovář, J. Švec, 
M. Duchoslavová a p. Vlach. 

M. Duchoslavová řekla, že ale potřebujeme mít v ruce nějaké pravomocné vyjádření, o které 
se budeme moci při jednání opřít. O toto vyjádření ale musí někdo požádat. 

M. Baroch řekl, že toto stanovisko v případě souhlasu M. Němce zajistí. 

M. Němec řekl, že p. Vlacha zastupuje právní kancelář, v níž působí a tak se k věci nebude 
vyjadřovat. 

M. Duchoslavová řekla, že tedy podává návrh pověřit M. Barocha k zajištění stanoviska 
k věci. 

B. KK Pyramida (2:50:50 - 2:52:20) 

J. Švec řekl, že přítomným v několika bodech sdělí poslední informace ke KK Pyramida. 

- došlo k výměně stavbyvedoucího - nyní je vedoucí stavby samotný ředitel divize Plzeň 
- intenzivní práce v současnosti probíhají v Kozlovické ulici u Unibricku, aby ta byla co 

nejdříve zprůjezdněna 
- postupně se začíná budovat panelová cesta v podél hlavní silnice 1/20  
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- uzávěrka silnice 1/20 bude od konce července, poté se začne jezdit po objízdných 
trasách  

C. Nedokončená úprava Plzeňské ulice (2:52:20 - 2:55:00) 

S. Holý řekl, že vyústění Plzeňské ulice na křižovatce pod poštou u provozovny Eldorádo je 
stále v provizorním stavu. Ptá se, kdy se bude dělat 3. etapa úprav Plzeňské ulice. 

J. Švec řekl, že sledujeme možnosti získat dotaci na tuto úpravu. 

M. Duchoslavová se zeptala, jestli by to nešlo opravit dopředu a z dotace bychom finance 
dostali později. 

S. Holý řekl, že se jedná jen asi o cca 50 m2, který by chtěly vydláždit. Pokud je dotace 
v nedohlednu, stálo by za to přemýšlet o tom, zda bychom nemohli úsek vydláždit vlastními 
silami. 

J. Švec řekl, že si věc zapisuje a bude řešit. 

D. Odpady (2:55:00 - 3:20:50) 

Z. Bouše řekl, že se na diskusním fóru města Nepomuk řešilo odpadové hospodářství. Chtěl 
by tedy, aby zde k tomu bylo něco řečeno. Ptá se A. Marušincové, jestli minulé vedené 
předávalo vedení současnému všechny smlouvy týkající se odpadů včetně jejich dodatků. 

A. Marušincová řekla, že smlouvy včetně dodatků předala J. Švecovi. Dodatek č. 11. jsme 
nemohli najít, ale pak jsem si uvědomila, že by snad mohl být ještě na sekretariátu. 

Z. Bouše se zeptal V. Kováře, jestli ví, čeho se týká dodatek č. 11. 

V. Kovář řekl, že si nevybavuje, co je v tomto dodatku, že ve funkci podepsal nesčetně smluv 
a jejich dodatků. 

Z. Bouše řekl, že byl podepsaný 30. 6. 2014. Jedná o dodatek uzavřený na 5 let dopředu 
v celkové hodnotě skoro 10 mil Kč. 

A. Marušincová řekla, že je zde dodatek chybně prezentován. Dodatek nám totiž garantuje 
cenu za kg komunální odpadu na 5 let a ta cena je pro město výhodná. Skládkovné a svoz se 
stále zdražuje. 

Z. Bouše se zeptal, jestli měli nějaké konkrétní jiné nabídky k porovnání, když říká, že je tato 
cena výhodná. 

A. Marušincová řekla, že ta cena je garantována již v té původní smlouvě z roku 2011, nikoli 
v tomto dodatku. 

Z. Bouše řekl, že nechápe, proč byl tedy tento dodatek podepisován. 

A. Marušincová řekla, že právě kvůli garanci ceny. 

Z. Bouše se zeptal, proč tedy nebyla zjišťována cena u jiných dodavatelů. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze VI. zasedání – 18. 6. 2015 
 

 

41 
 

V. Novák se zeptal, jestli jsem u výslechu, že mu tak současné počínání Z. Bouše vůči A. 
Marušincové připadá. 

M. Baroch řekl, že jsme předmětnou smlouvu získali od dodavatele, tedy firmy Becker a 
nikoli od města. Na smlouvě je podpis A. Marušincové (místostarostka) a nikoli tehdejšího 
starosty V. Kováře. Nejsme si jisti, že byla A. Marušincová k podpisu oprávněna. Obecně 
platí, že místostarosta podepisuje smlouvy jen v případě nepřítomnosti starosty či je-li 
k podpisu pověřen. Celá věc se navíc měla řešit spíše v rámci výběrového řízení na svozovou 
firmu - jsme v režimu zákona o veřejných zakázkách. 

A. Marušincová řekla, že minulé vedení za ty roky ve funkci kontaktovalo několik svozových 
firem, ale konkrétní nabídky nepřišly. Měli jsme např. sjednanou nabídku od firmy AVE, ale 
ta ji nakonec nedodala. Ještě upozornila, že se nyní bavíme o svozu komunálního odpadu a 
nikoli o nakládání s bioodpady. 

Z. Bouše řekl, že na něho dodatek uzavřený na 5 let dopředu působí všelijak. Dále požádal V. 
Kováře o vysvětlení informací napsaných na nepomuckém diskusním fóru. 

V. Kovář řekl, že v rámci Projektu meziobecní spolupráce (PMOS) se řeší jako jedno z témat i 
odpady. Ještě před tímto projektem jsme na schůzích Mikroregionu Nepomucko řešili nějaké 
možnosti, jak ušetřit peníze. Jak říkala A. Marušincová, chodili nám na město různé nabídky. 
Chtěli jsme svoz řešit i s okolními obcemi - např. tu byla možnost koupit si vlastní popelářský 
vůz, který by fungoval v rámci celého MN. Nyní to funguje tak, že v obcích v rámci MN jezdí 
různé svozové firmy, což je ekonomicky nevýhodné. Kdybychom měli vlastní vůz anebo 
odpady svážela jen jedna firma, bylo by to ekonomicky daleko výhodnější. Na jihu Plzeňska 
působí Svazek pro odpadové hospodářství Plzeň - jih (Nepomuk členem není), šlo by tedy 
pomocí tohoto svazku zapojit i jiné okolní obce. Starostové jsou k tomu ale více méně 
skeptičtí. 

Z. Bouše se zeptal, z jakého důvodu tedy uzavřeli tu smlouvu na 5 let. 

V. Kovář řekl, že byl v době podpisu smlouvy služebně na Slovensku. 

P. Kroupa řekl, že na radnici funguje Centrální registr smluv (CES), v němž ale dodatek č. 11 
zaevidován není. 

Z. Bouše řekl, že k věci má ještě několik informací J. Rojík.  

J. Rojík (člen finančního výboru města) řekl, že kontrolu na úseku OH zahájili v období leden-
březen 2015. Ze závěrů kontroly plyne, že chybí některé smlouvy i jejich dodatky. Navíc 
fakturované částky nesouhlasí s dodatkem 11 ani dodatkem 6. Dále počet pronajatých 
sběrným nádob nesedí s počty na inventurním seznamu. Dodatek 11 není postavený na ceně 
za kg, jedná o platbu paušální částky za rok. Není tam tedy souvislost se skutečně odvezeným 
odpadem. Od prosince domlouváme vážení skutečně odvezeného odpadu. Chceme nyní 
smluvně zavázat cenu za 1 t odvezeného odpadu s firmou Becker. Stále jednáme, ale jsme již 
blízko úspěchu.  

V. Kovář upozornil v souvislosti s inventurním seznamem, že ne všechny kontejnery ve městě 
jsou ve vlastnictví Nepomuku. 
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J. Rojík řekl, že o tomto samozřejmě ví, v inventurním seznamu jsou majitelé kontejnerů 
uvedeni. Jedná se o dodatek 10 smlouvy, který rovněž není v CES. 

P. Motejzík (manažer Mikroregionu Nepomucko) řekl, že potvrzuje slova V. Kováře. Skutečně 
jsme o odpadech v rámci PMOS jednali, ale nyní se problematika OH přesunula spíše na 
jednání MN. V současnosti řešíme problematiku svozu bioodpadu. Chystáme se podat 
společnou žádost o dotaci na svozový vůz na bioodpad a kontejnery. 

M. Duchoslavová se zeptala, jak se celá věc uzavře. Je tedy dodatek vypověditelný či již od 
počátku neplatný? 

J. Švec řekl, že nyní nijak, další jednání s firmou Becker jsou naplánována na příští pátek. 

J. Rojík řekl, že dodatek je vypověditelný, není totiž plněn předmět smlouvy. Navíc byl 
podepsán za sporných okolností. 

M. Baroch dodal, že je otázka, jestli je smlouva výhodná. Bez VŘ to ale nezjistíme. 

P. Kroupa přednesl návrh usnesení týkající se kauzy p. Vlacha - ZMN pověřuje starostu Ing. 
Jiřího Švece, Mgr. Marka Barocha a Václava Kováře jednáním s panem Václavem Vlachem ve 
věci odstranění vrat a zpřístupnění cesty z ulice Nádražní do ulice Školní. 

V. Kovář se zeptal, proč je v návrhu uvedený. V kauze již není o čem jednat. 

P. Kroupa řekl, že právě proto, aby se mohl k návrhu vyjádřit. 

M. Duchoslavová řekla, že bylo vhodné, aby se jednání s Václavem Kovářem účastnili, když 
postup vedení dnes kritizovali. 

V. Kovář řekl, že jednání již bylo mnoho, ale k ničemu nevedly. 

M. Baroch řekl, že V. Kovář toho ke kauze a její historii ví nejvíce. 

M. Duchoslavová řekla, že pokud dosavadní jednání nebyla úspěšná, je nutné věc řešit jinak. 

J. Švec se zeptal V. Kováře, jestli se jednání zúčastní. 

V. Kovář řekl, že to bere jako ztrátu času. Jednání stejně nepřinesou žádný pokrok. 

M. Baroch dotaz J. Švece rozšířil a zeptal se, kdo z přítomných zastupitelů má zájem 
se jednání účastnit. 

M. Duchoslavová navrhla model jednání: právník města a právník p. Vlacha. 

M. Baroch navrhl usnesení ve znění: ZMN pověřuje 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. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (???): 
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ZMN pověřuje 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. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A Z A A Z A A Z A A A A 

 (A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-0-3) 
 

 

31) Závěr 

J. Švec poděkoval přítomným za účast a řekl, že příští jednání ZMN bude pravděpodobně 17. 
9. V případě potřeby proběhne v průběhu prázdnin pracovní ZMN na radnici města. 

 
Konec jednání: 21:32  

Zápis vyhotovil: Mgr. Pavel Vacík 
V Nepomuku dne 18. 6. 2015 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

Václav Kovář .............................................................................. …………………………………………… 

Mgr. Miroslav Němec….....……….....……………………………………………………………............................... 
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PŘÍLOHY:  

1. Přehled hlasování jednotlivých zastupitelů na V. zasedání zastupitelstva 
2. Soupis usnesení z V. zasedání zastupitelstva 
3. 5. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2015 
4. 6. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2015 
5. Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku fyzické osobě z dotačního 

programu města Nepomuk „Obnova historického jádra města Nepomuk“ uzavřená 
podle §1724, §1725, §1746/2 a §2055 občanského zákoníku 

6. Statut Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku 
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PŘÍLOHA 1: Přehled hlasování jednotlivých zastupitelů na VI. zasedání zastupitelstva 

 VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN S/N 

B
o

d
 p

ro
gr

am
u

 č
ís

lo
: 

1 Bod bez hlasování.  
2 Bod bez hlasování.  
3 A x A A A A A x A A A A A x A S 

4a A x A A A A A x A A A A A x A S 
4b Z x A A A A A x A A A A A x A S 
5 Bod bez hlasování.  
6 Bod bez hlasování.  
7 Bod bez hlasování.  
8 A A A A A A A x A A A A A x A S 
9 A A A A A A A x A A A A A x A S 

10 Bod bez hlasování.  
11 A A A A A A A x Z A A A A x A S 
12 A A A A A A A x A A A - - x A S 
13 A A A A A A A x A A A A A x A S 
14 A A A A A A A x A A A A A x A S 
15 A A A A A A A x A A A A A x A S 

16 A A A A A A Z x A Z A A A A A S 
17 A A A A A A A x A A A A A A A S 
18 A A A A A A A x A A A A A A A S 
19 A A A A A A A x A A A A A A A S 
20 A A A A A A A x A A A A A A A S 

21 A A A - A A A x A A A A A A A S 
22 A A A - A A A x A A A A A A A S 
23 Bod bez hlasování.  
24 Bod bez hlasování.  
25 A A A A A A A x A A A A A A A S 
26 Z A A A A A A Z A A A A A A A S 
27 N Z A A A A A N A A A A A A A S 
28 A A A A A A Z A A A A A A A A S 
29
a A A A A A A A N A A A A A A A S 

29
b A A A A A A A N A A A Z A Z A S 

30 A A A A Z A A Z A A Z A A A A S 
31 Bod bez hlasování.  

(A = ano, N = ne, Z= zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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PŘÍLOHA 2: Soupis usnesení z VI. zasedání zastupitelstva  

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 
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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). 
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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. 
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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 (???) 
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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 
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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) 
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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. 
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PŘÍLOHA 3: 5. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2015 

 

Příjmy v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 5. 

rozpočtovým

opatřením

5. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 5. 

rozpočtovým

opatřením

Daňové příjmy a poplatky 40 615,00 40 620,00 0,00 40 620,00

DPFO § 6 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPFO § 7 370,00 370,00 370,00

DPFO § 8 1 000,00 1 000,00 1 000,00

DPPO 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPPO za obec 0,00 0,00 0,00

DPH 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Poplatek - komun.odpad 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Poplatek ze psů 95,00 100,00 100,00

Poplatek za veř.prostranství 200,00 200,00 200,00

Poplatek z hracích automatů 200,00 200,00 200,00

Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Daň z nabytí nemovitých věcí 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Ostatní daně a poplatky 250,00 250,00 250,00

Nedaňové příjmy 34 392,00 34 392,00 415,40 34 807,40

Příjmy z lesního hospodářství 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Příjmy z knihovny 30,00 30,00 30,00

Příjmy z kultury 700,00 700,00 700,00

Příjmy z pronájmu - bytové h. 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Příjmy ze hřbitova 200,00 200,00 200,00

Pečovatelská služba 100,00 100,00 100,00

Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 200,00 200,00

Příjmy z nebytových prostor 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Příjmy z úroků 50,00 50,00 50,00

Ostatní nedaňové příjmy 13 512,00 13 512,00 415,40 13 927,40

Dotace 11 638,50 12 883,83 144,55 13 028,38

4112 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

4116 368,00 472,64 144,55 617,19

4121 30,00 30,00 0,00 30,00

4122 0,00 607,36 0,00 607,36

4213 0,00 349,40 0,00 349,40

4216 0,00 183,93 0,00 183,93

Financování - soc.fond 600,00 600,00 600,00

Převody účtů 0,00 200 000,00 200 000,00

Příjmy celkem 87 245,50 288 495,83 559,95 289 055,78

Ostatní nedaňové příjmy:

415,40 tis. Kč - finanční příspěvek na projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce" 

Dotace 4116: celková částka 144,55 tis. Kč 

22,78 tis. Kč -  transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (2 x 11,39 tis. Kč)

121,77 tis. Kč - dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008
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Výdaje v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 5. 

rozpočtovým

opatřením

5. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 5. 

rozpočtovým

opatřením

Kapitálové výdaje 36 360,00 36 693,33 0,00 36 693,33

Investice 36 360,00 36 693,33 0,00 36 693,33

   2212 - Silnice (6121) 12 500,00 12 500,00 150,33 12 650,33

   2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121) 50,00 50,00 0,00 50,00

   2310 - Pitná voda (6121) 950,00 1 150,00 0,00 1 150,00

   2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121) 0,00 400,00 0,00 400,00

   3113 - Základní školy (6121) 16 500,00 14 656,38 0,00 14 656,38

   3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   3611 - Podpora individuální bytové výstavby (6121) 500,00 700,00 0,00 700,00

   3612 - Bytové hospodářství (6121) 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00

   3613 - Nebytové hospodářství (6121) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

   3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3631 - Veřejné osvětlení (6121) 100,00 143,62 0,00 143,62

   3635 - Územní plánování (6119) 300,00 300,00 0,00 300,00

   3636 - Územní rozvoj (6119) 200,00 0,00 0,00 0,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122) 0,00 900,00 100,00 1 000,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk) 250,00 250,00 0,00 250,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Dvorec) 0,00 100,00 0,00 100,00

   6171 - Činnost místní správy (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   6171 - Činnost místní správy (6122) 110,00 110,00 0,00 110,00

   6171 - Činnost místní správy (6130) 300,00 583,00 0,00 583,00

   6171 - Činnost místní správy (6901) 0,00 250,33 -250,33 0,00

Běžné výdaje 73 538,41 274 455,41 559,95 275 015,36

1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních 

          plodin a zvláštní veterinární péče
50,00 50,00 50,00

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství) 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1036 - Správa v lesním hospodářství 50,00 50,00 121,77 171,77

2212 - Silnice 3 060,00 3 060,00 3 060,00

2310 - Pitná voda 500,00 500,00 500,00

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 400,00 400,00 400,00

3111 - Předškolní zařízení 1 693,41 1 693,41 1 693,41

3113 - Základní školy 4 120,00 4 120,00 4 120,00

3231 - Základní umělecké školy 189,00 189,00 189,00

3314 - Činnosti knihovnické 900,00 1 328,57 1 328,57

3319 - Ostatní záležitosti kultury 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00

z toho                                     Kultura 3 445,00 3 445,00 3 445,00

Rodný dům A.Němejce 105,00 105,00 105,00

Partnerská města 50,00 50,00 50,00

Nové kulturní akce 430,00 430,00 430,00

Propagace Nepomuka 400,00 400,00 400,00

Pivní slavnosti 70,00 70,00 70,00

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

          národního a historického povědomí (památkový grant)
200,00 200,00 200,00

3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 200,00 200,00 200,00

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 100,00 100,00

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty) 500,00 500,00 500,00

3421 - Využití volného času mládeže 150,00 150,00 150,00

3612 - Bytové hospodářství 8 206,00 8 206,00 8 206,00

3613 - Nebytové hospodářství 2 280,00 2 280,00 2 280,00

3631 - Veřejné osvětlení 600,00 600,00 600,00

3632 - Pohřebnictví 15,00 15,00 15,00

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 200,00 200,00

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3 130,00 3 130,00 3 130,00

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) 5 400,00 5 473,34 22,78 5 496,12

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 

          (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 
500,00 600,00 415,40 1 015,40

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

          (pěstounská péče)
368,00 368,00 368,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 

          samostatného bydlení
700,00 878,79 878,79

5212 - Ochrana obyvatelstva 16,50 16,50 16,50

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 40,00
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5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 535,00 535,00 0,00 535,00

z toho                           SDH Nepomuk 511,00 511,00 511,00

                  SDH Dvorec 24,00 24,00 24,00

6112 - Zastupitelstva obcí 1 900,00 1 900,00 1 900,00

6171 - Činnost místní správy 27 106,00 27 029,80 27 029,80

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

          (služby peněžních ústavů)
80,00 80,00 80,00

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 600,00 200 600,00 200 600,00

6399 - Ostatní finanční operace 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6402 - Finanční vypořádání minulých let 14,50 27,00 27,00

6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené 

          (příspěvek do mikroregionu)
185,00 185,00 185,00

Vytváření rezerv 250,00 250,00 0,00 250,00

 na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž 50,00 50,00 50,00

                                 rezerva na likvidaci katastrof 50,00 50,00 50,00

                                        rezerva na krizové stravy 150,00 150,00 150,00

Výdaje celkem 109 898,41 311 148,74 559,95 311 708,69

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:

podrobnosti viz. plán investic na rok 2015

řádek 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství):

22,78 tis. Kč -  transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (2 x 11,39 tis. Kč)

řádek 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 

415,40 tis. Kč -  finanční příspěvek na projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce" 

1036 - Správa v lesním hospodářství:

121,77 tis. Kč - dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008
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SU AU UZ ORG KA § položka Plán investic na rok 2015
Schválený

rozpočet

Rozpočet před 

5. rozpočtovým

opatřením

5. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 5. 

rozpočtovým

opatřením

10 2212 6121
Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk 

(u městských bazénů)
150,33 150,33

042 39 10 2212 6121 124 Kruhový objezd Pyramida 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 650,33

042 43 10 2219 6121 170 Bezbariérové chodníky - 2.etapa 50,00 50,00 50,00 50,00

042 45 02 2310 6121 164 Vrt HV 05, 06 650,00 650,00 650,00

02 2310 6121 Vrt HV3 - napojení na síť 200,00 200,00 200,00

02 2310 6121 Rekonstrukce rozvodů na vodárně 100,00 100,00 100,00

042 20 02 2310 6121 172
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace

v Přesanické ulici
0,00 100,00 100,00

042 33 02 2310 6121 173 Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici 0,00 100,00 100,00 1 150,00

042 09 02 2321 6121 171

Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici 

včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v 

Přesanické ulici

0,00 100,00 100,00

042 52 02 2321 6121 183 Prodloužení kanalizace v ulici U Rybníčku ve Dvorci 0,00 300,00 300,00 400,00

042 11 1112 14 3113 6121 110 Zateplení ZŠ 16 500,00 14 506,38 14 506,38

14 3113 6121 Rekostrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 0,00 150,00 150,00 14 656,38

0,00

16 3319 6121 Zastřešení letní scény 100,00 100,00 100,00 100,00

042 17 39 3611 6121 106 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami 500,00 700,00 700,00

042 00 1000 39 3612 6121 2 Zateplení pavlače - bytové hospodářství 1 500,00 1 500,00 1 500,00

042 27 1000 39 3612 6121 140 Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 1 000,00 1 000,00 1 000,00

042 54 1000 39 3612 6121 185 Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny 300,00 300,00 300,00 2 800,00

042 44 39 3613 6121 177 Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

042 35 39 3619 6121 1 Obytná zóna na Daníčkách 200,00 200,00 200,00

39 3631 6121 Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická 100,00 100,00 100,00

042 55 186 Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec 43,62 43,62 143,62

041 39 3635 6119 Územní plán Města Nepomuk 300,00 300,00 300,00

39 3636 6119 Strategické plánování a příprava projektů 200,00 0,00 0,00

0,00

39 3745 6121 Mihovka - lávka, zábradlí 200,00 200,00 200,00 200,00

042 53 39 3745 6122 184 Silniční váha ve sběrném dvoře 400,00 400,00

39 3745 6122 Kamerový a zabezpečovací systém ve Sběrném dvoře 100,00 100,00

39 3745 6122 Kompostéry a kontejnery na bioodpad 500,00 500,00 1 000,00
0227 19 5512 6121 Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 250,00 250,00 250,00

0,00 250,00
0228 19 5512 6121 Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec 100,00 100,00

0,00

19 6171 6121 Terasa - Nám. A.Němejce 64 100,00 100,00 100,00 100,00

19 6171 6122 Fortianalyzer (správa logu z firewallu) 110,00 110,00 110,00

19 6171 6130 20 Nákup pozemků 300,00 583,00 583,00

19 6171 6901 3 Rezerva 250,33 -250,33 0,00

Celkem 36 360,00 36 693,33 0,00 36 693,33 36 693,33

Plán investic na rok 2015 - investice bez stanovené částky

042 21 10 2212 6121 123 Kruhový objezd U Normy

042 07 10 2212 6121 169 Rekonstrukce Plzeňské ulice -2.etapa

Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesanická

109 Urnový háj

156 Kamerový systém

Přístavba ZUŠ u ZŠ

Dětská hřiště 

Prodloužení kanalizace u p. Viktory

Prodloužení kanalizace ve Dvorci, 

Ke Dvorům u pí Silovské

Cyklostezka

Okna - bytové domy Na Vinici 

opěrná zeď - Kubík

Oplocení pozemku IZS  

Oplocení vrtů 

Prodloužení plynovodu - Třebčická ulice

Opěrné zdi - Jirky Kubíka 367, 368

Rekonstrukce úpravny vody u Soběsuk 

-250,33 tis. Kč

Nové investice:

150,33 tis. Kč

100 tis. Kč

Zrušené investice:

Rezerva

Kamerový a zabezpečovací systém ve Sběrném dvoře

Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk 

(u městských bazénů)
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5. rozpočtové opatření 2015

v tis. Kč

Schv álený

rozpočet

Rozpočet před 

5. rozpočtov ým

opatřením

5. rozpočtov é

opatření

Rozpočet po 5. 

rozpočtov ým

opatřením

Položka 4111

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4112

Všeobecná dotace 11240,5 11 240,50 11 240,50

Celkem 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

Položka 4116

Státní příspěvek na býkon pěstounské péče - ÚZ 13010 368,00 368,00 368,00

Transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti - ÚZ 13234 0 68,34 22,78 91,12

Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy 0 36,30 36,30

dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008 0 0,00 121,77 121,77

368,00 472,64 144,55 617,19

Položka 4121

dotace od obcí 0 30,00 30,00

Celkem 0,00 30,00 0,00 30,00

Položka 4122

Neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven 0 428,57 428,57

Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu 0 178,79 178,79

Celkem 0,00 607,36 0,00 607,36

Položka 4123

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4213

Dotace SZIF na Multimediální vyuku ve volnočasovém centru FÉNIX 0 349,40 349,40

0,00

Celkem 0,00 349,40 0,00 349,40

Položka 4216

Dotace SFŽP na zametací stroj 0 183,93 183,93

Celkem 0,00 183,93 0,00 183,93

Položka 4222

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

všechny dotace celkem tis. Kč 13 028,38
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PŘÍLOHA 4: 6. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2015 

 

Příjmy v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 6. 

rozpočtovým

opatřením

6. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 6. 

rozpočtovým

opatřením

Daňové příjmy a poplatky 40 615,00 40 620,00 4 444,00 45 064,00

DPFO § 6 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPFO § 7 370,00 370,00 370,00

DPFO § 8 1 000,00 1 000,00 1 000,00

DPPO 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPPO za obec 0,00 0,00 4 444,00 4 444,00

DPH 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Poplatek - komun.odpad 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Poplatek ze psů 95,00 100,00 100,00

Poplatek za veř.prostranství 200,00 200,00 200,00

Poplatek z hracích automatů 200,00 200,00 200,00

Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Daň z nabytí nemovitých věcí 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Ostatní daně a poplatky 250,00 250,00 250,00

Nedaňové a kapitálové příjmy 34 392,00 34 807,40 0,00 34 807,40

Příjmy z lesního hospodářství 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Příjmy z knihovny 30,00 30,00 30,00

Příjmy z kultury 700,00 700,00 700,00

Příjmy z pronájmu - bytové h. 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Příjmy ze hřbitova 200,00 200,00 200,00

Pečovatelská služba 100,00 100,00 100,00

Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 200,00 200,00

Příjmy z nebytových prostor 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Příjmy z úroků 50,00 50,00 50,00

Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy 13 512,00 13 927,40 13 927,40

Dotace 11 638,50 13 028,38 150,37 13 178,75

4112 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

4116 368,00 617,19 150,37 767,56

4121 30,00 30,00 0,00 30,00

4122 0,00 607,36 0,00 607,36

4213 0,00 349,40 0,00 349,40

4216 0,00 183,93 0,00 183,93

Financování - soc.fond 600,00 600,00 600,00

Převody účtů 0,00 200 000,00 200 000,00

Příjmy celkem 87 245,50 289 055,78 4 594,37 293 650,15

Dotace 4116: celková částka 150,37 tis. Kč 

6,2 tis. Kč - dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona - ÚZ 29004

22,78 tis. Kč -  transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (2 x 11,39 tis. Kč)

121,39 tis. Kč - dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008

DPPO za obec

4 444 tis. Kč - daň z příjmů právnických osob
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Výdaje v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 6. 

rozpočtovým

opatřením

6. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 6. 

rozpočtovým

opatřením

Kapitálové výdaje 36 360,00 36 693,33 0,00 36 693,33

Investice 36 360,00 36 693,33 0,00 36 693,33

   2212 - Silnice (6121) 12 500,00 12 650,33 0,00 12 650,33

   2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121) 50,00 50,00 0,00 50,00

   2310 - Pitná voda (6121) 950,00 1 150,00 0,00 1 150,00

   2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121) 0,00 400,00 0,00 400,00

   3113 - Základní školy (6121) 16 500,00 14 656,38 -3 400,00 11 256,38

   3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   3611 - Podpora individuální bytové výstavby (6121) 500,00 700,00 200,00 900,00

   3612 - Bytové hospodářství (6121) 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00

   3613 - Nebytové hospodářství (6121) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

   3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3631 - Veřejné osvětlení (6121) 100,00 143,62 200,00 343,62

   3635 - Územní plánování (6119) 300,00 300,00 0,00 300,00

   3636 - Územní rozvoj (6119) 200,00 0,00 0,00 0,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122) 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk) 250,00 250,00 -250,00 0,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Dvorec) 0,00 100,00 50,00 150,00

   6171 - Činnost místní správy (6121) 100,00 100,00 200,00 300,00

   6171 - Činnost místní správy (6122) 110,00 110,00 0,00 110,00

   6171 - Činnost místní správy (6130) 300,00 583,00 3 000,00 3 583,00

   6171 - Činnost místní správy (6901) 0,00 0,00 0,00 0,00

Běžné výdaje 73 538,41 275 015,36 4 594,37 279 609,73

1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních 

          plodin a zvláštní veterinární péče
50,00 50,00 50,00

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství) 3 000,00 3 000,00 6,20 3 006,20

1036 - Správa v lesním hospodářství 50,00 171,77 121,39 293,16

2212 - Silnice 3 060,00 3 060,00 3 060,00

2310 - Pitná voda 500,00 500,00 500,00

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 400,00 400,00 400,00

3111 - Předškolní zařízení 1 693,41 1 693,41 1 693,41

3113 - Základní školy 4 120,00 4 120,00 4 120,00

3231 - Základní umělecké školy 189,00 189,00 189,00

3314 - Činnosti knihovnické 900,00 1 328,57 1 328,57

3319 - Ostatní záležitosti kultury 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00

z toho                                     Kultura 3 445,00 3 445,00 3 445,00

Rodný dům A.Němejce 105,00 105,00 105,00

Partnerská města 50,00 50,00 50,00

Nové kulturní akce 430,00 430,00 430,00

Propagace Nepomuka 400,00 400,00 400,00

Pivní slavnosti 70,00 70,00 70,00

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

          národního a historického povědomí (památkový grant)
200,00 200,00 200,00

3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 200,00 200,00 200,00

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 100,00 100,00

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty) 500,00 500,00 500,00

3421 - Využití volného času mládeže 150,00 150,00 150,00

3612 - Bytové hospodářství 8 206,00 8 206,00 8 206,00

3613 - Nebytové hospodářství 2 280,00 2 280,00 2 280,00

3631 - Veřejné osvětlení 600,00 600,00 600,00

3632 - Pohřebnictví 15,00 15,00 15,00

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 200,00 200,00

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3 130,00 3 130,00 3 130,00

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) 5 400,00 5 496,12 22,78 5 518,90

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 

          (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 
500,00 1 015,40 1 015,40

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

          (pěstounská péče)
368,00 368,00 368,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 

          samostatného bydlení
700,00 878,79 878,79

5212 - Ochrana obyvatelstva 16,50 16,50 16,50

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 40,00



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze VI. zasedání – 18. 6. 2015 
 

 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 535,00 535,00 0,00 535,00

z toho                           SDH Nepomuk 511,00 511,00 511,00

                  SDH Dvorec 24,00 24,00 24,00

6112 - Zastupitelstva obcí 1 900,00 1 900,00 1 900,00

6171 - Činnost místní správy 27 106,00 27 029,80 27 029,80

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

          (služby peněžních ústavů)
80,00 80,00 80,00

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 600,00 200 600,00 200 600,00

6399 - Ostatní finanční operace 2 000,00 2 000,00 4 444,00 6 444,00

6402 - Finanční vypořádání minulých let 14,50 27,00 27,00

6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené 

          (příspěvek do mikroregionu)
185,00 185,00 185,00

Vytváření rezerv 250,00 250,00 0,00 250,00

 na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž 50,00 50,00 50,00

                                 rezerva na likvidaci katastrof 50,00 50,00 50,00

                                        rezerva na krizové stravy 150,00 150,00 150,00

Výdaje celkem 109 898,41 311 708,69 4 594,37 316 303,06

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

Kapitálové výdaje:

podrobnosti viz. plán investic na rok 2015

řádek 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství):

22,78 tis. Kč -  transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (2 x 11,39 tis. Kč)

6399 - Ostatní finanční operace

4 444 tis. Kč - daň z příjmů právnických osob

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství):

6,2 tis. Kč - dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona - ÚZ 29004

1036 - Správa v lesním hospodářství:

121,39 tis. Kč - dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008
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SU AU UZ ORG KA § položka Plán investic na rok 2015
Schválený

rozpočet

Rozpočet před 

6. rozpočtovým

opatřením

6. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 6. 

rozpočtovým

opatřením

10 2212 6121
Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk 

(u městských bazénů)
150,33 150,33

042 39 10 2212 6121 124 Kruhový objezd Pyramida 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 650,33

042 43 10 2219 6121 170 Bezbariérové chodníky - 2.etapa 50,00 50,00 50,00 50,00

042 45 02 2310 6121 164 Vrt HV 05, 06 650,00 650,00 650,00

02 2310 6121 Vrt HV3 - napojení na síť 200,00 200,00 200,00

02 2310 6121 Rekonstrukce rozvodů na vodárně 100,00 100,00 100,00

042 20 02 2310 6121 172
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace

v Přesanické ulici
0,00 100,00 100,00

042 33 02 2310 6121 173 Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici 0,00 100,00 100,00 1 150,00

042 09 02 2321 6121 171

Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici 

včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v 

Přesanické ulici

0,00 100,00 100,00

042 52 02 2321 6121 183 Prodloužení kanalizace v ulici U Rybníčku ve Dvorci 0,00 300,00 300,00 400,00

042 11 1112 14 3113 6121 110 Zateplení ZŠ 16 500,00 14 506,38 -3 400,00 11 106,38

14 3113 6121 Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 0,00 150,00 150,00 11 256,38

0,00

16 3319 6121 Zastřešení letní scény 100,00 100,00 100,00 100,00

042 17 39 3611 6121 106 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami 500,00 700,00 200,00 900,00

042 00 1000 39 3612 6121 2 Zateplení pavlače - bytové hospodářství 1 500,00 1 500,00 1 500,00

042 27 1000 39 3612 6121 140 Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 1 000,00 1 000,00 1 000,00

042 54 1000 39 3612 6121 185 Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny 300,00 300,00 300,00 2 800,00

042 44 39 3613 6121 177 Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

042 35 39 3619 6121 1 Obytná zóna na Daníčkách 200,00 200,00 200,00

39 3631 6121 Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická 100,00 100,00 100,00

042 55 186 Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec 43,62 43,62

Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesanická 100,00 100,00

Veřejné osvětlení - Dvorec, Tojická 100,00 100,00 343,62

041 39 3635 6119 Územní plán Města Nepomuk 300,00 300,00 300,00

39 3636 6119 Strategické plánování a příprava projektů 200,00 0,00 0,00

0,00

39 3745 6121 Mihovka - lávka, zábradlí 200,00 200,00 200,00 200,00

042 53 39 3745 6122 184 Silniční váha ve sběrném dvoře 400,00 400,00

39 3745 6122 Kamerový a zabezpečovací systém ve Sběrném dvoře 100,00 100,00

39 3745 6122 Kompostéry a kontejnery na bioodpad 500,00 500,00 1 000,00
0227 19 5512 6121 Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 250,00 250,00 -250,00 0,00

0,00 0,00
0228 19 5512 6121 Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec 100,00 50,00 150,00

19 6171 6121 Terasa - Nám. A.Němejce 64 100,00 100,00 100,00

19 6171 6121 Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk 200,00 200,00 300,00

19 6171 6122 Fortianalyzer (správa logu z firewallu) 110,00 110,00 110,00

19 6171 6130 20 Nákup pozemků 300,00 583,00 3 000,00 3 583,00

19 6171 6901 3 Rezerva 0,00 0,00

Celkem 36 360,00 36 693,33 0,00 36 693,33 36 693,33

Plán investic na rok 2015 - investice bez stanovené částky

042 21 10 2212 6121 123 Kruhový objezd U Normy

042 07 10 2212 6121 169 Rekonstrukce Plzeňské ulice -2.etapa

Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesanická

109 Urnový háj

156 Kamerový systém

Přístavba ZUŠ u ZŠ

Dětská hřiště 

Prodloužení kanalizace u p. Viktory

Prodloužení kanalizace ve Dvorci, 

Ke Dvorům u pí Silovské

Cyklostezka

Okna - bytové domy Na Vinici 

opěrná zeď - Kubík

Oplocení pozemku IZS  

Oplocení vrtů 

Prodloužení plynovodu - Třebčická ulice

Opěrné zdi - Jirky Kubíka 367, 368

Rekonstrukce úpravny vody u Soběsuk 

změny částek u již schválených investic:

+ 200 tis. Kč

+ 50 tis. Kč

- 250 tis. Kč

+ 100 tis. Kč

+ 3 000 tis. Kč

- 3 400 tis. Kč

Nové investice:

+ 100 tis. Kč

+ 200 tis. Kč

Zrušené investice:

Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami

Veřejné osvětlení - Dvorec, Tojická

Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesanická

Zateplení ZŠ

Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec

Stavba garáže pro zásahový automobil SDH

Nákup pozemků

Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk
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v tis. Kč

Schv álený

rozpočet

Rozpočet před 

6. rozpočtov ým

opatřením

6. rozpočtov é

opatření

Rozpočet po 6. 

rozpočtov ým

opatřením

Položka 4111

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4112

Všeobecná dotace 11240,5 11 240,50 11 240,50

Celkem 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

Položka 4116

Státní příspěvek na býkon pěstounské péče - ÚZ 13010 368,00 368,00 368,00

Transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti - ÚZ 13234 0 91,12 22,78 113,90

Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy 0 36,30 36,30

dotace na činnost odborného lesního hospodáře - ÚZ 29008 0 121,77 121,39 243,16

dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona - ÚZ 29004 0 0,00 6,20 6,20

368,00 617,19 150,37 767,56

Položka 4121

dotace od obcí 0 30,00 30,00

Celkem 0,00 30,00 0,00 30,00

Položka 4122

Neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven 0 428,57 428,57

Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu 0 178,79 178,79

Celkem 0,00 607,36 0,00 607,36

Položka 4123

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4213

Dotace SZIF na Multimediální vyuku ve volnočasovém centru FÉNIX 0 349,40 349,40

0,00

Celkem 0,00 349,40 0,00 349,40

Položka 4216

Dotace SFŽP na zametací stroj 0 183,93 183,93

Celkem 0,00 183,93 0,00 183,93

Položka 4222

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

všechny dotace celkem tis. Kč 13 178,75
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PŘÍLOHA 5: Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku fyzické osobě z 
dotačního programu města Nepomuk „Obnova historického jádra města Nepomuk“ 
uzavřená podle §1724, §1725, §1746/2 a §2055 občanského zákoníku 

Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku fyzické osobě 
z dotačního programu města Nepomuk „Obnova historického jádra města Nepomuk“  

uzavřená podle §1724, §1725, §1746/2 a §2055 občanského zákoníku 
 
 
I. 

Účastníci smlouvy 
 

Město Nepomuk, IČ 00256986, náměstí A. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou 
města Ing. Jiřím Švecem 
(dále jen poskytovatel) 
 

a 
 
Jméno a příjmení: 
……………………………………………………………………………………… 
Datum narození a rodné číslo: 
……………………………………………………………………….. 
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 
(dále jen příjemce) 
 

II. 
Preambule 

 
(1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku z prostředků dotačního 
programu města Nepomuk pod názvem „Obnova historického jádra města Nepomuk“, 
schváleného rozhodnutím zastupitelstva města Nepomuk usnesením číslo ……… ze dne 
………………… (dále dotační program) 
 
(2) Příjemce prohlašuje, že podmínky dotačního programu obdržel, vzal na vědomí, a že 
jsou mu dokonale známy. Strany činí podmínky dotačního programu závazné pro právní 
vztah z této smlouvy.  
 
 

III. 
Charakter a účel finančního příspěvku 

 
(1) Poskytovatel při splnění ujednaných podmínek příjemci poskytne finanční příspěvek, 
jako přísně účelový finanční dar, určený na obnovu nemovité věci na území historického 
jádra města Nepomuku vymezeného územním plánem.  
 
(2) Poskytnutý finanční příspěvek lze využít pouze na úhradu stavebních a 
uměleckořemeslných prací a dodávek, přímo souvisejících se zachováním a obnovou 
historického řešení nemovitosti. 
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(3) Příspěvek nelze použít k jiné úpravě nemovité věci, zejména ne k účelové přestavbě, 
modernizaci nebo úpravě technologických částí (kupř.: vytápění, vzduchotechniky, elektrické 
instalace, nové zařízení interiéru apod.)  

 
(4) Příjemce je oprávněn a povinen poskytnutý finanční příspěvek využít výhradně k 
úhradě nákladů na obnovu objektu: 
 
● domu čp. ……… na pozemku parc.č. …………  v katastrálním území Nepomuk.  
 
 

IV.  
Povinnosti příjemce  

 
(1) Příjemce je povinen při čerpání a využití poskytnutého finančního příspěvku a při 
realizaci stavebních prací bezvýhradně dodržet a kdykoli na požádání poskytovateli doložit 
dodržení všech podmínek této smlouvy, podmínek dotačního programu, obecně závazných 
právních předpisů a úředních aktů orgánů veřejné moci.  
 
(2)  Příjemce je povinen dodržet a kdykoli na požádání poskytovateli doložit dodržení 
všech podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku.   
 
(3) Příjemce je povinen umožnit poskytovatelem určenému zástupci sledovat postup 
obnovy, zachování nebo záchrany předmětné nemovitosti a za tím účelem kdykoli vstoupit 
do předmětné nemovitosti a nahlédnout do všech souvisejících dokladů a materiálů 
existujících v jakékoli podobě.     
 
(4) Příjemce musí činnosti, na které má být poskytnutý finanční příspěvek využit, 
dokončit nejpozději do pátku 16.10.2015. V této lhůtě je příjemce povinen požádat 
poskytovatelem určeného administrátora dotace o stanovení termínu kontroly provedených 
úprav nemovitosti. Administrátor na to určí termín, v němž především prověří, zda byly práce 
realizovány v rozsahu, kvalitě provedení a na odborné úrovni uvedené v žádosti, a zhodnotí 
úroveň řemeslného zpracování, materiálového provedení i výtvarného řešení. Výrok 
administrátora o splnění či nesplnění podmínek provedených prací je pro příjemce závazný. 
Pokud příjemce činnosti, na které má být poskytnutý finanční příspěvek využit, nedokončí ve 
stanovené lhůtě, nebo nevyzve administrátora ke stanovení termínu kontroly, nebo tuto 
kontrolu nemožní, platí, že výrok administrátora o splnění podmínek provedených prací je 
záporný.    
 

V. 
Finanční příspěvek a podmínky jeho poskytnutí 

 
(1) Poskytovatel poskytne příjemci finanční příspěvek ve výši ……………,-Kč. Příjemce 
se na stejném účelu bude podílet finanční spoluúčastí ve výši ……………,-Kč. 
 
(2) Nárok na výplatu finančního příspěvku vzniká až po kontrole předmětné nemovitosti 
administrátorem a jedině v případě kladného výroku administrátora o splnění podmínek 
provedených prací.  
 
(3) Finanční příspěvek bude příjemci vyplacen jedině v případě, že nejpozději do pátku 
30.10.2015 splní příjemce všechny následující administrativní podmínky:  
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● příjemce předloží poskytovateli vyúčtování přiděleného finančního příspěvku na formuláři  
   „Závěrečná zpráva a vyúčtování a vyhodnocení realizace obnovy“, který je přílohou č. 3  
   pravidel dotačního programu,  
● příjemce předloží poskytovateli faktury, popř. další účetní doklady s položkovou specifikací  
   provedených prací, s výkazem výměr a množství, s uvedením jednotkových cen a doklady  
   o plné úhradě těchto vyúčtování, 
● příjemce předloží poskytovateli fotodokumentaci, vypovídající o průběhu a výsledku  
   realizované obnovy nemovitosti, v rozsahu minimálně čtyř barevných snímků,  
● příjemce předloží poskytovateli stejnopis ohlášení stavebních úprav, kolaudační souhlas  
   či kolaudační rozhodnutí, pokud byly podle zákona k povolení užívání nemovitosti třeba; 
přičemž platí, že nepředložení těchto dokladů v uvedeném termínu, nebo předložení dokladů 
nesprávných, neúplných nebo nepřezkoumatelných, má za následek zánik nároku na výplatu 
finančního příspěvku.  
 
(4) Finanční příspěvek se vyplácí jednorázově, bezhotovostním způsobem na účet 
příjemce ve lhůtě 40 dnů po splnění podmínek uvedených v odstavcích (2) a (3) tohoto 
článku smlouvy. Příjemcem finančního příspěvku jsou v případě spoluvlastnictví všichni 
spoluvlastníci nemovitosti společně a nerozdílně. Bankovní spojení, uvedené v žádosti, 
slouží k proplacení poskytnutého finančního příspěvku bez ohledu na počet příjemců 
(žadatelů). Případné vzájemné vyrovnání je ponecháno na spoluvlastnících nemovitosti. 
 
(5) Ujednává se, že pokud: 
● se ukáže jakákoli informace, podklad nebo jiná skutečnost poskytnutá příjemcem jako  
   nepravdivá nebo neúplná, nebo 
● příjemce poruší jakoukoli povinnost plynoucí z této smlouvy či podmínek dotačního  
   programu, nebo 
● příjemce poruší při realizaci této smlouvy či provádění úprav předmětné nemovitosti 
jakoukoli  
   povinnost plynoucí z obecně závazných právních předpisů či úředních aktů orgánů veřejné  
   moci,  
má poskytovatel podle své volby právo: 
● poskytovaný finanční příspěvek zkrátit v rozsahu 5% až 100%, anebo 
● od této smlouvy v kterékoli fázi odstoupit a finanční příspěvek neposkytnout; pokud byl  
   finanční příspěvek již vyplacen, pak vzniká příjemci povinnost jej bez odkladu poskytovateli  
   vrátit.  
  
 

VI. 
Klauzule dle zákona o obcích  

 
(1) Poskytovatel prohlašuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí finančního 
příspěvku rozhodlo zastupitelstvo města Nepomuk ve smyslu §85, písm. b) a j) zákona č. 
128/2000 Sb. „o obcích“ svým usnesením ze dne ………………….., kterým pod bodem číslo 
……….. schválilo pravidla dotačního programu „Obnova historického jádra města Nepomuk“.   
 
 

VII. 
Ochrana osobních údajů 

 
(1) Příjemce souhlasí s uchováním a zpracováním osobních údajů, které pro účely 
uzavření této smlouvy poskytl. Příjemce potvrzuje, že byl ve smyslu §11, §12 a §21 zákona 
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č. 101/2000  Sb. „o ochraně osobních údajů“ řádně informován o zpracování svých osobních 
údajů, že tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, nebudou 
použity k jiným než k výše uvedeným účelům, a že budou náležitě chráněny dle §13 tohoto 
zákona.  
 
(2) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních (identifikačních údajů) 
uvedených v žádosti o finanční příspěvek, údaje o výši poskytnutého finančního příspěvku, 
znění této smlouvy, důvodů, které vedly k neposkytnutí, nevyplacení nebo zkrácení 
finančního příspěvku, případně důvodů, které vedly ke vzniku povinnosti vyplacený finanční 
příspěvek vrátit.  
 
 

VIII.  
Doručování příjemci 

 
(1) Všechny písemnosti z této smlouvy a v souvislosti s ní lze příjemci doručit se stejnými 
účinky písemnou formou nebo zveřejněním. 
 
 
 
(2) Pro písemnou formu platí písemnost za doručenou okamžikem, kdy příjemce 
písemnost převzal, nebo kdy jí odmítl převzít, nebo kdy byla vrácena poskytovateli jako 
nedoručitelná, nebo dnem, kdy byla ve formě doporučeného dopisu či dopisu na doručenku 
pro příjemce uložena na poště, což platí i v případě, že se o jejím doručení či uložení 
nedozvěděl. Doručovací adresou příjemce je stejnou měrou adresa uvedená v této smlouvě 
a adresa zapsaná jako bydliště příjemce ve veřejném seznamu.  
 
(3) Písemnost určená příjemci platí za doručenou také třetím pracovním dnem po jejím 
vyvěšení na úřední desce poskytovatele (úřední deska Městského úřadu v Nepomuku). 
 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, podle pravé a svobodné vůle smluvních 
stran. Žádná strana se nebude dovolávat neznalosti nebo tísně při uzavírání této smlouvy. 
Žádná ze stran není v postavení spotřebitele. Žádná ze stran není v postavení slabší strany. 
Strany se zavazují, že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, což by bylo jednáním nepoctivým, 
které nepožívá ochrany práva.      
 
 
V Nepomuku dne …………………… 
 
 
Poskytovatel:       Příjemce: 
Město Nepomuk 
Ing. Jiří Švec, starosta 
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PŘÍLOHA 6: Statut Redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku 

Statut  

Redakční rady  

sdělovacích prostředků města Nepomuku 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tento Statut upravuje způsob ustavování a působnost Redakční rady sdělovacích 

prostředků města Nepomuku (dále jen „Redakční rady“) a šéfredaktora sdělovacích 

prostředků města Nepomuku (dále jen „Šéfredaktor“).  

(2) Městskými sdělovacími prostředky jsou Nepomucké noviny (dále jen „Noviny“), webové 

stránky města, informační kanál městské kabelové televize a případná další média. 

(3) Hlavními zásadami městských sdělovacích prostředků jsou nezávislost, objektivnost a 

vyváženost zveřejňovaných informací. 

 

Článek 2 

Redakční rada 

 (1) Hlavní náplní činnosti Redakční rady je dohled nad vydáváním Novin a provozováním 

dalších městských sdělovacích prostředků. 

(2) Redakční rada je volena a odvolávána Zastupitelstvem města. 

(3) Redakční rada je zpravidla sedmičlenná. Je vhodné, aby mezi jejími členy byli vyváženě 

zastoupeni zastupitelé, nezávislí mediální experti a redaktoři sdělovacích prostředků. 

(4) Redakční rada si ze svého středu volí předsedu. 

(5) Redakční rada zejména: 

a) stanovuje tematický obsah a grafickou úpravu Novin a dalších městských sdělovacích 

prostředků, 

b) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy městských 

sdělovacích prostředků, 

c) stanovuje termíny uzávěrek a vydávání Novin, 
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d) projednává plány činnosti, vydavatelské plány a další záměry redakce, 

e) stanovuje náměty příspěvků do městských sdělovacích prostředků, 

f) nařizuje šéfredaktorovi realizaci konkrétních opatření ke zvýšení kvality Novin a dalších 

městských sdělovacích prostředků, 

g) dohlíží nad konečnou podobou Novin, 

h) navrhuje ceník inzerce. 

(6) Redakční rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání 

Redakční rady svolává její předseda nebo šéfredaktor z vlastního podnětu nebo na základě 

požadavků jednotlivých členů Redakční rady.  

(7) Redakční rada je schopna se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích 

členů. Šéfredaktor se může z důvodu operativnosti obrátit na Redakční radu i prostřednictví 

e-mailové konference. Reakce členů Redakční rady musí být nejpozději do dvou dnů. Pokud 

neodpoví v této lhůtě nadpoloviční většina členů Redakční rady, rozhodne z důvodu 

zamezení prodlení šéfredaktor. O průběhu zasedání Redakční rady se pořizuje zápis. 

 

Článek 3 

Šéfredaktor 

(1) Klíčovým úkolem Šéfredaktora je zodpovědnost za podobu a obsah Novin a dalších 

městských sdělovacích prostředků, 

(2) Šéfredaktor je jmenován a odvoláván Radou města Nepomuk na návrh Redakční rady, 

(3) Šéfredaktor může být zároveň členem Redakční rady. Je povinen se účastnit jejích 

zasedaní. 

(4) Šéfredaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů, zejména: 

a) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování příspěvků, 

b) odpovídá za včasné předání předlohy Novin do tisku, 

c) odpovídá za konečnou podobu Novin a umístění příspěvků, 

d) zajišťuje koordinaci obsahu jednotlivých městských sdělovacích prostředků, 

e) zajišťuje administrativu spojenou s činností Redakční rady, 

f) zpracovává redakční články, 

g) v případě potřeby edituje a upravuje články jiných autorů, 

h) vede agendu spojenou s vydáváním Novin, 
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h) zajišťuje distribuci Novin včetně povinných výtisků, 

j) odpovídá za nábor, otištění, technické zabezpečení a vyúčtování inzerce, 

k) plní další úkoly nezbytné k vydávání, 

l) v rámci výše uvedených činností spolupracuje se zaměstnanci města i externími dodavateli 

a uděluje jim pokyny dle potřeby. 

 

 

Článek 4 

Redakce 

(1) Redakce je tvořena šéfredaktorem a dalšími osobami, které zabezpečují tvorbu Novin a 

dalších městských sdělovacích prostředků. Může jít o zaměstnance města, externí 

dodavatele i dobrovolné přispěvatele. 

(2) O složení redakce rozhoduje na návrh šéfredaktora Redakční rada. 

(3) Členové redakce se při tvorbě příspěvků, zpracování Novin a dalších městských médií řídí 

pokyny Šéfredaktora. Ty však nesmí omezovat svobodu projevu, objektivnost a vyváženost 

zveřejňovaných informací. 

 

Článek 5 

Tematické zaměření a obsah městských sdělovacích prostředků 

(1) Město vydává Noviny a provozuje další sdělovací prostředky za účelem poskytnout 

obyvatelům objektivní a vyvážené informace týkající se společenského, politického, 

hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě a okolí. 

(2) Pro naplnění účelu dle odstavce 1 tohoto článku jsou v Novinách a dalších médiích 

zveřejňovány zejména: 

a) informace o činnosti městské samosprávy, 

b) informace o činnosti veřejné správy, 

c) příspěvky informující o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a okolí, 

d) informace o činnosti městských organizací a institucí, jichž je město zřizovatelem a 

zakladatelem a informace o činnosti spolků, neziskových organizací či zájmových sdružení, 

e) příspěvky fyzických osob týkající se dění ve městě a okolí, 

f) rozhovory a redakční příspěvky, 
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g) komentáře a kritické ohlasy, 

h) reklama a inzerce. 

 

Článek 6 

Pravidla pro uveřejňování příspěvků 

(1) V Novinách jsou zveřejněny příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky. Pokud 

jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, rozhoduje o jejich zařazení šéfredaktor. 

(2) Příspěvky, které se do Novin nevejdou, mohou být zveřejněny na webových stránkách 

města. 

(3) Uveřejněné příspěvky nejsou zpravidla honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí. 

(4) Redakce je povinna vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů, např. 

formou avíza: s přiměřeným předstihem informuje členy zastupitelstva, případně místní 

sdružení a skupiny, o tématech místní politiky připravovaných k uveřejnění tak, aby se mohli 

včas sami vyjádřit. 

 

Článek 7 

Závěrečné ustanovení 

 (1) Tento Statut byl schválen zastupitelstvem města Nepomuku dne 18. června 2015. 

 (2) Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

 

Ing. Jiří Š v e c 

starosta města 

 


