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Číslo jednání:  JedNZ2-18/2013  
Datum jednání:  28.05.2013 
Místo jednání:  zasedací místnost MěÚ Nepomuk  
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  Ing. Pavel Jiran , František Mašek ,  Václav Novák  
Hosté:  - 
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
Zastupitelstvo města Nepomuk  28.  5.  2013 v  zasedací místnosti  MěÚ 

Nepomuk  od 19:00 hodin. 
Starosta podle § 92 odst. l zák. č. l28/2000 Sb. (o obcích), ve znění pozdějších předpisů a 
změn, zahájil XVIII. veřejné zasedání městského zastupitelstva, na kterém všechny 
přivítal. Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím 
řádem. Protože na zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční 
většina, bylo zasedání usnášeníschopné. Úvodem starosta určil zapisovatelem pana 
tajemníka Ing. Václava Netušila. Navrhl, aby se zasedání řídilo tímto programem... 
Oproti programu, který dostali zastupitelé e-mailem, došlo k drobné změně, jednak byl 
změněn bod směna pozemku, který byl zařazen na červnové zastupitelstvo a přibyl tam bod 
grantový systém města 

Program: 
1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (393/NZ2/2013) 
4. Návrh: Kontrola plnění usnesení  (394/NZ2/2013) 
5. Návrh: Informace z jednání městské rady  (395/NZ2/2013) 
6. Návrh: Rozdělení hospodářského výsledku do fondů u školských příspěvkových 

organizací zřizovaných Městem Nepomuk  (386/NZ2/2013) 
7. Návrh: Metropolitní síť Nepomuk - II. etapa  (387/NZ2/2013) 
8. Návrh: Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Nepomuk  

(388/NZ2/2013) 
9. Návrh: 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013  (390/NZ2/2013) 
10. Návrh: 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013  (391/NZ2/2013) 
11. Návrh: Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2012  (392/NZ2/2013) 
12. Návrh: Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa  (396/NZ2/2013) 
13. Návrh: Informace o probíhajících investicích města  (397/NZ2/2013) 
14. Návrh: Grantový systém Města Nepomuk  (398/NZ2/2013) 
15. Návrh: Partnerská smlouva  (399/NZ2/2013) 
16. Návrh: Nepomucká pouť  (400/NZ2/2013) 
17. Různé 
18. Diskuse 
19. Usnesení 
20. Závěr 
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Pan starosta se zeptal, jestli má někdo připomínky k navrţenému programu jednání nebo 

navrhuje program jiný? Nebylo tomu tak, a proto nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

 

 
Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  
 
Pan starosta poţádal Mgr. Věru Burdovou  nebo p. Jiřího Fabíka, aby podali zprávu o ověření 
zápisu ze XVII. veřejného zasedání městského zastupitelstva. Pan Jiří Fabík řekl, ţe za oba 
ověřovatele zápisu z minulého zastupitelstva konstatuje, ţe se zápis shoduje ve všech bodech, 
tak jak byly projednány.  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
V tomto bodě pan starosta navrhl: 
Návrhovou komisi ve sloţení:  Václav Horník, Jiří Fabík, MVDr.Janovec Ladislav 
a 
Ověřovatele zápisu ve sloţení:  Ing. Jiří Švec, Mgr. Miroslav Němec 
Volí 
Návrhovou komisi ve sloţení :  Václav Horník, Jiří Fabík, MVDr.Janovec Ladislav  
Volí 
Ověřovatele zápisu ve sloţení: Ing. Jiří Švec, Mgr. Miroslav Němec 
 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

Kontrola plnění usnesení  
Pan starosta vyzval PhDr. Kroupu jako zástupce Kontrolního výboru, aby se vyjádřil k tomuto 

bodu. PhDr. Kroupa řekl, ţe KV nejednal. 
Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

Starosta se zeptal, zda má někdo námitku nebo připomínky. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace z jednání městské rady 
Pan starosta poprosil místostarostku, aby přítomné seznámila s důleţitými body z jednání 

rady. Paní místostarosta přečetla důleţité body z jednání Rady města Nepomuk ze dne: 

12.3.2013, 21.3.2013, 3.4.2013, 16.4.2013, 2.5.2013 
Bere na vědomí 

Zprávy z jednání městské rady  

Starosta se zeptal, zda má někdo námitku nebo připomínky. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozdělení hospodářského výsledku do fondů u školských příspěvkových 

organizací zřizovaných Městem Nepomuk 
Pan starosta řekl, ţe město Nepomuk jako zřizovatel má ZŠ, MŠ a ZUŠ, zastupitelé rozdělení 

obdrţeli v podkladech a zároveň pan starosta promítl na plátno celkový hospodářský 

výsledek.  

Schvaluje 
Rozdělení hospodářského výsledku do fondů u školských příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Nepomuk takto: 

Příspěvková 

organizace 

Celkem HV Rezervní fond Fond odměn 

ZŠ Nepomuk 64.823,70 34.823,70 30.000,00 

MŠ Nepomuk 246.029,18 196.029,18 50.000,00 

ZUŠ Nepomuk -23.587,38 -23.587,38 0 

 

Důvodová zpráva: 

V el. příloze jsou připojeny ţádosti statutárních orgánů ZŠ a MŠ  o rozdělení kladného hospodářského 

výsledku. U ZUŠ je připojen výkaz zisku a ztráty a naskenovaný § 30, zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ZUŠ vykazuje ztrátu 

celkem -23.587,38 Kč (souhrn, z toho hlavní činnost -24.237,38 Kč, hospodářská činnost +650 Kč). 

Celá částka bude kryta z rezervního fondu dle § 30, z.č. 250/2000 Sb., odst. 2, tj. rezervní fond 

organizace pouţije k úhradě své ztráty za předchozí léta. U MŠ rada přehodnotila rozdělení proti 

původní ţádosti školy tak, jak je uvedeno v tabulce a v této výši doporučuje zastupitelstvu ke 

schválení. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 
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Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Metropolitní síť Nepomuk - II. etapa  
Pan starosta řekl, ţe jak všichni vědí, v loňském roce obdrţelo město Nepomuk dotaci 

1.750.000,00 Kč od Plzeňského kraje a byla zbudována I. etapa metropolitní sítě. Starosta 

promítl mapku, kde tmavě zelenou barvou byla znázorněna síť, která je jiţ hotová a zároveň 

aktivní, nejedná se tedy jen o protaţené chráničky, ale je zde i nataţená optika a síť byla 

nedávno oţivena. V blízké době budeme připojeni do krajské sítě, proto město nakoupilo 

techniku k tomu potřebnou. V letošním roce Plzeňský kraj výrazně poníţil mnoţství dotací na 

tyto projekty, starosta předpokládal, ţe v rámci II. etapy připojíme ZŠ, MŠ a ZUŠ. Poté co se 

dozvěděli, kolik bychom mohli od kraje max. získat, tak se rozhodli to rozdělit na dvě etapy 

s tím, ţe v letošním roce by se připojila ZŠ a v příštím roce bychom ţádali o další dotaci a 

připojili MŠ, aby to pro nás vyšlo finančně co nejvýhodněji. Na mapce je zeleně znázorněna 

aktivní část, je napojen Třebčickou ulicí dům sluţeb a v Nádraţní ulici Policie ČR. Dále 

červenou barvou je znázorněna síť, kterou bychom chtěli vybudovat v letošním roce, tzn. 

pokračovat od Policie ČR Nádraţní ulicí, přejít přes komunikaci a pokračovat Sportovní ulicí 

k ZŠ, ZUŠ, zároveň by se tam napojila kabelová komora, v příštím roce by se zrealizovalo 

napojení MŠ od křiţovatky U Sokolovny. Kromě těchto hlavních napojení město v rámci 

rekonstrukcí komunikací umístí chráničky, aby šlo do budoucna profukovat bez kopání bez 

komplikací. V loňském roce byly chráničky poloţeny v Myslivecké ulici, Na Kaplance, 

Luční, Na Čiháku, protoţe se bude řešit rekonstrukce ulice Nádraţní, tak by samozřejmě byly 

poloţeny chráničky i tam, aby byla vytvořena síť a v budoucnu bylo kdykoliv moţné 

profouknout kabely bez jakéhokoliv kopání, samotné kopání chrániček není tak drahé. Co se 

týká skutečných nákladů na tuto akci, v současné době ještě nemáme rozpočet a ţádost o 

dotaci se podává do konce června, ale hrubý odhad je asi cca 600.000,00 Kč. Přibliţně 60% 

by město mohlo získat z dotace od PK. Přesnou částku budeme vědět, aţ budeme mít výkaz 

výměr a aţ bude vysoutěţena tato akci, většinou je ta částka poté niţší neţ jsou výkazy 

výměr. Starosta k tomu ještě dodal, ţe podpora PK je nyní tak malá proto, ţe nepřipojujeme 

ţádnou budovu ve správě PK a proto je to % tak nízké. 

Schvaluje 
Vybudování metropolitní sítě města Nepomuk – II. Etapy a podání ţádosti o dotaci z rozpočtu 

Plzeňského kraje. 

 

Pověřuje 

Starostu a Radu přípravou ţádosti o dotaci a administraci celé akce. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 

 

 

Důvodová zpráva: 

II. etapa je plánovaným rozšířením stávající metropolitní optické sítě města. Je projektována na 

připojení objektů ZŠ Nepomuk a ZUŠ Nepomuk. 

Její realizace se opět předpokládá s vyuţitím dotačního titulu Plzeňského kraje. 

Finanční spoluúčast města je zajištěna ve schváleném rozpočtu. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 
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Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Nepomuk   
Pan starosta přivítal pátera Slávka Holého. Město obdrţelo ţádost o příspěvek, kde je seznam 

akcí, které by chtěla místní farnost v letošním roce realizovat. V loňském roce město poskytlo 

farnosti asi 200.000,-- Kč s tím, ţe je reálné poskytnout stejnou částku i v letošním roce, 

starosta předal slovo páteru Holému, aby seznámil veřejnost co konkrétně je v plánu 

realizovat v letošním roce a co to bude stát, protoţe potom bude vidět, ţe ten příspěvek města 

je opravdu malý. Radní řešili výši příspěvku, zvaţovali, zda dát najednou 200.000,00 Kč nebo 

to dát na 2x, nyní schválit 100.000,00 Kč a na podzim dalších 100.000,00 Kč, záleţí na 

zastupitelích pro co se rozhodnou. 

Páter Holý na úvod řekl, ţe kdyţ podává ţádosti o příspěvek, tak vychází vţdy z toho, ţe 

v preambuli města Nepomuk je poutní město a rodiště sv. Jana Nepomuckého, tak si myslí, ţe 

jde o reprezentaci a zároveň prezentaci, myslí si, ţe je to společný úkol jak věřících tak   

„nevěřících―, svatý Jan Nepomucký můţe být jedním z bohatství našeho města, tudíţ je i naší 

vizitkou a farnost sama o sobě prostředků nemá mnoho, mohli bychom říci, ţe to je vlastně ze 

sbírek věřících, které se konají kaţdou neděli, tak to zase není takový podíl, který by jim 

umoţnil do toho vstupovat, potom jsou tu tzv. donátoři, kteří se ale neobjevují pravidelně, ale 

je to třeba jednou za 5 let nebo 10 let, kdy někdo třeba poskytne větší dar, pak jsou tu různé 

dotační programy od PK nebo Ministerstva kultury, ale v současné době jsou také tyto 

prostředky sniţovány. Dále je to město Nepomuk, které je se sv. Janem také určitým 

způsobem srostlé. Obrací se na město s prosbou. V letošním roce by se chtěli pokusit 

zrealizovat tyto věci: kdyţ se přijde ke kostelu a koukneme se nahoru, tak tam nevidíme jen ty 

3 sochy v nikách, ale vidíme tam i ten symbol toho jazyka těch 5 hvězd jako záře, zjistili, ţe 

je to určitým způsobem v havarijním stavu, museli ho sundat dolů a nyní ho chtějí opravit. 

Kdyţ se vejde dovnitř do kostela, tak jsou tam na sloupech 4 obrazy velké 1m na 2 m na těch 

emporách, které ukazují 4 body z  ţivota sv. Jana Nepomuckého. Na jednom obrazu je 

vyobrazeno, jak vypadalo město v té době, takţe návštěvníci si tam uvědomí, co vlastně ten 

sv. Jan znamená, co by si o něm měli představit. Občas se konají koncerty duchovní hudby, 

tak tam jsou zase varhany, on to přirovnává, ţe ty varhany jsou jako auto, do kterého musíte 

neustále investovat, a něco to stojí, aby nám varhany mohly poskytnout ten poţitek, tak stále 

vyţadují určitou údrţbu. Započali s tzv. prezentací ţivota a kultu sv. Jana, opravili průchody 

těch věţí a chtějí ještě dotvořit tzv. svatojánskou zahradu kolem poutního kostela s různou 

sadbovou úpravou, aby to vytvořilo tzv. oázu pro poutníky nebo turisty, aby si tam mohli 

sednout a postupně se seznámit s ţivotem sv. Jana. Samozřejmě dále mají ne jeden kostel, ale 

2 kostely v tomto směru jsme bohatí, je tu ještě sv. Jakub, kde samozřejmě jsou tu obce 3. 

typu a proto postupujeme postupně s tou opravou. Protoţe ta první oprava, která byla v roce 

1993 byla toho pláště a moc se nezdařila, památkáři nechtěli oplechovat ty kamenné plotny, 

tím pádem do toho začalo opět zatékat. Předloni opravili 2 ty opěráky a loni nedostali ţádné 

peníze a letos ţádají znovu, jen pro ilustraci ţádali o 150.000,00 Kč a dostali asi 80.000,00Kč 

takţe zase to bylo poníţeno a těch ţadatelů je zase více, takţe v dnešní době se to rozděluje 

tak, aby bylo co nejvíce těch ţadatelů uspokojeno. Tak si to myslí on, ale je tady člen komise, 

která prostředky rozděluje a moţná je to jinak. Předpokládali, ţe bude vyšší dotace, ale bude 

niţší, takţe zase shání tyto prostředky jinde. Tam jsou také varhany. Kdyţ se to sečte tak je to 

asi 900.000,00 Kč. Chce doufat, ţe zastupitelé pochopí, ţe je to naše společná vţitá věc 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
v Nepomuku, bez rozdílu zda jsme věřící nebo nevěřící, ţe je to odkaz našich předků, ţe 

nestačí jen říci, ţe se tady sv. Jan narodil a tečka, ale ţe pro to máme kaţdý rok alespoň 

trochu něco udělat, tak v tom je asi obsah jeho ţádosti, takţe ţádá, aby jeho farnosti mohlo 

město takto fin. přispět. 

Starosta vyzval PhDr. Kroupu, jestli chce něco říci k rozdělování těchto peněz 

PhDr. Kroupa řekl, ţe to co říkal pan farář je zcela pravda, prostředky které rozděluje tady 

úřad jako obec s rozšířenou působností v rámci dotačního programu na památky, tak byl od 

loňského roku poníţen prakticky o 1/3, rozdělovalo se letos asi něco přes 300.000,00 Kč, coţ 

není velká částka a ţádosti, kterých bylo 7, tak jejich součet přesahoval částku 700.000,00 Kč, 

takţe je jasné, ţe se nemohlo na všechny dostat. Taky se na všechny nedostalo a ten zbytek, 

na které se dostalo, mezi nimiţ je i naše farnost kostel sv. Jana a Jakuba byly výrazně 

poníţeny. Na památky je peněz málo a bude asi ještě méně, takţe je dobře, kdyţ přispějeme. 

Starosta je doplnil, ţe město v současné době peníze v rozpočtu má, takţe klidně můţe těch 

200.000,-- Kč vyčlenit, záleţí na zastupitelích, zda dáme najednou 200.000,-- Kč nebo dáme 

nyní nějakou částku a na podzim ještě něco přihodíme, vyzval zastupitele, aby si k tomu řekli 

své. 

MUDr. Polívka k tomu, řekl, ţe by dal tu částku najednou, podle hesla co je doma to se 

počítá, je určitě vhodnější dát tuto částku najednou s ohledem na plánování těch akcí, aby s ní 

mohli počítat, podpora města je v současné době asi taková, ţe to probírali na radě, kolik je 

moţné město přispět, samozřejmě by bylo dobré kdyby ta částka mohla být větší, ale všechno 

má své limity, město se snaţí všemoţně, zeptal zda mají např. nacenění opravy fasády, farář 

řekl, ţe nyní měli naceněno 167.000,00 Kč (jedná se o část).  

Starosta řekl, ţe navrhuje dát částku 200.000,00 Kč, zeptal se, zda je nějaký jiný protinávrh. 

Nebylo tomu tak a proto nechal hlasovat o poskytnutí příspěvku ve výši 200.000,00 Kč 

Souhlasí 
S poskytnutím příspěvku ve výši 200.000,00 Kč Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na 

pokrytí části podílů akcí realizovaných v roce 2013 

V případě odsouhlasení se tato částka zanese do 6. Rozpočtového opatření pro rok 2013 v červnu.  

Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

Ing. Švec se zeptal pana pátera, kde hodlá sehnat další fin. prostředky. 

Páter Holý odpověděl, ţe jednak je to od z dotačního programu z toho „trojkového typu― obce 

pak 

Ing. Švec se zeptal, zda se budou podílet i další obce 

Odpověděl, ţe ne další obce se nebudou podílet, je to prostě o jednom daru jednoho jeho 

dlouholetého přítele nebo donátora, který ho provází jiţ od Sušice, protoţe ví, ţe je 

v Nepomuku tak na sv. Jana také slyší a tím pádem z toho můţou ty náklady pokrýt. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
V 19.45 hod. odešel pan Míkovec – celkem 11 zastupitelů 
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Pan Horník k tomu, řekl, ţe si myslí, aby byla hlavně dobře vybrána firma, aby to nedopadlo 

tak jako to dopadlo s fasádou prve, je to pár let a opadává to, tak aby na to dali pozor. 

Páter Holý řekl, ţe si myslí, ţe důvodem opadávání bylo to, ţe se neoplechovaly ty opěráky, 

ten kámen se odvětrává a uţ tam není ten přesah a pak to stéká po fasádě. Co je tam 2 roky to 

oplechování přes zimu, tak tam ty opěráky, drţí tak jak byly opraveny a ten plech plní svou 

funkci. 

Paní Valentová se zeptala, zda uţ to památkářům nevadí. 

Farář Holý odpověděl, ţe památkáři taky umírají a přicházejí noví a ti mají, ono to není, ţe 

všichni mají stejné instrukce, kaţdý ten památkář má své zásady, přijde další a ten to má 

nastavený drobet jinak, ono je to někdy těţký s nimi to vykomunikovat, aby to bylo ku 

prospěchu té památky. 

V 19.47 hod. přišel pan Míkovec – celkem 12 zastupitelů 

Starosta poprosil pana Somolíka, aby těch 200.000,00 Kč zahrnul do 6. rozpočtové změny 

 

 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013   
Starosta uvedl, ţe Ing. Mukenšnáblová od května nepracuje na Městském úřadě, takţe 

ekonomické věci tu přečte pro dnešek on. Co se týká příjmů, tak se jedná o 2 poloţky a to 

ostatní nedaňové příjmy navýšení o 120.000.—Kč jedná se o poplatky od společnosti EKO-

KOM za druhotné třídění odpadů, dále 10.000,-- Kč je příspěvek od manţelů Rojíkových, 

kteří přispívali na zpracování 4. změny ÚP města Nepomuk a je tam zahrnuta ještě nějaká 

pokuta. Dále se jedná o 100.000,00 Kč, je to dotace na pečovatelskou sluţbu. Takţe 

dohromady na příjmech 220.000,-- Kč. Tyto částky se promítají do výdajů dotace, 100.000 

Kč na pečovatelskou sluţbu se spotřebovává v rámci pečovatelské sluţby, 120.000,-- Kč je 

převedeno na činnost místní správy, na činnost místní správy je to převedeno z toho důvodu, 

ţe v únoru nebo v březnu v rámci rozpočtového opatření bylo z místní správy převedeno 

120.000,-- Kč na lesní hospodářský plán a nyní se to vrací zpátky. Co se týká investic dochází 

pouze k přehozům mezi poloţkami  nijak se to nenavyšuje, přidává se 170.000,-- Kč na 

minihřiště Nepomuk, ubírá se 170.000,-- Kč na skatepark Nepomuk, pak se ubírá 90.000,00 

Kč z metropolitní sítě II.etapy a 90.000,-- Kč ze serveru hp a přidává se 120.000,-- Kč na 

první firewall, 60.000,00 Kč na druhý firewall to jsou ty prvky určené na propojení krajské 

sítě CamelNET 

Starosta předal slovo Ing. Švecovi jako předsedovi FV, aby se vyjádřil k této rozpočtové 

změně. 

Ing. Švec řekl, ţe FV výbor se sešel ve staronovém sloţení, byl představen a nabídl spolupráci 

nový koordinační pracovník Ing. Somolík, samozřejmě z počátku zaplouvá do své funkce 

pozvolna, jak jiţ bylo řečeno panem starostou některé niance 4. a 5. rozpočtového opatření 

byly ještě komentovány vedením města, nicméně jak přítomní slyšeli, 4. rozpočtová změna 

byla jednoduchá, šlo jen o příjem dotace, která se rozpouští ve výdajích na kapitoly, FV 

neměl ţádný problém s tím, jak byla tato dotace rozúčtována. FV doporučuje zastupitelstvu 4. 

rozpočtovou změnu přijmout bez výhrad 

Schvaluje 
4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 285.856.070,-- Kč a výdaje 

310.784.310,-- Kč. 
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Pověřuje 
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do poloţek. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013   
Pan starosta uvedl, ţe došlo k menší změně oproti podkladům, byla přijata ještě jedna dotace. 

Na poloţce příjmů jsou v podstatě pouze dotace a to celkem 9.107.148 Kč z toho 150.000,-- 

Kč tvoří dotace na pečovatelskou sluţbu a zbývající dvě částky jsou dotace z ROPu Jihozápad 

na dokončení I. etapy rekonstrukce místních komunikací (tzn. komunikace ulice Plzeňská, Na 

Kaplance, U Pošty, Myslivecká), které byly dokončeny koncem loňského roku, teď přišla 

dotace na účet. Na poloţce výdajů jde částka 150.000,-- Kč na poloţku pečovatelské sluţby a 

zbývající částka jde na kapitálový výdaj, respektive investice, kde je začleněna do poloţky 

rezerva, z které následně bude bráno a doplňováno na jednotlivé investiční poloţky a z této 

částky bude vzato i těch 200.000,--, které byly schváleny farnosti. Na poloţce investic se to 

navyšuje o poloţku rezerva, to je ta dotace na místní komunikace ve výši 8.957.000,-- Kč, 

předtím jsou tam nějaké drobné úpravy, které byly připravovány v době, kdy se ještě 

nevědělo, kdy ta dotace přijde, jinak by se úpravy dělaly trochu jinak. První věc je, ţe se 

odebírá 110.000,-- Kč z odvodnění areálu IZS, odebírají se 3 miliony z obytné zóny za 

elektrárenskými bytovkami, odebírá se 4.710.000,-- Kč z kruhového objezdu U Sokolovny, 

který byl zrealizován v loňském roce a tudíţ tam stačí pouze prostředky na dokončení 

oplocení, které bude provedeno v následujících týdnech a přidává se 150.000,-- Kč na 

autobusovou zastávku na náměstí, kde se navýšila cena protoţe byl pouţit jiný materiál, byly 

pouţity ne betonové, ale ţulové obrubníky a kostky, aby to korespondovalo se stylem 

náměstí, coţ konzultoval s PhDr. Kroupou a vešli se do navýšení o 20 %, tudíţ nemuselo být 

vypisováno nové výběrové řízení na zadavatele. Zastávka je v podstatě jiţ hotová, jen je třeba 

ji lépe označit, protoţe označení zastávky je špatně vidět a parkují tam auta, je třeba tam dát 

lepší označení a zároveň tam bude osazena lavička.  Dále bylo přidáno na silnici Na Čiháku a 

ulice Luční tak, aby tam po změně bylo celkem 11 milionů Kč tak, aby šly komunikace 

dokončit tak, jak jsou stanoveny ceny ve smlouvě o dílo. Co se týká obytné zóny za 

elektrárenskými bytovkami, o tom bude starosta mluvit ještě později, tam bylo ponecháno 

500.000,-- Kč na dokončení projektových prací. Uvidíme, jestli v letošním roce budou 

zahájeny práce, jestli to stačíme vysoutěţit. 

Ing. Švec  řekl, ţe FV taktéţ projednal 5. rozpočtovou změnu, byl tam trochu problém 

v komunikaci nebo v diskusi co se týká  přesunu fin. prostředků na posílení na rekonstrukce 

ulic Na Čiháku a v Luční ulic, nicméně bylo zjištěno, ţe vysoutěţená cena komunikuje 
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s výslednou cenou, která je uvedena po změně, to znamená z 11 miliony, FV doporučuje 

zastupitelům takto navrţenou 5. rozpočtovou změnu ke schválení. 

Schvaluje 
5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 294.963.550,-- Kč a výdaje 

319.891.310,-- Kč. 

Pověřuje 
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do poloţek. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

Ve 20.00 hod. přišel pan Novák – celkem 13 zastupitelů 

  

Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2012   
Starosta přečetl závěrečný účet města Nepomuk.  Rozpočet města Nepomuk za rok 2012 byl 

sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí (zákon č. 

128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní). 

  

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města je uvedena ve 3. příloze, tabulce č. 3. Příjmy 

(tabulka č.1 přílohy č.3) celkem činily 270.499.219,11 Kč a výdaje (tabulka č. 2 přílohy č. 

3) 268.299.827,42 Kč. Výsledek hospodaření města v roce 2012 skončil ziskem ve výši 

  2.199.391,69 Kč.  Starosta řekl, ţe zde chce jen upozornit na jednu věc, aby to nevypadalo, s 

jak velkými prostředky město disponuje.  Zastupitelé jistě ví, ţe na začátku a na konci roku 

jsou převody ty počáteční převody mezi účty tak ţe nám těch 200.000.000,-- Kč vyskakuje 

pouze opticky nejsou to ţádné příjmy města skutečný příjmy to, co skutečně fyzicky přijde na 

účet města je 70.499.000 Kč  to samé na výdajích výdaje jsou 68 milionů těch 200 milionů 

tam vznikne pouze převody mezi jednotlivými účty, příjmový a výdajový účet města, tyto 

poloţky zkreslují hospodaření. 

Dle výkazu zisku a ztráty jsou náklady celkem 63.620.112,89 Kč, výnosy 85.818.821,25 Kč, 

výsledek hospodaření činí zisk 22.198.708,36 Kč. Zde starosta doplnil, ţe tento zisk není 

rozdíl mezi fin. příjmy a výdaji, ale je tam započteno i co město získalo tzn. hodnota 

pozemků, hodnota těch nově postavených staveb, které  město získalo do majetku a hodnota 

pořízeného majetku, který se kaţdý rok podepisuje, ta jeho hodnota, díky mnoha investičním 

akcím vzrostl majetek města o těch 22.198.708,36 Kč  

Příjmy tvoří vlastní příjmy a dotace. Vlastní příjmy jsou daňového a nedaňového charakteru, 

daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, 

z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za 

obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, správní poplatky, poplatek za uţívání 
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veřejných prostor, za vstupné, ze psů, za komunální odpad, poplatek za ubytování, rekreační 

poplatek a poplatky za provozování výherních hracích přístrojů. Nedaňovým příjmem jsou 

příjmy z pronájmu pozemků, nebytových prostor, bytového, lesního a místního hospodářství, 

z kultury, knihovny, z provozování pečovatelské sluţby, úroků, sankcí a ostatních 

nedaňových příjmů. Přehled dotací je uveden v příloze v rozdělení na dotace s účelovým 

znakem (tabulka č. 4 přílohy č.3) a dotace bez účelového znaku (tabulka č.5 přílohy č.3). 

Všechny účelově určené dotace podléhaly finančnímu vypořádání se státním rozpočtem 

za rok 2012 a byly řádně vyúčtovány v termínech stanovených ministerstvy. 

Výdaje tvoří kapitálové a běţné výdaje. Mezi běţné výdaje patří výdaje na vodní, lesní, 

bytové hospodářství, na dopravu, komunální sluţby, odpady, sbor dobrovolných hasičů, 

školství, kulturu, místní hospodářství, pečovatelskou sluţbu, na sociální dávky, na splátky 

úvěru, úroku. Jednotlivé investiční výdaje jsou popsány v popisu Rozboru hospodaření. 

  

Součástí závěrečného účtu je také přehled příjmů a výdajů ze sociálního fondu. Tento přehled 

je uveden v příloze č.1. Dále je přiloţen v příloze č.2 přehled vyúčtování s příspěvkovými 

organizacemi. 

  

Součástí závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2012 je zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Nepomuk za rok 2012. Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření 

města za rok 2012 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky, coţ dává základ pro vydání výroku bez výhrad. 

 

Starosta promítl pro zajímavost skutečné čerpání rozpočtu v loňském roce.  

 

Slovo si vzal MUDr. Polívka a řekl, ţe i přes těţkou situaci se povedlo spoustu akcí udělat 

minulý rok uskutečnit hodně investičních akcí a přesto se povedlo udrţet ten rozpočet celkem 

slušně. Došlo k navýšení majetku. Myslí si, ţe se hospodaří dobře.  

 

Ing. Švec řekl, ţe FV projednal závěrečný účet, dá se to různě porovnávat, ale základní údaj je 

to, ţe město hospodařilo se ziskem, FV doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.  

Schvaluje 

Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2012 společně se zprávou o výsledku hospodaření 

Města Nepomuk s výrokem bez výhrad- dle příloh. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        13 

(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Novák, Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří 

Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa   
V minulosti starosta zastupitele informoval o přípravě projektu a úvodem se starosta omluvil, 

ţe kdyţ se ho tehda někdo ze zastupitelů ptal asi Ing. Jiran, tak vystřelil částku 3-5 milionů 

Kč, on říkal, ţe se mu to zdá málo a měl pravdu. Máme jiţ k dispozici poloţkový rozpočet na 

celou Nádraţní ulici od Sokolovny aţ k Otáčce a vč. odbočky k ZŠ Sportovní ulicí včetně 

rekonstrukce prostoru před domem sluţeb rekonstrukce bezbariérového rampy a terasy na 

domu sluţeb a zároveň poloţení chrániček pro metropolitní síť směrem k otáčce, činí celkové 

poloţkové náklady dle výkazu výměr vychází na  12 milionů Kč + DPH s tím, ţe dneska kdyţ 

se soutěţí nějaké zakázky, tak stavební firmy mají takovou konkurenci, ţe  se vysoutěţí cena 

na úrovni 50-60 % těch cen ceníkových, takţe předpokládáme, ţe bude vysoutěţena částka 6-

7 milionů Kč bez DPH. To ukáţe nyní soutěţ, která bude v brzké době probíhat. SFDI nám 

poskytne dotaci v max. výši 5.848.000,-Kč s tím, ţe je to průměrová část z té částky 12 

milionů Kč bez DPH tzn., ţe pokud my vysoutěţíme za 7 milionů tak nám fond nedá tuto 

částku, ale třeba 4 miliony dotaci. Co se týká procentní dotace, tak dává fond na uznatelných 

výdajích 70% a na neuznatelných výdajích to město hradí ze svého rozpočtu, takţe na konci 

je to 50 na 50. My musíme do konce června předloţit SFDI  veškeré podklady pro přípravu 

akce, mají tam nějaké připomínky musíme udělat nějaké drobné stavební úpravy, vyšli jsme 

vstříc některým obyvatelům na jejich poţadavky a na SFDI nám to shodili, ţe by to nebylo 

v souladu s normami a poţadují to přepracovat. 

V tuto chvíli se zpracovává dokumentace skutečného provedení stavby, která má být do konce 

června hotová a můţe se soutěţit. V měsíci září cca by mohlo být vysoutěţeno, následně aţ 

bude známa vysoutěţená částka tak starosta teprve můţe jít na SFDI a bude uzavřena smlouva 

o dotaci s fondem, kde bude ta max. částka upravena podle té poměrové částky. Do konce 

roku bychom měli tuto akci zrealizovat a tu částku utratit pokud přijde např. v listopadu zima 

a nepůjde tuto akci zrealizovat, můţeme poţádat SFDI o přesunutí té nevyčerpaného částky 

do příštího roku. Výhoda pro nás je v tom, kde na rozdíl od dotací ROPu, kde v podstatě 

musíme cenu zafinancovat ze svého a následně ½ roku čekáme neţ peníze přijdou, zde my 

peníze dostaneme na limitku na účet. Kdyţ vše půjde hladce tak by se mohlo v říjnu začít 

kopat. 

 

Schvaluje 

Přijetí dotace od SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) na akci: ‖Nepomuk - pěší  

bezbariérové trasy Nádraţní ulice I. etapa― pro rok 2013 ve výši max.  5.848.000,-Kč.  

 

Pověřuje 

Starostu a radu potřebnými úkony pro zajištění realizace této akce.  

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, Marušincová Alena, 

Míkovec Miroslav, Novák, Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   1 (PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informace o probíhajících investicích města   
Bere na vědomí 

Informace o probíhajících investicích Města Nepomuk a to výběrových řízení a realizace.  

 “Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací”   

- v letošním roce se dělá 2. Etapa a to Luční ulice a ulice Na Čiháku. Toto by mělo být dokončeno do 

konce června 2013. Z 1. etapy jsme  po vyhodnocení obdrţeli dotaci – viz.  rezerva v investicích.  

Prostředky na tuto akci přijdou koncem roku nebo začátkem příštího roku 

Zateplení MŠ Nepomuk  

U této akce probíhají přípravy v souladu s podmínkami přijaté dotace od SFŢP v rámci programu 

Zelená úsporám.  1. července letošního roku by se mělo začít realizovat.   16. 5. 2013 proběhlo 

vyhodnocení přijatých nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, koordinátora BOZP, 

technický dozor investora. Viz. níţe .  

Tabulka uchazečů splňujících zákonné požadavky a požadavky zadavatele. 

UCHAZEČ                                                                                   Nabídková cena bez DPH                    

POŘADÍ 

Č.2  ISKOM,spol. s r.o.                                                             Uchazeč je navrţen k vyloučení          

Č.3  HM pro cz s.r.o.                                                                2 895 645 Kč                                                

7. 

Č.4  František Krasanovský                                                     3 306 466 Kč                                               

12. 

Č.5  D-PRODUKT , s.r.o.                                                           3 114 881 Kč                                               

10. 

Č.6  STAFIKO stav s.r.o.                                                           2 713 678 Kč                                                 

1. 

Č.7  DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY , s.r.o.                   2 887 190 Kč                                                  

5. 

Č.8  STAVITELSTVÍ DVOŘÁK s.r.o.                                          2 890 927 Kč                                                  

6. 

Č.10 GAMELLA s.r.o.                                                                2 999 829 Kč                                                  

9. 

Č.11  KH STAZAP s.r.o.                                                             2 999 762 Kč                                                  

8. 

Č.12  3xN spol. s r.o.                                                                 3 211 820 Kč                                                

11. 

Č.15  Stavitelství ŠMÍD s.r.o.                                                   2 871 295 Kč                                                  

3. 

Č.16  STAFIS – KT s.r.o.                                                             2 779 798 Kč                                                 

2. 
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Č.18  SILBA – Elstav s.r.o.                                                         4 036 566 Kč                                                

13. 

Č.19  STAMA PRIMA s.r.o.                                                        2 875 659 Kč                                                  

4. 

TDI 

1. Ing. Václav Petráš                                                           68 000,- Kč                                             

1. 

2. Ing. Hana Hanzlíková                                                     73 000,- Kč                                             

3. 

3. Ing. Jan Woletz                                                               72 000,- Kč                                             

2. 

BOZP 

Č.1  ATELIER U5 s.r.o                                                                    Nesplnil zadávací 

podmínky-byl vyloučen 

Č.2  Petr Koura, Dis.                                                                     39 450,- Kč                                              

1. 

Někteří uchazeči byli vyřazeni, protoţe nesplňovali poţadovaná kvalifikační kritéria. Cenové 

nabídky se dostaly podstatně níţ, neţ jsme očekávali. Nejvýhodněji dopadla nabídka 

STAFIKO stav s.r.o.    za  2 713 678 Kč bez DPH a s touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo.  

Technický dozor vyhrál Ing. Václav Petráš za cenu 68.000,00 Kč, BOZP získal Petr Koura, Dis za 

39.450,00 Kč. V červenci se začne realizovat.                                               

Obytná zóna U elektráren + související akce  

V současné době je téměř vyhotoven prováděcí projekt a připravují se veškeré dokumenty k 

výběrovému řízení.  V nejbliţší době podepíšeme smlouvu s firmou, která bude dělat výběrové řízení. 

Letos bychom chtěli zahájit stavební práce, aby občané mohli příští rok stavět rodinné domky. 

Vzhledem k fin. náročnosti akce bude výběr firem provádět Stavební poradna Čs. Budějovice. Pokud 

nebudou ţádné problémy, někdy v říjnu by měla být vysoutěţena firma, otázkou je jaké bude počasí, 

jestli se začne jiţ v říjnu kopat nebo se to přesune na jaro příštího roku, to se uvidí. S realizací obytné 

zóny souvisí i několik dalších akcí, první je odvodnění ulice A.Berndorfa a Swalmenské ulice, kde 

v létě při přívalových deštích, kdy vzdouvající se voda v kanalizaci vyplavuje sklepy, některých 

rodinných domů, z toho důvodu se vybuduje dešťový oddělovač na konci Swalmenské ulice směrem 

do polí na Třebčice tzn. v případě většího toku vody bude vpuštěn přepad, do vodoteče směrem na 

Třebčice do polí, aby nedocházelo k přetěţování kanalizací a následně vyplavování sklepů a zároveň 

bude ulicí A.Berndorfa a Swalmenská vybudována nová dešťová kanalizace. 

Zateplení ZŠ Nepomuk  

U této akce probíhají přípravy v souladu s podmínkami přijaté dotace od SFŢP.  1. srpna letošního 

roku by se mělo začít. Letos by se mělo proinvestovat okolo 40 %, zbytek na jaře příštího roku.  
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29. 5. 2013 bude probíhat vyhodnocení přijatých nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele 

stavby, koordinátora BOZP, technický dozor investora. Na příštím zastupitelstvu bude znám výsledek 

výběrového řízení. 

VRT HV3 

Na vrt jsme dostali také dotaci od SFŢP. Tento vrt je proveden a dělá se čerpací zkouška.  Po té se 

bude jednat o připojení na vodovodní systém Města Nepomuk  

Kruhový objezd U Pyramidy 

 U této akce probíhá příprava pro podání ţádosti o Územní řízení. Soustřeďují se hlavně vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení.  Pokud to dobře dopadne, začít by se mohlo 

příští rok. Obtíţné na této akci je především, ţe má 3 investory a to Město Nepomuk, SÚS, ŘSD. 

Všichni se musí na této investici podílet. ŘSD jako hlavní investor nám přislíbili, ţe na příští rok by 

měli mít fin. prostředky. Nyní zbývá získat peníze od PK respektive SÚS, rozpočet na příští rok budou 

připravovat aţ v srpnu a tak máme čas přesvědčit kraj, aby na to vyčlenil peníze. 

Autobusová zastávka na náměstí  

Tato akce je ukončena s tím, ţe došlo ke změnám, kdy byly pouţity ţulové obrubníky a kostky 

namísto betonových, coţ vedlo k finančnímu navýšení této akce oproti původnímu rozpočtu.  

Minihřiště Nepomuk 2012 

Tato akce je téţ ukončena. Je odsouhlasen provozní řád. V současné době je hřiště jiţ vyuţíváno. Má 

od toho klíče ZŠ, která tam můţe být v dopoledních hodinách, v odpoledních hodinách tam chodí FK 

a zároveň tam chodí místní kluci hrát fotbal. Bude udělána nyní propagace, aby se lidé dozvěděli, ţe 

hřiště mohou vyuţívat. Je podána ţádost o dotaci PK na bezpečné branky. 

Metropolitní síť 2. Etapa  

Probíhají přípravné práce na projektu.  

 Kamerový systém 
K tomuto bodu starosta řekl, ţe před časem zaslal zastupitelům e-mail, ţe město prozatím od 

tohoto ustupuje, protoţe dotační systém je nastaven tak ţe pro naše město by byl nevýhodný a 

stálo by nás to jen samotné srdce toho kamerového systému ten server, který by ukládal a 

zpracovával záznamy, aby vyšel asi na ½ milionů Kč bez jakékoliv kamery a dalších pár 

kamer napojených na metropolitní síť by vyšlo na dalších ½ milionů Kč. Rozhodli se, ţe 

v budoucnu si to budeme budovat sami po etapách neţ z nějakých dotací pokud tedy nebudou 

v nejbliţší době nějaké lepší, protoţe jsou nevýhodné. 
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Odvodnění IZS 
V současné době se dokončuje v areálu Hasičské zbrojnice v Nepomuku, kde docházelo při 

větších deštích k vytápění garáţe záchranné sluţby a garáţe hasičů v loňském roce se tam 

udělal podvrt, abychom se dostali na Přesanické náměstí do dešťové kanalizace. V letošním 

roce z dotace PK dochází k samotnému odvodnění tohoto areálu, poslední co zbude, jsou 

povrchy, které by se dělaly v příštím roce. 

Kanalizace Školní ulice 
V současné době by se mohlo jiţ kopat, jedná se o úsek mezi ZŠ Nepomuk a křiţovatkou 

s Třebčickou ulicí, jedná se o 3-4 rodinné domy, které nejsou v současné době 

odkanalizované. 

Skatepark + další akce na hrišti (odvodnění, oplocení, oprava dětských 

prvků, sloupky a síť minihřiště) 
Byla dokončena nová plocha, byly přemístěny překáţky, děti co tam jezdí, jsou spokojeni. 

Odvodnění běţecké dráhy, ta zadní strana je jiţ odvodněna, dělalo se to drenáţemi směrem do 

luk,  zbývá odvodnit tu část směrem ke křiţovatce, ta se bude ještě dělat, zároveň dojde 

k oplocení, které tam bylo, byly provedeny opravy na dětském hřišti. Chceme tam dát nějakou 

lavičku. 

Výspravy komunikací 
V předchozím měsíci byly provedeny výspravy komunikací po městě, byly opraveny ty 

největší díry na komunikacích, které jsou v majetku města. Na Daníčkách kde byly velké 

výřezy je to zaasfaltované. 

Sportovní hala 
Na sportovní hale byly dnes nainstalovány koše na basket. 

Výměna oken na Rafandě a ve Spořitelním domě 
Tato akce ještě probíhá, bude to dokončeno během následujících dní. 

Fenix – volnočasové centrum 
Byla uzavřena smlouva o nájmu budovy čp. 88 bývalý katastrální úřad, vyjma místností, které 

jsou vyuţívány jinak (byt paní Heroutové, kancelář geodeta Šedivého, nahoře místnost 

kabelové televize), zbytek budovy je určen na tento projekt, smlouva je platná od 1.6.2013 dle 

podmínek jak bylo jiţ projednané na radách a zastupitelstvech, v současné době tam byl 

projektant, který bude řešit drobné úpravy, které musí být provedeny tzn. úpravy  soc. zařízení 

tak, aby to splňovalo hyg. podmínky. Bude se opravovat střecha, protoţe chybí izolace na té 

ploché straně střechy. Do budoucna je tam spousta věcí, které je třeba do budoucna  řešit, aby 

ta budova byla ekonomicky a energeticky výhodnější. Předpokládá, ţe v příštím roce by se 

vyměnily okna, protoţe tam všude táhne. 21.9.2013 by  mělo dojít k otevření. 

Bezbariérové chodníky – 1. a další etapy 
O tomto bodě starosta jiţ mluvil. 

Propojení ulic Třebčická a Swalmenská + související akce 
Na základě poţadavku obyvatel Swalmenské ulice se má zprůjezdnit zlegalizovat cesta, která 

byla vyjeţděna po poli, kdy si lidé zkracovali cestu ze Swalmenské do Třebčické, měla by 

tam být provedena klasická komunikace. Dojde k propojení vodovodu v Třebčické a 

Swalmenské ulici, aby se vodovod z okruţoval a zlepšila se kvalita pitné vody v této lokalitě. 

Čeká se na územní řízení, stavební povolení, následně se můţe začít stavět, protoţe akce je jiţ 

vysoutěţena a dokonce roku by proto měla být zrealizována 
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Chodníky Daničky 
Poslední z těch větších investičních akcí jsou chodníky Na Daníčkách. Bylo na ně vyčleněno 

150.000,00 Kč, měly by se v průběhu léta a podzimu dodělat. Většina byla udělána v loňském 

roce, letos chybí jen pár dodělávek. 

Starosta řekl, ţe to je k těm větším investičním akcím asi tak vše, dále je tu spousta menších 

investičních akcí, ale to by bylo nadlouho, vyzval přítomné, aby se zeptali co je k tomu 

zajímá. 

Slovo si vzal pan Horník a řekl, ţe se mu nelíbí harmonogram prací na výměnu oken. Jsou 

tam starý lidi mezi těmi mladými. Např. byt č. 4 je jiţ 6 den vyklizený, spát se tam nedá, paní 

Brejchová, která je o holi, ţije v zimě, všude to protahuje, paní si mu stěţovala, jde o 2 okna, 

byt mají vyklizený přes týden, harmonogram je na nic, je to špatná firma, je tam jeden zedník, 

šéf mu řekl, ţe to nikdo nechtěl dělat, jsou tam starý okna. 

Starosta odpověděl, ţe město ţádný harmonogram nemělo, tato firma vysoutěţila za nejniţší 

cenu a byla s ní uzavřena smlouva, má daný termín, zatím ţádné stíţnosti město neznamenalo, 

krom likvidace starých oken, to bude řešit paní místostarostka. 

Paní místostarostka k tomu, řekla, ţe tam poslala stavebního technika, ten jí poslal ten 

harmonogram, zjistil, ţe jsou ještě v předstihu, jsou to špaletový okna, to nejde jen tak 

jednoduše vyměnit jako je to v bytovce, kde je jen přehodíte. Okna co tam vyndali, tu 

likvidaci se bude řešit další den, přijde šéf firmy,  ţivotní prostředí to dostalo na starost,  

samozřejmě pálit se to tady nebude. V kaţdém případě mají zaplaceno za likvidaci oken i těch 

rámů.  

Starosta řekl, ţe naštěstí to bylo podchyceno včas, ţivotní prostředí to řešilo, pan Holý, který 

si okna odvezl je musí vrátit. 

Pan Novák k tomu, řekl, ţe on má opačné informace od obyvatelky tohoto domu, která 

naopak chválí vedení města za to, ţe po 10 letech konečně urgencí ţádostí se odhodlalo 

vyměnit okna, dále řekla, ţe ty lidi skutečně pracují kvalitně. Je tam opravdu problém 

s vybouráním špaletových oken, ale chválila si i tu firmu, která práce provádí. Chce dát 

vedení města veřejnou pochvalu. 

Starosta řekl, ţe nikdo nečekal, ţe bude o víkendu taková zima, ţe ty lidi chápe, ale firma 

pracovala i o víkendu. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Grantový systém města Nepomuk 

Starosta promítl na plátno návrh na rozdělení prostředků z grantového systému města Nepomuk v roce 

2013. Na základě společného sezení rady a komise pro občanské záleţitosti  ze den 22.5.2013. Opět 

jako v loňském roce se sešli ţádosti na mnohem větší částky, neţ které je město schopno poskytnout. 

Stejně jako v loňském roce je vyčleněn 300.000,00 Kč na rozdělení, ţádosti výrazně převyšovaly tyto 

moţnosti. Kdyţ zjišťoval kolik např. dávají v Blovicích, zjistil starosta, ţe tam dávají 160.000,00 Kč. 

Jako v loňském roce proběhly celkem 3 výzvy.  

1. výzva byla na celoroční práci s dětmi a mládeţí, starosta přečetl organizace, které si ţádost podaly, 

SDH Nepomuk na 2 krouţky, TJ Sokol Nepomuk na 5 krouţků, TJ Slavoj Dvorec na 2 krouţky, FOD 

Klokánek, Pionýrská skupina Nepomuk na 4 krouţky, Český rybářský svaz na 1 krouţek, FK 
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Nepomuk. Navrhli vyřadit ţádost FOD Klokánek, protoţe tato organizace nepůsobí ve městě 

Nepomuk a měli bychom přednostně podpořit organizace působící v našem městě. Oproti loňskému 

roku zde poníţili částky, nejdříve rozdělili peníze na 2 a 3 výzvu a z peněz které zbyly, to vydělili 

počtem dětí a došli k nějaké částce. Vyšla jim částka asi 160,-- Kč na registrované dítě v krouţku 

celkem je tedy registrovaných 318 dětí tedy rozdělili částku 50.880,00 Kč 

2. výzva Podpora kulturních akcí v roce 2013 

V podstatě kromě Mysliveckého sdruţení Nepomuk, které nepodalo ţádost v termínu, všichni ostatní 

podali ţádosti včas, většina neudala částku, o kterou ţádají. Orientovali se dle předchozích let. 

Starosta přečetl seznam ţádostí. Brali v úvahu finanční náročnost a nákladnost jednotlivých akcí, na 

které byly dotace poţádány. Dost často to byly různé turnaje na sportovní hale. Coţ jsou poměrně 

nízkonákladové akce, na které stejně město poskytuje zdarma poháry a zároveň můţe poskytnout halu 

zdarma, zde to i výrazně poníţili, kdy namísto financí dostanou poháry a halu zdarma. 

 

3. výzva Podpora blíţe nespecifikovaných projektů NNO, které nelze zahrnout do předchozích 2 

výzev 

Starosta přečetl seznam organizací, které podali ţádosti. Byla zohledněna finanční náročnost 

jednotlivých činnosti těchto sdruţení. 

Starosta řekl, ţe protoţe jsou na jednání představitele FK Nepomuk a Pionýra Nepomuk, jestli k tomu 

chtějí něco říci. 

Slovo si vzal Václav Horník ml., který se úvodem představil, ţe je nový skupinový vedoucí Pionýrské 

organizace Nepomuk  je v činnosti 1 ½ roku takţe se stále učí . Snaţí se získávat peníze pro jejich 

oddíly a kluby, pracují s dětmi celý rok, jak přes rok v oddílech tak o prázdninách s klubami,  ta částka 

je určená na obnovu zařízení vybavení všeho co jim chátrá. Přešel k věcem, které chtějí obnovit. 

V loňském roce jim odešel křovinořez a jelikoţ je to jejich velký pomocník na přípravu jejich táborové 

základny. Pouţívají jenom křovinořez sami si to tam sečou, byli nuceni tedy v lednu kdyţ byla akce 

pořídit křovinořez, který vyšel na 13.000,00 Kč. Velká část je jejich popelnicový ráj, chtěli by na 

jejich táborové základně koupit popelnice na tříděný odpad, jelikoţ všude se třídí, tak proč by neměli 

třídit i oni a barevně, jeden čas si půjčovali stojany na odpad od města, poté plastové popelnice od jiné 

nejmenované organizace a vţdycky s tím nastaly nějaké komplikace, proto by je letos chtěli pořídit a 

kdyby jich chtěli pořídit 12 ks tak to vychází na nějakých 10-11 tisíc Kč, tak to je jedna taková 

poloţka. 3 věc je, ţe mají moţnost vyuţívat rybník v Přebudově, kde donedávna vlastnili 2 pramice, 

které doslouţily před pár lety, před 5 lety odkoupili starou vyřazenou plastovou kanoi, která v loňském 

roce taktéţ vypověděla sluţbu, tak se shodli na tom, ţe by pořídili min. 1 nebo 2 lodě, ale zase 

pořizovací cena nové lodě je min. 18.000,00 Kč, takţe momentálně hledají zase nějakou vyřazenou a 

to je zase otázka 10.000,00 Kč za jednu loď. Pak se jedná o nějaké věci tady na klubovně, kdy mají 

nějaké elektrospotřebiče, který, buď někdo daroval, uţ dosluhují, chtějí pořídit novou lednici, 

elektrický sporák, protoţe i tady dělají víkendové akce pro děti i pro veřejnost, dělají výstavy, při 

kterých občas opékají i buřty. To je tedy taková základní sumarizace co by za těch 50.000,00 Kč 
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pořídili. Ještě pro představu řekl, ţe letním táborem v Přebudově projde asi tak 400 dětí přes léto, to 

jen pro představu o kolik dětí se starají. Poděkoval městu za spolupráci. 

Slovo si vzal Luboš Horvátů za mládeţnický fotbal v Nepomuku. Řekl, ţe víceméně není připravený, 

protoţe spíše očekával dotazy od zastupitelů. Jen ve zkratce řekl, o co ţádal v ţádosti o grantový 

systém na rozdělovaní peněz  městem Nepomuk. V loňském roce řekl, ţe by byl rád, kdyby někdo 

z vedení fotbalu potaţmo on sehnal peníze na dopravu na mezinárodní turnaj mládeţnické kopané. 

Nepomucké děti jezdí na tyto turnaje kaţdý rok, někdy s dobrými výsledky, někdy s těmi horšími, tak 

jak to ve sportu chodí. On měl tu čet se zúčastnit v minulém roce ve francouzském Kohlmar 

fotbalových nadějí, kde hrají různých věkových kategorií děti moţná z poloviny Evropy  ve 

Francouzském Kohlmar to bylo asi z 6 zemí téměř 32  druţstev, byli zde velice úspěšní, kdyţ to potom 

sečetl, tak v těchto dvou věkových kategoriích byli asi nejlepší výpravou, která tam přicestovala a na 

to konto roste samozřejmě i chuť zúčastňovat se dalších turnajů, proto i chtěl, aby i v letošním roce se 

zúčastnili nějakého podobného turnaje, tentokrát si vybrali turnaj v chorvatské Poreči na Istrii.  

20.5.2013 se vrátili z tohoto turnaje, jak jiţ říkal ve sportu to tak chodí, tentokrát tak úspěšní nebyli, 

nechce říci, ţe měli horší druţstvo, ale ten turnaj byl řízen pro ně krutě, kdo nepostoupil z těch prvních 

míst, tak se dál neprobojoval, tak uţ to chodí, nicméně zájezd jako takový byl určitě kvalitní a dětem 

přinesl nejenom záţitky, ale přinesl jim do toho sportovního i osobního ţivota zkušenosti, věří tomu, 

ţe z těch poznatků co potom měl, ţe tento turnaj a výlet za něco stál a ţe jim něco přinesl. Ţádal o to, 

aby město Nepomuk pomohlo jim s dotací na dopravu na tento turnaj. Netvrdí, ţe je to malá částka, je 

to poměrně velká částka nicméně oslovili dopravce, kterého mají vyzkoušeného a to z toho důvodu, ţe 

dopravu na turnaj si s prominutím „nelajznou― oslovit někoho koho neznají, je to jeden a tentýţ 

dopravce, který s nimi jezdí celá léta a z důvodu nějaké bezpečnosti a nějakých zkušeností, tak oslovili 

firmu, s kterou jezdí, ta jim vypracovala nabídku a na základě této nabídky poté zaslal ţádost na 

město. Aby vůbec zodpověděl otázku proč ţádal o příspěvek město Nepomuk, řekl, ţe nebude lhát 

kdyţ bude říkat, ţe v první řadě sledoval určitý sociální aspekt, protoţe pokud mají oslovit co nejširší 

spektrum dětí potaţmo jejich rodičů, kteří potom ten zájezd platí, tak se snaţí dostat na nějakou 

lidovou cenu toho zájezdu, ty 4 dny vyšli účastníky konkrétně 40 dětí a 10 lidí doprovodu včetně 

trenérů a vedoucích muţstev na částku 3050,00 Kč pokud by do toho zahrnuli ještě cenu dopravy, tak 

by ta cena na jednotlivce vyšla na 4150,00 Kč nebo 4250,00 Kč coţ jiţ samozřejmě hraje nějakou roli 

i potom v zaplacení i v ochotě zaplatit za tento zájezd takovouto částku. Ta prvotní záleţitost, proč 

vůbec poţádal město, tak byl ten aspekt sociální. Druhá věc je, ţe si řekl, proč by neoslovil město 

Nepomuk, protoţe jak jiţ řekl tady na začátku, co se týká turnaje v Polné tak reprezentace a prezentace 

města jako taková díky jejich klukům byla obrovská, protoţe jméno si tam udělali jak ve Francii tak i 

nyní v té Poreči, protoţe jak svým chováním, přístupem i sportovními výkony, tak si tam ostudu určitě 

neudělali. Ta atmosféra v té Poreči nebyla aţ tak spontánní, nebyla tak emotivní ze strany města 

Poreče, protoţe turnaj se dohrával ve sportovním letovisku, které bylo trochu stranou od města, od 

samotných obyvatel, samozřejmě se tam odráţel i jiný charakter obyvatel, to samozřejmě srovnává 

s těmi Francouzemi, kteří opravdu spontánně na tribunách skandovali Nepomuk, Nepomuk. Znovu 

řekl, kluci si tam udělali obrovské renomé, nejenom po té stránce sportovní, ale i po té stránce lidské. 

To bylo z jeho strany vše a řekl, ţe je samozřejmě k dispozici, pokud někdo má otázky. 

Starosta poděkoval panu Horvátovi a jen doplnil, ţe on samozřejmě předtím neţ navrhoval na radě a 

na komisi rozdělení těch částek tak se mu samozřejmě ta částka napohled zdála velmi vysoká a tak 
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poptával další autobusové dopravce jako je ČSAD autobusy Plzeň apod. a ty částky byly vyšší neţ 

předloţili rozpočet. 

Pan Horvát řekl, ţe ta částka je velká z toho důvodu, ţe to jen nezahrnuje cestu tam a zpátky je to 

v uvozovkách o tom, ţe 4 dny tam musíte ţivit i toho řidiče a náklady s tím spojené, ty děti si zaplatily 

stravu, ubytování, které sehnali poměrně lacino v campu, nebylo to v ţádném 3 hvězdičkovém hotelu, 

snaţili se ušetřit náklady co nejvíce, na čem nemůţou šetřit je skutečně ta doprava, protoţe jak jiţ řekl 

na začátku, nikdo si nedovolí vzít neprověřeného dopravce.  

Starosta řekl, ţe cena skutečně odpovídá, jsou tam ty dálniční poplatky a mýtné. Starosta řekl, ţe se 

vrátí ke grantovému systému, zeptal se zda má někdo ze zastupitelů připomínky k navrţenému 

rozdělení.  

Bere na vědomí 

Informace o návrhu rozdělení prostředků z grantového systému města Nepomuk neziskovým 

organizacím. 

Souhlasí  

S poskytnutím dotací neziskovým organizacím dle předloţeného návrhu pro rok 2013 z grantového 

systému města Nepomuk. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Míkovec 

Miroslav, Novák, Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, 

Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   1 (MVDr. Janovec Ladislav) 

Schváleno 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Různé 

Ve 21.00 hod. odešla Mgr. Burdová – celkem 12 zastupitelů 

Starosta přešel k bodu různé. První věc, o které chtěl mluvit, jsou informace o stavu jednání 

ohledně Polikliniky Nepomuk. V podstatě se dá říci, ţe se jedná o setrvalý stav, není nic 

výrazně nového. Je to pár dní nazpátek co zmiňoval pan Muţík, ţe stále mají zájem jednat a 

vyvěsil variantu, ţe by tedy poníţili cenu o 5 milionů na 15 milionů Kč s tím, ţe by městu 

prodali pouze nemovitosti a budovy a s.r.o. by prodali nějaké jiné společnosti za těch 5 

milionů a byli by na těch svých 20 milionech Kč. Starosta mu řekl, ţe samozřejmě to můţe 

přednést zastupitelům, ale předpokládá, ţe ani tato varianta se nebude zastupitelům líbit, 

samozřejmě pokračovali v zjišťování ekonomických věcí okolo toho a nabývají stále více a 
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více názoru do toho vůbec nejít, myslí si ţe nás vyjde podstatně méně a ekonomicky 

výhodněji udělat například přestavbu objektu ve Dvorci (bývalý hotel) jak je ta nástavba a 

udělat zdravotní středisko z toho, jsou tam nevyuţité nedokončené prostory a vyuţít to pro 

zdravotní středisko, proto navrhuje pokud s tím budou zastupitelé souhlasit ukončit nějaké 

jednání, protoţe to vypadá ţe oni nebudou chtít jít s cenou dolů a asi se dál o té variantě 

vyuţití polikliniky nebavit a v případě, ţe by to chtěli prodat někomu, kdo tam nebude chtít 

provozovat zdravotní zařízení, tak bychom to nějakým způsobem řešili jiným způsobem. Za 

starostou bylo několik provozovatelů poliklinik, kteří by měli zájem do toho také jít, ale pro 

ně je to neekonomické, protoţe kdyţ si spočtou náklady co by do toho museli dát tak si raději 

od města pronajmou nějaké prostory a provozovali to někde jinde. I to starostu utvrdila v tom 

nadále nejednat se společností Poliklinika Nepomuk s.r.o. a řešit to nějakým způsobem, dále 

jak se to bude vyvíjet jinak. Pokud budou zastupitelé souhlasit.  

V e 21.02 hod. odešel MUDr. Polívka, CSc. – celkem 11 zastupitelů  

Ve 21.02 se vrátila Mgr. Burdová – celkem 12 zastupitelů 

Dále podal starosta informace o výběru dodavatele energií pro město Nepomuk a jeho organizace. 

V rámci čtení usnesení z rady to bylo jiţ zmíněno.  V loňském roce proběhla aukce na nákup elektřiny 

pro město Nepomuk, kdy město výrazně ušetřilo na dodávané elektrické energii, smlouva byla 

stanovena na 1 rok a 31.12.2013 končí. Nyní město jedná se společnosti e-centr, dělají nějaký 

podobný projekt v Říčanech, kdy nabídli aukci nejenom městu, ale i jeho obyvatelům v podstatě ve 

spolupráci s městem, takţe zájemci, kteří chtěli mít levnější energii a plyn, chodili na MěÚ a evidovali 

se tam, přinesli tam informace, které jsou nutné, jejich roční spotřebu, kterou měli v předchozím 

kalendářním vyúčtování. Společnost e-centr provede aukci na dodavatelů energií s přesně stanovenými 

podmínkami, aby tam nebyly nějaké nesmyslné věci v těch smlouvách a většinou se jim podařilo 

uspořit v průměru 20-30 % nákladů, protoţe ty firmy se v té aukci předhání, dávají niţší a niţší ceny 

aţ se dostanou poměrně níţ neţ jsou stávající ceny dodavatelů, rádi bychom toto i obyvatelům 

Nepomuka nabídli a předpokládá, ţe v následujících týdnech zveřejní nějaké informace na 

internetových stránkách města Nepomuk a zároveň v Nepomuckých novinách apod. Kdo bude mít 

zájem, vyuţít této aukce přijde na úřad, protoţe čím větší bude objem energie, tím výraznějších cen 

budeme moci společně dosáhnout. Co se týká plynu, město Nepomuk v podstatě neodebírá plyn, 

kotelny provozuje firma Termglobal a městu dodává teplo, to je věc, která by se v budoucnu měla také 

nějakým způsobem řešit, ale letos by to asi nechal, protoţe těch akcí je moc a nestíhá se. Jediný, kdo 

odebírá plyn je ZŠ Nepomuk, kde by se udělala poptávka na dodávku plynu pro ZŠ a zároveň pro 

domácnosti, kdo bude mít zájem. Zároveň chtějí udělat aukci na dodavatele telekomunikačních sluţeb, 

všichni ví o tom boomu v telekomunikacích, kde jsou nyní všude neomezené tarify v podstatě za pár 

stovek a velké organizace které mají větší mnoţství telefonních linek, tak se dostanou ještě níţe, neţ 

jsou ty ceny, které jednotlivý operátoři nabízejí. Zde by mohlo město ušetřit desítky tisíc na 

provozních nákladech. Nyní je to ve fázi příprav, informace budou v následujících dnech na webu 

města. 
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Další informace starosta podal k provozu radaru na měření rychlosti. Jistě si všichni všimli a jsou 

informování, ţe v Plzeňské ulici na příjezdu od Plzně město Nepomuk začalo provozovat radar na 

měření rychlosti, nemyslí ten radar, co ukazuje rychlost, ale tu budku co je zatím, uţ blýská. V tuto 

chvíli ještě není zapojen přenos dat z radaru na úřad tzn. ţe do této chvíle ještě město nezahajuje 

správní řízení. Takţe koho to do teď vyfotilo, můţe být klidný, protoţe se v podstatě nic neděje. 

Kaţdým dnem uţ to začne fungovat naostro v podstatě to bude fungovat tak, ţe sem na odbor 

přestupkový přijde dálkovým přenosem data přes počítač, dostane to číslo jednací a není moţný to 

nijakým způsobem vymazat, starosta řekl, ţe zrovna dnes měl 5 telefonátů, zda s tím lze něco dělat, 

opravdu to nejde, Co se týká přestupků  náš přestupkový odbor zahájí správní řízení, vydá pokutu, 

sebere nějaké body, a nyní co z toho město bude mít. Radar vybudovala společnost CZECH RADAR 

(provozovali jiţ radar v Měcholupech) jediný náklady města Nepomuk bylo, ţe udělalo přívod 

elektřiny natáhlo asi 50 – 100 m kabelu z těch ne předepsaných, ale z těch vybraných pokut protoţe se 

samozřejmě najdou neplatiči, kteří se budou řešit exekučně apod. tak z těch vymoţených pokut 

přibliţně bude cca 50 % příjmem města 7,5 % bude příspěvek městské policii Blovice, která to 

pokrývá, abychom vůbec mohli měřit protoţe měřit můţe pouze státní nebo městská policie a město 

Nepomuk městskou policii nemá takţe oficiálně měří městská policie Bílovice byť u toho fyzicky 

neasistuje a zbývající % jdou firmě CZECH RADAR, která to zdarma vybudovala a bude to 

provozovat. Tabulku kolik je tam denně spáchané přestupků zastupitelé viděli. S tím jak se o radaru ví, 

začalo překračování rychlosti klesat ale ne zásadně. Kdyţ by počítal, ţe by se předepisovalo 1.000,-- 

Kč za 1 přestupek, kdy v současné době se tam pohybuje 60 přestupků při rychlosti nad 60 km/hod. 

denně, to činí 60.000,00 Kč z toho 50% je 30.000,00 Kč coţ by šlo do rozpočtu města denně, to si 

myslí, ţe je solidní příjem. Takţe se uvidí, jak budou řidič přispívat do rozpočtu. 

Ve hod. 21.10 hod. se vrátil  MUDr. Polívka,CSc. – celkem 13 zastupitelů  

Ve 21.11hod odešla A.Marušincová – celkem 12 zastupitelů 

Ve 21.12 hod. odešel Ing. Švec – celkem 11 zastupitelů 

Další informace měl starosta k webovým stránkám města Nepomuk. Někdy v únoru byl zprovozněn 

nový web města. Kaţdopádně k tomu měli spoustu připomínek. Starosta se zeptal pana Berouška, kdy 

bude web dokončen. Pan Beroušek odpověděl, ţe v podstatě se jedná jen o kosmetické úpravy a 

některé aktualizace od pana Somolíka. Starosta na to oponoval, ţe kosmetické úpravy jsou dělány jiţ 

od února, starosta ho nejdříve hájil, protoţe věděl, ţe se stěhuje, ale přece jenom uţ bude červen, tak 

jestli slíbí, ţe do konce června to jiţ dotáhne. Pan Beroušek odpověděl, ţe očekával, ţe pan Somolík 

mu neposílá všechny věci a aţ to bude všechno tak to dokončí. Ty první aktualizace jiţ provedl teď má 

pár e-mailů od pana Somolíka, takţe to jiţ dodělá. 

Ve 21.14 hod. se vrátil Ing. Švec – celkem 12 zastupitelů 

Starosta podal informace o připravované úpravě Koryta Muchovky v Zeleném dole. V Zeleném Dole 

od mostu co je Myslivecká ulice aţ po zahrádkářskou osadu je totálně vymleté koryto při kaţdé 

povodní se tam rozlije voda, která tam následně hnije, zarůstá to vegetací, rojí se tam hmyz, nevypadá 

to vábně. S povodím Vltavy se bavili o nějaké úpravě a nedávno přislíbili, ţe v příštím roce se bude 

tento úsek od mostu aţ po zahrádky celý předělávat, budou se tam dělat celé nábřeţní zdi, nabídli nám 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
zdarma kámen ţulu, z které je to nyní vystavěno a my jsme to přijali a jediný co po náš chtějí je 

příspěvek od města na zábradlí, který kolem toho bude, takţe to nebude ţádná velká částka, starosta 

přislíbil, ţe město Nepomuk na to přispěje. Mělo by se to tedy dělat v příštím roce. 

Starosta informoval o osazení ukazatelů turistických cílů v Nepomuku, obnovily se ty zničené a dalo 

se to na vyšší sloupy. 

Bere na vědomí 

- Informace o stavu jednání ohledně Polikliniky Nepomuk,  

- výběru energií pro město Nepomuk a jeho organizace,  

- provozu radaru na měření rychlosti,  

- webu města Nepomuk,  

- informace o připravované úpravě Koryta Muchovky v Zeleném dole 

- osazení ukazatelů turistických cílů v Nepomuku 

Ve 21.16 hod. se vrátila paní Marušincová – celkem 13 zastupitelů 

Starosta řekl, ţe má ještě 2 body, neţ přejde k diskusi. První věc, o které chce mluvit, jsou partnerská 

města. V současné době má město Nepomuk 7 partnerských měst., dá se říci, ţe aţ příliš. Obec 

Bušince na slovensko-maďarských hranicích zde byla před 2 lety kdy tady odebírala zeminu z místa 

rodiště sv. Jana Nepomuckého mají v obci spoustu soch a kapliček sv. Jana Nepomuckého Obrátili se 

na starostu s velkou prosbou jestli bychom s nimi mohli uzavřít partnerskou smlouvu, byť jim starosta 

řekl, ţe město Nepomuk má partnerských měst dost, pro ně je to z důvodu, ţe chtějí čerpat peníze 

z evropských fondů, které tam mají a potřebují mít uzavřenou partnerskou spolupráci s obcemi dalších 

států Evropy, protoţe tady s námi řešili tu zeminu a my jsme byly pozváni do Bušinců na otevření 

mostu do Maďarska, tak nás poprosili zda bychom to pro ně mohli udělat, aby oni měli šanci 

dosáhnout na některé dotace. Podle starosty se jedná o formální věc, nevidí v tom problém, ale nyní 

záleţí na zastupitelích. Ta obec lokalita je poměrně chudá a oni shání kaţdou korunu, je to jediná 

moţnost jak tu obec rozvíjet, protoţe na rovinu říká, ţe slovenský stát se tam na ně trochu vykašlal, 

protoţe to příhraničí, kde ţije většina Maďarů, tak nějak ekonomicky nepodporuje. Finančně nás to 

nijak nezavazuje. 

Souhlasí 

S uzavřením partnerské smlouvy s obcí Bušince, Slovensko 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        11 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová 
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Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   2 (Míkovec Miroslav, Marušincová Alena) 

Schváleno 
Poslední věc, kterou starosta měl je, ţe nedávno proběhla Nepomucká pouť, kterou dlouhodobě 

provozuje pan Vl.Lagron, smlouva s ním je uzavírána na 2 roky. V letošním roce platnost smlouvy 

skončila, do teď nám platil za pronájem náměstí 200.000,00 Kč za pouť, coţ byl příjem města do 

rozpočtu. Kdyţ to zjišťoval po okolních městech tak nikde jinde neměli tolik, např. v Přešticích to 

bylo 80.000,00 Kč. Kaţdopádně pan Lagron po Nepomucké pouti přišel, ţe za tuhle částku to nelze 

dále utáhnout, stánkařů rok od roku ubývá, sami jsme viděli, ţe ty boční ulice byly v podstatě prázdné 

a on pronajme o polovinu stánků méně, neţ pronajal před 5 lety a to bylo letos celkem dobré počasí. 

Pan Lagron poţádal město, aby tu cenu sníţilo, ţe to takhle nemůţe utáhnout. Lidé šetří a tak se na 

atrakcích protočí méně. Smlouva by se měla uzavřít na 2 roky, ač nájemní smlouva je v pravomoci 

rady tak radní nechtěli tuto věc dohadovat sami, chtěli vědět názor zastupitelů. Smlouva by měla být 

uzavřena na rok 2014, 2015 nyní jde o to stanovit cenu. Pokud 200.000,00 Kč je neudrţitelných tak si 

nejdříve musíme poloţit otázku, zda tu chceme pouť, zda je město na těch penězích závislé, starosta 

navrhuje poníţit to ¼ na 150.000,00 Kč.  

Pan Novák, řekl, ţe je sice pravda, ţe letos stánků bylo méně, ale léta zpět bylo stánků aţ bůhví kam, 

ale to nám pronajímatel neřekne, jaké z toho měl trţby. 

Starosta řekl, ţe viděl smlouvy pana Lagrona, kde 2x4 m pronajímá za 1550,00 Kč na celý víkend, 

takţe kdyţ pronajme 100 stánků tak má 155.000,00 Kč a letos tady bylo asi 76 stánků 

Pan Novák, řekl, ţe je mu to jasné, ale jestlipak pan Lagron řekl, kolik vydělal na atrakcích coţ je také 

v jeho reţii. Atrakce se neustále zdraţují 

Starosta řekl, ţe to samozřejmě neřekl, ale je třeba taky vidět provozní náklady, bylo tady daleko méně 

lidí, je tu více akcí, které se roztříští po městě, lidi jdou do UNIBRIKU atd. Druhá věc je, ţe dřív kdyţ 

bylo hezké počasí tak ve středu náměstí se nedalo skoro hnout, projít kdyţ tam byl starosta letos ve 4 

hodiny s rodinou, tak tam bylo poloprázdno, lidí hodně ubylo nejenom těch stánkařů. Je to na 

zastupitelích můţou si sehnat někoho jiného. 

Paní Marušincová k tomu řekl, ţe Nepomuckou pouť tady chceme, ţe je tedy poslední léta míň a míň 

lidí. Nelíbí se jí, ţe se tady tříští akce po městě. Ona nemá nic proti UNIBRIKU ale tam jsou atrakce 

zdarma a je tam nejméně 200 lidí, nechce nahrávat Lagronovi lidi, to v ţádném případě, ale jestli by si 

město nemělo vzít trochu kontrolu nad těmi akcemi ve městě, vyzvala zastupitele, aby to zváţili. 

V jiných obcích, kdyţ někdo chce dělat zábavu, tak to ohlásí, tady se to jiţ nedělá, kaţdý si dělá, co 

chce, pak jsou tady průšvihy typu Lukeš HARD ROCK BAR, zda by se to nemělo vzít pod kontrolu. 

MVDr. Janovec on si nedovede dost dobře představit, to se vracíme před rok 1989, jak nařizovat 

zakazovat majitelům podniků zda tam smí udělat ve své reţii akci. Pokud jsme demokraté tak tudy 

cesta nepovede.  

Paní Marušincová řekla, ţe pana Janovce chápe, ţe jak se to řeklo, moţná to zní divně, ale např. 

Blovice mají ohlašovací povinnost kaţdé akce. 
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MVDr. Janovec řekl, ţe on si nedovede představit, ţe kdyby byl majitelem např. UNIBRIKU, ţe mu 

město bude dirigovat, kdy smí udělat, jakou akci ve svém areálu od města by nic neţádal, natoţ pak 

elektrickou energii, má s tím akorát náklady, udělá to pro propagaci své firmy, to je všechno 

v pořádku, ale nedovede si představit, aby město nebo někdo jiný UNIBRIKU nebo komukoliv jiném 

to zakazovali, přitom si nemyslí, ţe právě návštěvníci UNIBRIKU něco ničili nebo to bylo pro škodu 

města. Řekl, ať nabídneme ať si někdo vysoutěţí náměstí 

Paní Marušincová oponovala, ţe nedostaneme tolik co od Lagrona 

Starosta řekl, ţe v Přešticích dělali soutěţ a dostali se pod 100.000,00 Kč. 

PhDr. Kroupa si vzal slovo a řekl, ţe otázka zda dělat pouť byla poloţena špatně, protoţe Nepomucká 

pouť má stoletou tradici a bude tady vţdycky bez ohledu na to ať je tu pan Lagron nebo někdo jiný ta 

otázka by měla znít, jakou chceme mít pouť. To jádro pouti je v něčem jiném neţ kolik je atrakcí na 

náměstí, čímţ neříká, ţe je to špatný nebo ţe by tady být neměli. Je to o tom jakou tu pouť chci mít, 

méně lidí můţe být ekonomickou krizí, ale také tím, ţe je to nebaví, jestli někdo dělá o pouti mimo 

nějakou akci, tak by se na to díval tak, ţe naopak obohacuje program toho co se ve městě děje, kdyţ 

např. Fotoklub udělá výstavu v průjezdu při pouti. Díky tomu jaký je Nepomucká pouť pojem, je to 

největší akce která se tady koná a je to příleţitost k tomu aby se tady udělali další na to navazující 

kulturní akce. Určitě si nemyslí, ţe to pouť tříští. Dá se řešit jakýkoliv další provoz pouti a je to o tom 

zda vůbec město potřebuje těch 200.000,-- jak by ty slavnosti měly vypadat. On osobně z toho 

nadšený nijak není atrakce jsou hezký pro děti, většina toho stánkového prodeje uţ není x let přímo na 

náměstí, ať se jdou podívat do …….. který mají 40 obyvatel, jak tam vypadá pouť, je to o něčem 

jiném hraje se tam divadlo celý víkend přijde na to 4.000 lidí a stánků je tam 12 je to k počtu obyvatel 

a jsou tam stánky s řemeslnými výrobky. 

Slovo si vzal pan Horník a řekl, ţe pan Lagron by si měl kontrolovat jeho kolotočáře, jak ty atrakce 

provádí, rodiče tam čekají má se to točit nebo houpat 3 minuty a ono po 2 minutách se to jiţ zastaví  

Pan Beroušek k tomu řekl, ţe letos vyrazil pořádně s dětmi na pouť, samozřejmě musí souhlasit s 

PhDr. Kroupou, ţe pouť chceme, ale jakou. K panu Horníkovi řekl, ţe jeho dceři se 2x stalo, ţe čekali 

a nikdo tam nebyl, a přesto ji svezli samotnou za 30,-- Kč na vrtulníkách, takţe nečekali, aţ se naplní 

celý kolotoč, kdyţ šla na houpačky tak tam mají brzdu na 2 lodičky a tam se jiţ někdo houpal, viděl 

jak tam kolotočář dává 3 minuty v podstatě po 3 minutách co tam nastoupila jeho dcera tak 

zablokovali i toho co tam jiţ byl, takţe si nemyslí, ţe ubírají. Co se týká ceny, samozřejmě pan Lagron 

můţe říkat cokoliv, ale i on viděl, ţe na pouti ubyli lidi, stánků bylo o hodně míň on by se také 

přikláněl k těm 150.000,00 Kč, protoţe kdyţ jim necháme tu cenu tak budou neustále zdraţovat 

atrakce i ty prodejci ve stánkách kdyţ budou mít vysoké nájmy tak ta cena bude neustále růst a rodiče 

na to nemají, protoţe kdyţ jdete s dítětem na pouť tak 1.000,-- Kč nestačí. 

Starosta doplnil, ţe pan Lagron přišel s poţadavkem, ţe je ochotný dát 100.000,00 Kč starosta 

navrhuje, ţe město bude chtít 150.000,00 Kč, pokud na to nebude chtít pan Lagron přistoupit tak 

bychom to řešili soutěţí nebo jinak 
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Občan navrhl, ţe by bylo nejlepší a nejjednodušší pro město, ţe kdo přijde, půjde na podatelnu a 

zaplatili to rovnou městu nebo ať někdo stánkaře obchází,  

Starosta řekl, ţe to nefunguje, ţe to bychom museli zaplatit toho zaměstnance za 2 dny, ten by se 

musel dohadovat se stánkařem atd. a nefungovalo to. 

MVDr. Janovec řekl, ţe to jiţ bylo v 90. letech, většina těch stánkařů sem nepřijde to zaplatit, děvčata 

z odboru FIN je tedy obcházely po náměstí a vybíraly poplatky za sprostých nadávek atd. není to 

dobré. 

Občan a pan Lagron ten chodí snad s bouchačem 

MVDr. Janovec řekl, ţe oni si mezi sebou pořádek jiţ udělají. Bylo to tady a nefungovalo to. 

MUDr. Polívka řekl, ţe to řešili na radě, kdyţ to tedy shrneme, co říkal starosta, dříve platili 

200.000,00 Kč, oni chtějí nyní platit 100.000,00 Kč, my říkáme 150.000,00 Kč coţ je kompromis, 

takový je tedy návrh prezentovaný pro zastupitele. 

Pan Horník se zeptal, kdy se bude uzavírat smlouva. 

Starosta odpověděl, aţ to schválíme. Pokud dnes schválíme cenu tak starosta panu Lagronovi zavolá, 

ten řekne, zda to akceptuje a na dalším zastupitelstvu to můţeme řešit dál. Pokud to nebude 

akceptovat, na dalším zastupitelstvu v červnu se domluvíme, co a jak bude dál. 

Souhlasí  

S uzavřením smlouvy s firmou Vlastimil Lagron, Klatovy na pronájem náměstí a okolních ulic na 

tradiční Nepomucké poutě v letech 2014 – 2015 za cenu 150.000,---Kč / 1 pouť. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, Marušincová Alena, 

Míkovec Miroslav, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec 

Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   1 (PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Diskuse 
Ve 21.30 hod. odešel MUD. Polívka, CSc. - celkem 12 zastupitelů 

Pan starosta řekl, ţe do diskuse má 2 body. První věc je, ţe na úřad chodí lidé především 

z Plzeňské ulice ohledně provozování HARD ROCK BARU případně ELDORÁDA a 

poţadují, aby město Nepomuk jako jiná města omezilo otevírací doby provozoven restaurací, 

barů apod. vyhláškou. Starosta osobně je proti, sám je podnikatel, a aby mu někdo nařizoval 

od kdy, do kdy má mít otevřeno to by se mu nelíbilo. Chápe, ţe jsou potom problémy. Ţe 

vybíhají opilci, ale jestli vybíhají v půlnoci nebo by vybíhali ve 22.00 hod. tak se podle něj 
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stejně nic moc nezmění. Je to věc do diskuse. On je pro, aby bylo co nejméně zákazů omezení 

co nejmíň všelijakých příkazů, které komplikují ţivot lidem a vznikají z toho jen byrokratické 

další věci. 

Druhá věc do diskuse jsou loterijní systémy, PhDr. Kroupa zaslal zastupitelům do e-mailu 

ohledně Klatov. Zatím v Klatovech se nic neprojevilo, předpokládá, ţe se odvolají. 

PhDr. Kroupa řekl, ţe Klatovy přijmou vyhlášku, ale to neznamená, ţe to zmizí, na základě 

vyhlášky začne pracovat Ministerstvo financí, začne odebírat licence, coţ bude nějaký čas 

trvat, kaţdopádně města, tak jak to bylo tady v té první variantě, mají moţnost to zakázat 

hned, na základě toho bude konat Ministerstvo financí 

Starosta řekl, ţe otázka je, ţe nevíme jak dlouho bude konat, máme polovinu roku 2013, jestli 

se tím zabývat a na dalším zastupitelstvu schválit nějakou další vyhlášku, připravovat jí, která 

se nám třeba po měsíci vrátí k přepracování a v září jí schvalovat na dalším zastupitelstvu 

nebo to nechat doběhnout do konce roku 2014, kdy by stejně měly přestat platit ty výjimky 

MF a nechat to ten rok a půl, který zbývá do konce té výjimky, on by to osobně nechal být ať 

to doběhne, protoţe se bojí, ţe ten tlak provozovatelů a MF z druhé strany ještě bude a nebude 

to tak jednoduché. Klatovy sice nyní uspěly, ale tak rychle to nezmizí. 

Mgr. Němec řekl, ţe tam rozhodl Ústavní soud tak, ţe jednoznačně ten zákon zrušil a jak byla 

ta vyhláška města Nepomuk připravena, tak byla ta samá jako v těch Klatovech, pokud jsme 

se shodli, ţe ve městě nechceme výherní hrací přístroje, tak bychom měli udělat vše pro to, 

abychom toho dosáhli, toho cíle co nejdřív tzn. rok a 1/2 je docela dlouhá doba, on se přiklání 

k tomu to zkusit, tenkrát s Ing. Švecem se podílel na přípravě té první vyhlášky podle návrhu 

Ústavního soudu vlastně jiţ byla připravena tenkrát MF po četných lobby těch společností, 

které to provozují vydalo novelu zákona, která to znemoţňovala takhle to aplikovat dneska tu 

novelu zrušil Ústavní soud, protoţe byla protiústavní takţe neexistuje, MF by mělo přistoupit 

k tomu, aby ty licence odebíralo na základě vyhlášky, my ji připravenou máme, není problém 

jí schválit. 

Starosta se zeptal, zda jí ještě má v počítači, zda by jí mohl připravit a dala by se do 

červnového zastupitelstva. 

Starosta otevřel diskusi. 

Pan Panuška se zeptal ohledně parkoviště u nádraţí ve Dvorci. ČD rozprodávají nějaký 

majetek pozemky nádraţí, nebo co neví, uţ na to mají nějakou svou firmu. Jestli by město 

nechtělo udělat parkoviště, jak bylo to dříví. Protoţe tam není kde pořádně zaparkovat, kdo 

přijede na osmou devátou, tak uţ stojí aţ naproti ZKD. Ten plácek před nádraţím na 10-15 

aut uţ dneska nestačí. 

Paní místostarostka poděkovala za připomínku a bude se řešit, má dojem, ţe jiţ jsme ţádali o 

nějaké pozemky u ČD a nevyhověli nám, neví, zda to byly zrovna tyto. Jednalo se o pozemky 

naproti krámu, ty nám také nechtěli prodat. Můţeme zaţádat znovu. 

PhDr. Kroupa k tomu dodal, ţe ta lokalita od nádraţí dozadu tak tam jen zarůstá. Vybudování 

parkoviště je jedna věc, ale druhá je třeba návaznost vlaků na autobusy, to je třeba taky řešit, 

kdyby na kaţdý vlak navazoval autobus, bylo by pro lidi snadnější dostat se do cíle a to by 

něco málo taky vyřešilo. 

Starosta řekl, ţe před 2 roky město ţádalo o odkup těchto pozemků do svého vlastnictví, 

tenkrát to dopadlo tak, ţe se tam připravuje stavební akce ţelezničního uzlu Nepomuk, tenkrát 

se to plánovalo na rok 2016, ţe do doby realizace této akce nebudou ČD prodávat pozemky, 

které budou třeba částečně na tu stavbu. 
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Paní Čechurová se chtěla zeptat jako zástupce Třebčické ulice, ohledně akce v Třebčické a 

Swalmenské ulici o doplnění jestli se tam budou dělat chodníky, osvětlení 

Starosta odpověděl, ţe v současné době se s veřejným osvětlením nepočítá, v první etapě 

dojde pouze k úpravě toho povrchu, dojde k propojení vodovodu mezi těmi ulicemi a po 

pravé straně bude chodník 

Paní Čechurová – v Třebčické ulici se dělá jiţ 22 let chodník a ještě se neudělal, uţ tam byl 

navezený materiál, je tam hodně malých dětí a chodí po silnici, všichni jezdí tudy na zahrádky 

a nejezdí pomalu. 

Ve 21.45 hod. odešel pan Fábík – celkem 12 zastupitelů 

Starosta řekl, ţe do loňského roku, neţ se tam udělaly zátarasy, tak tam všichni jezdili, byli 

tam stíţnosti, ţe kdyţ bylo sucho, tak se tam prášilo, kdyţ bylo mokro tak se vyváţelo bahno 

na kolech, proto se to tam uzavřelo do té doby neţ to bude město moci vyřešit, ozvala se silná 

nevole ze Swalmenské ulice, bylo docela zle, tak město přislíbilo, ţe do budoucna to 

zprůjezdní tak, aby se tam neprášilo, aby tam šlo projet, aţ se nyní bude dělat obytná zóny a 

rozkope se ulice A. Berndorfa tak by se nedalo do Swalmenské  nikudy z druhé strany dostat. 

Paní Čechurová řekla, ţe jí jde také o to, aby tam bylo osvětlení. 

Starosta řekl, ţe osvětlení můţou řešit, ale určitě to nebude v letošním roce. 

Pan starosta k tomu ukázal dokumentaci. 

Paní Čechurová se zeptala, čí jsou pozemky směrem dolů, ţe jsou neudrţované, lidi tam 

vyváţí bordel. Je to zarostlé 

Pan starosta odpověděl, ţe parcely dole patří panu Michkovi. Chce je prodat, ale má problém 

s odkanalizováním, on jako vlastník by měl dodrţovat zákony, ať uţ jsou to  

rostlinohospodářské předpisy, aby plevelem nebo jiným organismy neobtěţoval okolí, tam 

můţeme poţádat ŢP, aby ho vyzvalo k nápravě. 

Ve 21.47 hod. se pan Fabík vrátil – celkem 13 zastupitelů  

Dotaz občana kam bude svedena kanalizace ve Školní ulici. 

Starosta odpověděl, ţe bude svedena jak je úzká ulička mezi baráky pana Tafata a Běleho, 

bude svedena dolů, kde je jiţ stávající a ta vede na tu přečerpávající stanici co je pod školou 

Pan Novák jen dodal k dotazu paní Čechurové, ţe za minulého vedení právě na zasedání 

vznesl poţadavek občanů, kteří tam v té ulici právě mají děti a bylo to vyřešeno tak, ţe ţádné 

zpomalovací prahy se dělat nebudou, konkrétně pan Mašek a je z toho záznam, řekl, ţe tam 

dáme 30 km/hod, to je samozřejmě výsměch, neví, proč by se tam ty prahy nemohly dát, ale 

byly zase připomínky od některých, ţe co to tam budeme dávat, jak se jim tam bude jezdit. 

Jeho názor je, ţe by ty zpomalovací prahy tam dát. 

MVDr. Janovec řekl, ţe pokud budeme dávat retardéry všude, kde lidi jezdí jako prasat a 

nedbají základních dopravních předpisů, tak budou po celém městě, to si myslí, ţe není 

zrovna dobře, to bychom je mohli dát do Nádraţní ulice, protoţe jak říkal bývalému starostovi 

nebo předbývalému jehoţ velkou vizí byl kruhový objezd, aby se zpomalil provoz v Nádraţní 

ulici, nezpomalil se vůbec, protoţe kdo projede kruhový objezd a chce tomu naloţit pod kotel, 

tak tomu naloţí. Je to zase jen o tom, jak dokáţeme respektovat zákony ČR nic víc nic míň. 

PhDr. Kroupa – moţná někdo ví, ţe Krajský úřad PK projednává zásady územního rozvoje, 

coţ je takový nadřazený územní plán celého kraje, jsou tam různé věci, on sice neměl mnoho 

času se tím zabývat, jen taková drobnost, která souvisí s cestovním ruchem, jsou tam 

naplánovány v rámci dopravní infrastruktury dálkový cyklotrasy a ty vedou všema údolími 

řek, které se stýkají v Plzni - Mţe, Úhlava, Radbůza a Úslava chybí a tím i chybí páteř - 

cyklistická komunikace do jiţních Čech, moţná by nebylo špatný to ještě připomínkovat, 
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navrhnout to, na to se váţí další věci, mohlo by to přispět zase trošičku k rozvoji cestovního 

ruchu. Dále má ještě jednu věc, kdy četl zápis z rady, kde se pan Novák ptal, jestli nebude 

cyklostezka Helenka i pro in-line, chtěl by se zeptat, jestli nebude pro tankodrom, protoţe jak 

to vypadá od Rotojc pily k viaduktu tak to je hrůza. 

Starosta odpověděl, ţe to reklamovali, protoţe tam byla tenká vrstva posypu a motorkáři, kteří 

tam jezdí na trialových motorkách tak stačí, aby přidali plyn, a vyhrabou ten štěrk. Je z toho 

opravdu tankodrom, je to sjízdné tak pro horská kola a i tak docela nepohodlně. Je to 3 dny 

zpět, kdy tam byl a hned mluvil s panem Vavříkem, aby to dali co nejdřív dohromady, 

přesypali to jemnou drtí a zaválcovali to. Kdyby tam nejezdili motorkáři, tak by to tak 

nevypadalo, ta Klášterská část vypadá výrazně líp neţ ta naše. 

PhDr. Kroupa ono je to o tom, ţe tam je to uděláno líp, je to zataţeno jemnou drtí. 

Starostovi volala paní Pondělíková ať s nimi něco dělají, ať je pochytáme, starosta jí 

odpověděl, ţe neví, jak je pochytají nebo policie, motorky nemají SPZ a v helmách a 

kombinézách není nikdo poznat a kdyţ budou chtít tak ujedou do pole nebo do lesa 

Pan Beroušek se zeptal jak je autobusová zastávka u obchoďáku, tak v tom nejuţším místě je 

vystrčena poštovní schránka, uţ je pryč nebo se o tom alespoň jedná, bude se přendávat. 

Starosta odpověděl, ţe zatím tam je to schránka české pošty my se snaţíme, my snaţíme aby 

jí přendali, ale nevíme, jak rychle to bude. 

Pan Míkovec měl dotaz ohledně pavlačového domu v Huti, tam se před měsícem shodila 

krytina a nyní se neděje nic, jestli je nějaký problém. 

Starosta odpověděl, ţe problém není ţádný, respektive problém je, ţe je tam více vlastníků a 

jeden vlastník asi 1/3 domu tak je nedohledatelný, my jsme samozřejmě museli ustanovit 

opatrovníka, na to je exekuce vystavena, potřebujeme od soudu ustanovit, ţe to můţeme 

zbourat i kdyţ je to v exekuci a v podstatě se podala ţádost a nyní čekáme od soudu, kdy to 

přijde, my bychom mohli teoreticky zbourat ½ domu, ale čekáme, ţe se to zbourá najednou, 

aţ dostaneme i na ten zbytek domu souhlasné stanovisko. Mělo by to být v brzké době a 

následně to bude zlikvidovaný. 

 

Ve 21.35 hod. se vrátil MUDr. Polívka, CSc. – 13 zastupitelů 

Usnesení  

Pan starosta poţádal zástupce návrhové komise pana Fabíka, aby přednesl návrh usnesení 

z XVIII. zasedání zastupitelstva města Nepomuk. Pan Fabík přečetl usnesení ze zasedání 

zastupitelstva. Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé body jiţ byly samostatně schváleny, nechal 

pan starosta hlasovat pouze o úplnosti a správnosti tohoto usnesení. 

 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        11 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, Marušincová Alena, 

Míkovec Miroslav, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec 

Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   2 ( PhDr. Kroupa Pavel, Mgr. Burdová Věra) 

Schváleno 
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Závěr 

 Chtěl bych všem poděkovat  za účast a popřát  pohodové léto...  

 

Jednání skončilo ve 22:05  hodin. 

 

Zapsal: Ing. Netušil Václav 

V Nepomuku dne 28.5.2013 

 

                                            Václav Kovář 

                                                                                                        Starosta města 

 

O v ě r i l i: 

 

Ing. Jiří Švec. ............................................................................................................................  

 

Mgr. Miroslav Němec ..............................................................................................................  
  


