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Číslo jednání:  JedNZ2-21/2013  
Datum jednání:  04.12.2013 
Místo jednání:  zasedací místnost MěÚ Nepomuk 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  František Mašek  
Hosté:  0 
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
Zastupitelstvo města Nepomuk, 4. 12. 2013, v zasedací místnosti MěÚ 
Nepomuk od 18:00 hodin. 

Starosta podle § 92 odst. l zák. č. l28/2000 Sb. (o obcích), ve znění pozdějších předpisů a 

změn, zahájil XXI. 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: 

  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (448/NZ2/2013) 
4. Návrh: Kontrola plnění usnesení  (449/NZ2/2013) 
5. Návrh: Informace z jednání městské rady  (450/NZ2/2013) 
6. Návrh: Zprávy z jednání výborů a komisí  (451/NZ2/2013) 
7. Návrh: Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/91 o výměře 518 m2 v lokalitě 

u elektráren v k. ú. Nepomuk za 600 Kč/m2  (432/NZ2/2013) 
8. Návrh: Prodej části pozemku p.p.č. 109/60 o výměře cca 60 m2 a části pozemku 

109/46 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Dvorec u „Lesáckých bytovek“ za 150 Kč/m2  
(435/NZ2/2013) 

9. Návrh: Prodej pozemku st.p.č. 118 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvorec a na něm 
postavené trafostanice PJ-0093 za 116.890 Kč  (436/NZ2/2013) 

10. Návrh: Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/65 o výměře 543 m2 v obytné 
zóně za elektrárnou v k. ú. Nepomuk za 600 Kč/m2  (437/NZ2/2013) 

11. Návrh: Prodej pozemků Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v ul. 
Družstevní v k. ú. Klášter u Nepomuka a k. ú. Nepomuk za 150 Kč/m2  
(439/NZ2/2013) 
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12. Návrh: Odkoupení pozemku p.p.č. 109/65 o výměře 693 m2 vzniklého z pozemku 
p.p.č. 109/3 v k. ú. Dvorec za cenu 150 Kč/m2  (433/NZ2/2013) 

13. Návrh: Odkoupení spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku KN p.p.č. 1513/6 
o celkové výměře 61 m2 v k. ú. Nepomuk za  cenu 720 Kč za uvedený 
spoluvlastnický podíl  (438/NZ2/2013) 

14. Návrh: Odkoupení ideální 1/4 k celku pozemků p.p.č. 1513/6, 1513/20, 1513/22 a 
883 v k. ú. Nepomuk za cenu 13.508 Kč za spoluvlastnický podíl všech uvedených 
pozemků  (444/NZ2/2013) 

15. Návrh: Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem 
Nepomuk pro rok 2014  (431/NZ2/2013) 

16. Návrh: Předání stavby „Zateplení MŠ Nepomuk“ ve výši 4 190.080,76 Kč do 
účetnictví MŠ Nepomuk od 1. 12. 2013  (445/NZ2/2013) 

17. Návrh: Plán inventur majetku na rok 2013 a složení inventarizačních komisí  
(446/NZ2/2013) 

18. Návrh: Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie  (452/NZ2/2013) 
19. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, 

Pivovarská 571, byt č. 14, o velikosti 3+k.k., celková plocha 77,51 m2  
(442/NZ2/2013) 

20. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U 
Sokolovny 559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56m2  
(443/NZ2/2013) 

21. Návrh: 10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013  (440/NZ2/2013) 
22. Návrh: 11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013  (441/NZ2/2013) 
23. Návrh: Schválení účetní závěrky za rok 2012  (453/NZ2/2013) 
24. Návrh: Multimediální výuka ve volnočasovém centru FÉNIX  (454/NZ2/2013) 
25. Návrh: Převod pozemků p.p.č. 303/4 o výměře 487 m2 a p.p.č. 303/8 o výměře 

746 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
(455/NZ2/2013) 

26. Různé 
27. Diskuse 
28. Usnesení 
29. Závěr 

 

 
Během čtení programu odešel v 18:10 pan MVDr. Janovec, vrátil se v 18:12. 

Pan starosta se zeptal, jestli má někdo připomínky k navrženému 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, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec 
Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
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Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

Starosta požádal p. Václava Nováka, aby podal zprávu o ověření zápisu z XX. veřejného 
zasedání městského zastupitelstva. Pan Václav Novák řekl, že za oba ověřovatele zápisu 
z minulého zastupitelstva konstatuje, že zápis byl překontrolován a shoduje se ve všech 
bodech, tak jak byly projednány. 

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

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
V tomto bodě pan starosta navrhl: 

Návrhovou komisi ve složení:  MVDr. Janovec Ladislav, Václav Novák a Mgr. Miroslav Němec 

Ověřovatele zápisu ve složení:  Mgr. Věra Burdová, PhDr. Kroupa Pavel 
Volí 

Návrhovou komisi ve složení: MVDr. Janovec Ladislav, Václav Novák a Mgr. Miroslav Němec 
Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Věra Burdová, PhDr. Kroupa Pavel 

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, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec 
Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

Kontrola plnění usnesení 
Bere na vědomí 
Pan starosta k tomuto bodu řekl, že veškerá usnesení a úkoly zastupitelstva jsou průběžně 
plněny, o čemž bude později blíže hovořit pan PhDr. Pavel Kroupa. 
Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informace z jednání městské rady  
Pan starosta poprosil paní místostarostku, aby přítomné seznámila s důležitými body 
z jednání rady, které proběhly od minulého zastupitelstva.  
Paní místostarostka upozornila, že se jedná o vybrané informace z posledních pěti rad a 
přistoupila ke čtení.  
Rada z 1. 10. 2013 vzala na vědomí dopis firmy Dřevotvar ohledně odstoupení od smlouvy na 
dodávku stavby zateplení Základní školy v Nepomuku a rada schválila dohodu o zrušení 
smlouvy o dílo s paušálním odškodněním stanoveném ve výši 250 tisíc Kč. 
Přichází pan Ing. Pavel Jiran (18:47), počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 13. 
Paní místostarostka pokračuje: Dále kanalizace v Nádražní ulici - Rada vzala na vědomí 
informaci o havarijním stavu kanalizace v Nádražní ulici a uložila panu stavebnímu technikovi 
Silovskému zjistit, kolik finančních prostředků by výměna kanalizace stála, a to včetně 
projektové dokumentace. 
Dále z rady 10. 10. 2013 Metropolitní síť 2. etapa, rada vzala na vědomí usnesení rady 
Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na výstavbu Metropolitní sítě Nepomuk, 2. etapa ve 
výši 239 200 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí této účelové finanční dotace z dotačního 
programu Finanční podpora a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 ve výši 
239 200 Kč a schválila příjem této dotace a také uzavření smlouvy s PK na poskytnutí této 
dotace. 
Dále kanalizace v nádražní ulici - rada vzala na vědomí informaci o možnosti provézt výměnu 
kanalizace v Nádražní ulici, pěší bezbariérové trasy a to v souladu se zadáváním veřejných 
zakázek a schválila smlouvu o dílo s firmou IK Plzeň s. r. o na projektovou dokumentaci 
realizace projektu za 25 tisíc korun bez DPH a v rámci akce pěší bezbariérové trasy bude 
realizována. 
Dále z rady 23. 10. 2013 - rada vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ Nepomuk, která byla 
schválena školskou radou.  
Dále rada schválila změnu organizačního řádu, jedná se o 13. změnu MěÚ Nepomuk, 
spočívající v rozšíření kanceláře starosty města Nepomuk o 4 funkční místa pro projekt 
meziobecní spolupráce Sdružení měst a obcí.  
Dále rada schválila nové vrty na pitnou vodu, tedy smlouvu o poskytnutí technické pomoci 
s firmou GTL Invest s. r. o. České Budějovice pro administraci výstavby Nepomuk, vrty HV 3 a 
HV 6 za cenu 20 tisíc Kč bez DPH. 
Dále rada vzala na vědomí žádost firmy Colas o schválení seznamu subdodavatelů v souladu 
s uzavřenou smlouvou o dílo. Schvaluje subdodavatele firmy Colas, kterým je firma Vavřík s. 
r. o.  
Dále z 6. 11. 2013 rada vzala na vědomí žádost (***) o odkoupení části pozemku parcely číslo 
165/2 KÚ Nepomuk a nesouhlasila s prodejem z důvodu možného využití v budoucnu 
městem Nepomuk.  
Dále rada schválila podání žádosti na dotaci na nové vrty na pitnou vodu.  
Rada vzala na vědomí prodej dřeva ve vlastnictví města Nepomuk, tedy výsledek výběrové 
řízení na prodej dřevní kulatiny na stanovený objem. Do výběrového řízení se přihlásili firmy 
Šilhánek Pavel těžba a opracování z Blovic za cenu 168 845 Kč bez DPH, dále Ekoles Hajšman 
Karel s. r. o. za cenu 167 355 Kč bez DPD a firma Opec Sylvatica Zdeněk Bláha z Vlašimi za 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
cenu 177 000 bez DPH. Rada schválila uzavření smlouvy na prodej dřevní kulatiny s firmou 
Opec Sylvatica Zdeněk Bláha za 177 tisíc bez DPH a uložila starostovi podepisovat každé 
zveřejnění prodeje dřeva z městských lesů. 
Dále rada souhlasila s výběrem dodavatele projekční techniky do expozice B 24 Liberator. 
V rámci projektu bude pořízena a nainstalována tato technika: projektor včetně držáku, 
projekční plátno, notebook. Hlavním kritériem byla cena a nejnižší nabídku předložila firma 
Skysoft s. r. o. Nepomuk. 
Dále rada vzala na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci Nepomuk - pěší bezbariérové trasy 
Nádražní ulice 1. etapa, kde výše poskytnutých finančních prostředků v roce 2013 činí 3 
17 000 Kč a schvaluje uzavření smlouvy se SFDI. 
Dále rada 28. 11. 2013 - rada vzala na vědomí uzavření MŠ Nepomuk a odloučených 
pracovišť během vánočních prázdnin a to od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014, na celé vánoční 
prázdniny se přihlásili pouze 2 děti. 
Dále rada schválila zadávací dokumentaci stavby včetně kvalifikační dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce zateplení ZŠ Nepomuk pro opakované výběrové řízení, které teď 
podáváme. To je z posledních rad vše. Majetkové věci jsou v programu. 
Pan starosta se zeptal, jsou-li nějaké dotazy. Nebylo tomu tak. Pan starosta tedy přistoupil 
k dalšímu bodu - zprávy z jednání komisí. 

Bere na vědomí 

Informace z jednání městské rady  

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

Zprávy z jednání výborů a komisí 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru  

Zprávu podal pan Ing. Jiří Švec. Řekl, že se FV sešel minulý týden ve středu, kde projednala 3 nebo 4 

zásadní věci, mezi nimiž jsou i body v dnešním programu, tj. 10. a 11. rozpočtové opatření. Dále FV 

projednal personální obsazení inventur a průběhu inventur, které jsou také předmětem dnešního 

jednání. Dále se zabýval schválením účetní uzávěrky za rok 2012 a seznámil se s auditem za rok 2013. 

Dále se  FV krátce zabýval zatím známými kapitolami rozpočtu, což ale není předmětem dnešního 

jednání, ale jednání na dalším zastupitelstvu. Z jednání FV vzešla jedna poznámka -  vedení město by 

mělo zajistit účast vedoucích organizací napojených přímo do rozpočtu města, tzn. ředitel ŽŠ 

Nepomuk, ředitelka MŠ Nepomuk, ředitel ZUŠ Nepomuk, investičního technika, vedoucího bytového 

hospodářství a vedoucího kultury na jednání o schválení výše rozpočtu na příštím zastupitelstvu 19. 

12. 2013. 

Pan starosta vyzval pana Ing. Jirana přednést zprávu z jednání Kontrolního výboru.  
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Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru  

Pan Ing. Jiran řekl, že KV zasedal 17. 11. 2013 a zápis byl rozeslán v dnešních ranních hodinách 

zastupitelům majícím emailové adresy. Zápis bude vyvěšen na webu města. Jednotlivé body teď 

nebude probírat, s panem starostou se shodli, že později bude prostor na reakci na jednotlivé body 

v bodu programu různé.  

Pan Horník byl vyzván k přednesení zprávy Komise pro občanské záležitosti. 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Pan Horník řekl, že se KpOZ sešla od minulého zasedání 3x a řešila většinou stížnosti občanů, které se 

daří zpravidla díky radě likvidovat. Pan Horník za toto radě poděkoval. Komise se ještě letos jednou 

sejde. 

Pan starosta se dotázal, jsou-li dotazy k práci komisí. Nebylo tomu tak. 
Pan starosta přešel k projednání dalších bodů programu. 

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

Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/91 o výměře 518 m2 v lokalitě u 
elektráren v k. ú. Nepomuk za 600 Kč/m2 
Pan starosta informoval o plánu města realizovat obytnou zónu za elektrárnami, o němž jsou 
dle jeho slov již zastupitelé seznámeni. Během zimy by se měla soutěžit dodavatelská 
společnost, která bude toto realizovat.  
Schvaluje 
Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/91 o výměře 518 m2 v k. ú. Nepomuk (obytná zóna 

u elektráren) za 600 Kč/m2 (***). 

Důvodová zpráva: 

Záměr na prodej pozemků u elektráren byl již zveřejněn, cena stanovena na 600 Kč/m2.  

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prodej části pozemku p. p. č. 109/60 o výměře cca 60 m2 a části pozemku 
109/46 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Dvorec u „Lesáckých bytovek“ za 150 Kč/m2   
Pan starosta krátce popsal důvody prodeje, hlavním je příslušnost zázemí prodávaných 
pozemků (schodiště, sjezdy, atd.) k bytům. 
Schvaluje 

Prodej části pozemku p. p. č. 109/60 o výměře cca 60 m2 a části pozemku 109/46 o výměře cca 90 m2 

v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2. 

 

Důvodová zpráva: 

V minulosti se již v této lokalitě prodávaly části pozemků přiléhající k obytným domům, záměr byl 

vyvěšen obecně na všechny tyto pozemky a cena byla stanovena na 150 Kč/m2. Žádost i mapka jsou 

připojeny v příloze. Označené části přiléhají k pozemku a domu ve vlastnictví žadatelů. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
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Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

Prodej pozemku st. p. č. 118 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvorec a na něm 
postavené trafostanice PJ-0093 za 116.890 Kč   
Pan starosta popsal polohu předmětné stavby v rámci města. 
Schvaluje 

Prodej pozemku st. p. č. 118 o výměře 25 m2 v k. ú. Dvorec a na něm postavené trafostanice 
PJ-0093 ČEZ Distribuci a.s. za celkovou cenu určenou ve znaleckém posudku, tj. 116.890 Kč. 

 
Důvodová zpráva: 
ČEZ Distribuce a.s. si z důvodu narovnání majetkových vztahů požádala o odprodej pozemku 
st.p.č. 118 v k. ú. Dvorec a na něm postavené trafostanice.  Záměr na prodej byl vyvěšen, ČEZ 
nechala na vlastní náklady zhotovit posudek, jehož část je spolu s mapkou připojena v 
příloze. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/65 o výměře 543 m2 v obytné zóně 
za elektrárnou v k. ú. Nepomuk za 600 Kč/m2 
Schvaluje 

Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 594/65 o výměře 543 m2 v obytné zóně za elektrárnou v k. ú. 

Nepomuk (***) za 600 Kč/m2. 

Důvodová zpráva: 

Záměr na prodej pozemků u elektráren byl již zveřejněn, cena stanovena na 600 Kč/m2. V příloze je 

připojena část GP s nově vzniklými pozemky v dané lokalitě. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prodej pozemků Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v ul. 
Družstevní v k. ú. Klášter u Nepomuka a k. ú. Nepomuk za 150 Kč/m2   

 
Pan starosta krátce hovořil o důvodech prodeje. Následně navrhl tento bod schválit 
pohromadě, neboť se jedná o hromadný prodej pozemků pod již zkolaudovanými garážemi. 
Pan starosta přečetl kompletní seznam stavebních parcel a osob, kterým jsou prodávány. 

Schvaluje 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 

1) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 201 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (**) za 150 

Kč/m2. 

2) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 217 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 19 m2 (**) za 150 

Kč/m2. 

3) Prodej pozemku pod garáží st.p.č.226 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***) za 

150 Kč/m2. 

4) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 191 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 19 m2 (***) za 

150 Kč/m2. 

5) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 208 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 

150 Kč/m2. 

6) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 238 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

7) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 235 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

8) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 209 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 

150 Kč/m2. 

9) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 184 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

10) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 222 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

11) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 207 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 19 m2 (***) za 

150 Kč/m2. 

12) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 242 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 

150 Kč/m2. 

13) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 200 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 

150 Kč/m2. 

14) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 214 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 

150 Kč/m2. 

15) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 197 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***) za 

150 Kč/m2. 
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16) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 206 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***) za 

150 Kč/m2. 

17) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 205 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

18) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 192 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 19 m2 za 150 

Kč/m2 (***). 

19) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 219 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

20) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 185 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

21) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 183 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 za 150 

Kč/m2 (***). 

22) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 227 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 18 m2 (***) za 

150 Kč/m2. 

23) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 240 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

24) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 220 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

25) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 218 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 

26) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 190 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 

cenu 150 Kč/m2. 

27) Prodej pozemků pod garážemi v k. ú. Klášter u Nepomuka st.p.č. 234 a 237 (***) (st.p.č. 234 

celá a ½ st.p.č. 237) a (***) (st.p.č. 237 ½ ) za cenu 150 Kč/m2. 

28) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 198 o výměře 19 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***) 

29) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 241 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***) 

30) Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 181 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 

Kč/m2 (***). 
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Pan PhDr. Kroupa se zeptal na celkový počet garáží. Pan starosta ani paní místostarostka přesné číslo 

neznali.  

Důvodová zpráva: 

Pozemky ve vlastnictví Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků byly nabídnuty těmto 

majitelům s ohledem na legislativu platnou od 1. 1. 2014 (nový občanský zákoník, novelizovaný 

katastrální zákon) – stavba bude vedena pouze jako součást pozemku (sjednocení vlastníka obou 

nemovitostí). 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Odkoupení pozemku p.p.č. 109/65 o výměře 693 m2 vzniklého z pozemku 
p.p.č. 109/3 v k. ú. Dvorec za cenu 150 Kč/m2 
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Pan starosta informoval o poloze pozemku v rámci města a důvodech jeho odkupu. Pan Ing. 
Jiran požádal o upřesnění vlastnických poměrů území na přiloženém ortofotu.  
Schvaluje 

Odkoupení pozemku p.p.č. 109/65 o výměře 693 m2 vzniklého z pozemku p.p.č. 109/3 v k. ú. Dvorec 

za cenu 150 Kč/m2 od SBD Přeštice. 

Důvodová zpráva: 

Odkoupení iniciovalo Město Nepomuk, které má zájem na tom, aby daný pozemek byl veřejný a měli 

na něj přístup všichni občané bez omezení. V příloze je připojen geometrický plán 614-101/2013, na 

jehož základě byl pozemek p. p. č. oddělen. 

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, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová 
Alena,  Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav,  MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. 
Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   1 (MVDr. Janovec Ladislav) 
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Schváleno 

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

Odkoupení spoluvlastnického podílu ideální 1/4 pozemku KN p.p.č. 1513/6 o 
celkové výměře 61 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 720 Kč za uvedený 
spoluvlastnický podíl   

 
Pan starosta seznámil pomocí přiloženého ortofota přítomné s polohou předmětného 
pozemku a vysvětlil majetkové poměry území. 
Schvaluje 

Odkoupení spoluvlastnického podílu ideální ¼ k celku pozemku KN p.p.č. 1513/6 o celkové výměře 

61 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 720 Kč za 

uvedený spoluvlastnický podíl. 

Důvodová zpráva: 

ÚZSVM v rámci předkupního práva nabídl Městu Nepomuk odkoupení spoluvlastnického podílu výše 

uvedeného pozemku. Ideální ¼ k celku daného pozemku vlastní také (***), od které Město Nepomuk 

rovněž uvažuje ideální ¼ pozemku odkoupit. Mapka a dopis od ÚZSVM jsou připojeny v příloze. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
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Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

Odkoupení ideální 1/4 k celku pozemků p.p.č. 1513/6, 1513/20, 1513/22 a 
883 v k. ú. Nepomuk za cenu 13.508 Kč za spoluvlastnický podíl všech 
uvedených pozemků   
Pan starosta seznámil pomocí přiloženého ortofota přítomné s polohou předmětného 
pozemku a jen krátce znovu vysvětlil (jedná se o stejné území jako v minulém bodě) 
majetkové poměry území.   
Schvaluje 

Odkoupení ideální ¼ k celku pozemků p.p.č. 1513/6, 1513/20, 1513/22 a 883 v k. ú. 
Nepomuk za cenu 13.508 Kč za spoluvlastnický podíl všech uvedených pozemků (***) 
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Důvodová zpráva: 

Výše uvedené pozemky nabyla (***) v pozůstalostním řízení po matce (***) a je pouze jejich 
spoluvlastníkem. Protože se jmenovaná zdržuje většinu roku v zahraničí, zastupuje ji na 
základě plné moci RNDr. Jana Ledvinová a při jednání uvedla, že (***) souhlasí s prodejem 
svého podílu, aby se neprodlužoval komplikovaný spoluvlastnický stav. Město nechalo 
pozemky ocenit a na základě znaleckého posudku určilo cenu za spoluvlastnický podíl všech 
čtyř pozemků 13.508 Kč (z celkové částky za všechny pozemky 54.030 Kč), s čímž (***) 
souhlasila.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Nepomuk pro rok 2014  
Pan starosta řekl, že podklady pro tento bod programu dodaly samotné instituce. 
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Schvaluje 
Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk pro rok 2014. 

MŠ Nepomuk 186.413 Kč 

ZŠ Nepomuk 300.000 Kč 

ZUŠ Nepomuk 21.018 Kč 

 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Předání stavby „Zateplení MŠ Nepomuk“ ve výši 4 190.080,76 Kč do účetnictví 
MŠ Nepomuk od 1. 12. 2013 
Schvaluje 

Předání stavby “Zateplení MŠ Nepomuk” ve výši 4 190.080,76 Kč do účetnictví MŠ Nepomuk od 

1. 12. 2013. 

Důvodová zpráva: 

Zateplení je součástí budovy MŠ, kterou má MŠ svěřenu k hospodaření a účtuje o ní. Hodnota budovy 

MŠ se navyšuje o částku vynaloženou na investici “zateplení MŠ Nepomuk”, tj. o 4 189.826,66 Kč 

(protokol o zařazení stavby do účetnictví Města Nepomuk od 1. 11. 2013) + dodatková faktura k této 

investici ve výši 254,10 Kč. Celková částka 4 190.080,76 Kč bude vyvedena z účetnictví Města 

Nepomuk k 30. 11. 2013 a předána do majetku MŠ Nepomuk od 1. 12. 2013 – částka bude 

promítnuta v účetnictví MŠ Nepomuk a inventarizaci budov. V příloze je naskenován protokol – 

předání stavby do majetku Města Nepomuk, kde je vyčíslena částka nákladů stavby a dodatková 

faktura k investici (vyznačená částka týkající se zateplení). 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
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Schváleno 

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

Plán inventur majetku na rok 2013 a složení inventarizačních komisí   
Pan starosta se dotázal, má-li cenu číst jména členů komise. Přítomní se shodli, že nikoli. Pan 
starosta následně vyzval pana Ing. Švece k podání zprávy FV, tem řekl, že se FV seznámil se 
složením daných komisí a nemá námitky. FV navrhuje schválit dané komise v tomto složení.  
Schvaluje 

Organizační zabezpečení inventarizace Města Nepomuk k 31. 12. 2013 dle příloh. 

 

 

 

Organizace Hmotně odpovědný Dílčí inventarizační 

 pracovník komise 

  Mgr. Věra Burdová 

Hasiči Dvorec Jára Josef Martina Gulová 

  Petra Źáková 

  PhDr. Pavel Kroupa 

Hasiči Nepomuk Zeman Petr Jaroslav Hanzlík 

  Mgr.Jiří Bešta 

  Mgr. Miroslav Němec 

Muzeum a galerie Ing. Petra Šašková Radka Preislerová 

RDAN  Miloslava Suchá 

  Hana Valentová 

MěKS, Infocentrum Ing. Petra Šašková Bc..Zdeňka Častová 

Propagace, Fenomén  Ing. Marek Boublík 

  Václav Novák 

Doprava Josef Silovský Jana Silovská 

  Jaroslava Voráčková 

  Jiří Fabík 

Sklad technika Josef Silovský Václav Hora 

 Jan Palacký, Petr Gula Jitka Musilová 

  Ing. Pavel Jiran 

Knihovna Trhlíková, Žáková Mgr. Jana Benediktová 

  Hubert Vaněk 

  František Mašek 

MěÚ Nepomuk Starosta, místostarosta, Eva Staňková Dis. 
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tajemník, 

 všichni zaměstnanci Roman Rout 

  Václav Horník 

Bytové hospodářství Suchá Miroslava Mária Rašínová 

  Veronika Nová 

  Miroslav Míkovec 

Lesy Chodora Zdeněk Eva Járová-Honsová 

 Bedřich Kohlenberger Bc. Zdeněk Bouše 

  MUDr. Polívka Jiří, CSc 

Sokolovna Nepomuk Bc. Kubík Miloslav František Sedláček 

  Petra Járová 

  MVDr. Ladislav Janovec 

Pečovatelská služba Vodičková Renata Olga Velíšková 

  Hana Tymlová 

  Václav Novák 

vodní hospodářství Ing. Netušil Ing. Boh. Rašková 

  Marek Petrů 

 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 
Pan starosta řekl, že stejný bod byl na programu již minulý rok. Jde o radar měřící rychlost na 
silnici č. 20 krátce po vjezdu do Nepomuka před Špitálským rybníkem.  Daná smlouva je vždy 
uzavřena na 1 rok. Pan starosta si dle jeho slov původně myslel, že se vše vyřeší dodatkem ke 
smlouvě, ale toto nebylo díky zásahu KÚ PK možné. Pan starosta informoval přítomné o 
principu fungování systému od vyfocení motorového vozidla, přes úpravu fotografie 
městskou policií Blovice až k vyzvání k zaplacení pokuty. Celkově je dle slov starosty každý 
den zachyceno 20-60 řidičů jedoucích více než 63 km/h, pokuty pak přináší městu zhruba 
200 tis. Kč měsíčně. Pan starosta řekl, že je tedy žádoucí uzavřít s městem Blovice novou 
smlouvu na výkon agendy městské policie. 
Pan Václav Horník se zeptal jak je to s placením pokut v případě přestupku cizincem. 
Přítomní se shodli, že to je problém spíše zanedbatelný vhledem k počtu jejich přestupků a 
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že tento problém v podstatě nelze vyřešit. Pan starosta řekl, že by pokuty měli přijít i jim, 
v rámci předávání dat v EU, ale není si jistý funkčností systému. 
Pan PhDr. Kroupa upozornil na možnost úsekového měření na území města. 
Schvaluje 

Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie uzavřenou s městem Blovice, smlouva se 

uzavírá na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2014 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 
571, byt č. 14, o velikosti 3+k.k., celková plocha 77,51 m2 

Pan starosta seznámil přítomné s pozadím tohoto bodu. Stávající byt (***) je dle slov 
starosty v podstatě neobyvatelný (z důvodu plísně) a naskytla se možnost pronájmu jiného, 
většího bytu ve stejném obytném domě. 
Schvaluje 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***)na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 14, o 

velikosti 3+k.k., celková plocha 77,51m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve výši 694 852,- Kč s tím, že 

první splátka ve výši 260 000,- Kč je již uhrazena. Částka ve výši 40 000,- Kč bude uhrazena do 30. 6. 

2014. Doplatek ve výši 394 852,- Kč bude uhrazen do 30. 6. 2020. 

Důvodová zpráva: 

(***) požádal o přidělení bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 14 a uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní. (***) již má uhrazenou první splátku ve výši 260 000,- Kč, do 30. 6. 2014 doplatí 

40 000,- Kč. Doplatek ve výši 394 852,- Kč uhradí do 30. 6. 2020.     

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
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Schváleno 

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

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 
559, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56m2   
Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15, o 

velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56m2 za cenu platnou pro rok 2013 ve výši 362 060,- Kč s tím, že 

první splátka ve výši 110 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 252 060,- Kč je 

splatný do 31. 12. 2013. 

 

Důvodová zpráva: 

Byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 15 je volný. O  byt se přihlásili dva zájemci. Rada města 

doporučila, zejména z rodinných důvodů, (***) a doporučuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní.  

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 

Pan starosta předal slovo Ing. Jaroslavu Somolíkovi vedoucímu odboru finančního a 
majetkového, aby přítomné seznámil s 10. rozpočtovou změnou. 
Pan Ing. Somolík seznámil přítomné se změnami na straně příjmů. 
V 19.04 hod přišel pan Míkovec - celkem 14 zastupitelů 
Pan Ing. Somolík seznámil přítomné se změnami na straně výdajů. 
Schvaluje 
10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 296.913.970,-- Kč a výdaje 

321.841.730,-- Kč. 

Pověřuje 
Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 
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Pan starosta požádal Ing. Švece, aby se vyjádřil za FV k tomuto bodu. Ten řekl, že FV nemá námitek 

a doporučuje zastupitelstvu města schválit 10. rozpočtovou změnu bez výhrad. 

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, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová 
Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. 
Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   2 (MVDr. Janovec Ladislav, Míkovec Miroslav) 
Schváleno 

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

11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 
Pan starosta předal slovo Ing. Somolíkovi vedoucímu odboru finančního a majetkového, aby 
přítomné seznámil s 11. rozpočtovou změnou. 
Pan Ing. Somolík seznámil přítomné se změnami na straně příjmů. 
Pan Ing. Somolík seznámil přítomné se změnami na straně výdajů. 
Schvaluje 

11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 299.982.480,-- Kč a výdaje 

324.910.240,-- Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

V 19.16 hod. odešel MUDr. Polívka Jiří, CSc. - celkem 13 zastupitelů 
Pan starosta požádal Ing. Švece, aby se vyjádřil za FV k tomuto bodu. Ten řekl, že FV nemá 
námitek a doporučuje zastupitelstvu města schválit 11. rozpočtovou změnu bez výhrad. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        13 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena,  Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, 
Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Schválení účetní závěrky za rok 2012   
V 19.18 hod. se vrátil MUDr. Polívka, CSc. - celkem 14 zastupitelů 

Pan starosta předal slovo Ing. Jaroslavu Somolíkovi vedoucímu odboru finančního a 
majetkového, aby přítomné seznámil s tímto bodem.  
 Schvaluje 

Účetní závěrku za rok 2012 a výsledek hospodaření města Nepomuk za rok 2012. 

Pan starosta požádal předsedu Finančního výboru o vyjádření, zda  FV navrhuje tento bod takto 

schválit. FV doporučuje zastupitelům ten to bod schválit. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        14 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena,  Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, 
MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

Multimediální výuka ve volnočasovém centru FÉNIX 
V 19.29 hod. odešel pan Míkovec – celkem 13 zastupitelů 

Pan starosta seznámil přítomné s provozem volnočasového centra Fénix. Od paní Brožové, 
která z rodinných důvodů nebyla přítomna, dostal pan starosta zprávu o aktuálním dění ve 
volnočasovém centru Fénix, tu přečetl. 
Starosta řekl, že pokud bude tento bod schválen, hned v následujícím týdnu, tj. pondělí 9. 12. 
2013 pojede smlouvu se SZIF do ČB podepsat. 
V 19.35 hod. se vrátil pan Míkovec – celkem 14 zastupitelů 
Souhlasí 

S podpisem dohody o poskytnutí dotace od SZIF na realizaci projektu “Multimediální výuka 
ve volnočasovém centru FÉNIX“.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        11 
(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. 
Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 
Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    1 (MVDr. Janovec Ladislav) 
Zdržel se hlasování:   2 (Míkovec Miroslav, Horník Václav) 
Schváleno 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Převod pozemků p. p. č. 303/4 o výměře 487 m2 a p. p. č. 303/8 o výměře 746 
m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   
Pan starosta řekl, že na zastupitelstvu konaném v září upozornil zastupitele o možnosti 
pozdějšího zrušení schvalovaného návrhu na odkup daných pozemků za 70 tisíc Kč z důvodu 
dalšího jednání. To bylo dle jeho slov úspěšné a dané pozemky budou převedeny bezúplatně. 
Ruší 

Usnesení ZMN ze dne 24. 9. 2013 č. USN-Z2-389/2013 ve znění: 

“Schvaluje odkoupení pozemku p. p. č. 303/4 o výměře 487 m2 a p. p. č. 303/8 o výměře 746 m2 v k. ú. 

Nepomuk od ÚZSVM za 70.000 Kč” 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        14 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena,  Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, 
MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Ruší 

Schvaluje 

Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 303/4 o výměře 487 m2 a p.p.č. 303/8 o výměře 746 m2 
v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat 

 

 

Pro hlasovalo:                        14 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena,  Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, 
MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0 
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 
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Důvodová zpráva: 

Po opětovném projednání převodu pozemků schválila komise pro nakládání s majetkem 
státu ÚZSVM bezúplatných převod výše uvedených pozemků. Mapka je připojena v příloze. 

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

Různé 

Pan starosta přistoupil k projednání bodu Různé: 

Aktuálně bezbariérové chodníky 

Pan starosta informoval přítomné o problematice bezbariérových chodníků v Nádražní ulici. 

S realizací se začíná později z důvodu podmínek veřejné soutěže. Akce musí být dle jeho slov 

zahájena před koncem roku z důvodu smluvních podmínek s poskytovatelem dotace. Hovořil rovněž 

o problémech s havarijním stavem kanalizace v Nádražní ulici, která se bude řešit spolu s projektem 

bezbariérových chodníků. Pan starosta se rovněž vyjádřil k problematice přenosu realizace stavby do 

roku 2014. Pan Horník se ptal pana starosty, jestli neví jak je to s vjezdy do dvorů - jejich vzdáleností 

od sebe.   
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Aktuálně projekt meziobecní spolupráce 

Pan starosta informoval přítomné o projektu meziobecní spolupráce. Dle jeho slov byla smlouva se 

SMO schválena.  Projekt pokročil. Od 1. 11 nastoupili tři zaměstnanci. Od 1. 12 poslední zaměstnanec 

realizačního týmu. Motivujícími starosty se stali pan Tomášek z Čížkova a pan starosta Nepomuku 

Václav Kovář.  

Aktuálně zateplení ZŠ 

Pan starosta informoval přítomné o postupu realizace zateplení ZŠ Nepomuk. Po odřeknutí realizace 

firmou, která skončila ve výběrovém řízení na 1. místě a zaplatila městu pokutu ve výši 200 tisíc Kč, 

stejně postupovala i druhá firma v pořadí, ta zaplatila pokutu ve výši 250 tisíc Kč. Realizace musí být 

hotova do konce srpna roku 2014 (dotační podmínky). Město vyhlásilo novou soutěž na realizaci 

projektu. 

Aktuálně metropolitní síť 2. etapa 1. část 

O tomto bodu již starosta dle jeho slov hovořil. 

Pozvánky 

Pan starosta pozval přítomné na následující akce: 

 - Setkání důchodců  

 - Rozsvícení vánočního stromku ve Dvorci  

 - Candle light shopping v partnerském městě Kemnath 

Reakce na jednání KV 

Pan starosta předal slovo panu Ing. Pavlu Jiranovi, aby pohovořil o jednání KV. Ten řekl, že o 

některých bodech, na něž se chtěl tázat, již pan starosta v předchozím průběhu zastupitelstva hovořil. 

Neúplnost zpráv z rady a výherní automaty 

Pan Ing. Jiran upozornil na nesrozumitelnost vyplívající z neúplnosti některých bodů z usnesení rady. 

Pak Ing. Jiran za KV vznesl dotaz ohledně plnění vyhlášky města Nepomuk o zákazu hracích automatů 

na území města Nepomuk, jež je již zhruba 5 měsíců schválena, ale doposud nebyla naplněna. Pan 

starosta reagoval, tak že je chyba na straně Ministerstva financí, protože stále danou věc 

neprojednalo a víceméně nereaguje. Pan PhDr. Kroupa řekl, že si KV nemyslel, že je chyba na straně 

města, nýbrž si je KV vědom, že problém nastal na ministerstvu.  

V 19.58 hod odešel pan Janovec - celkem 13 zastupitelů 

Proces výběru dodavatelů  

Pan Ing. Jiran pokračoval v dotazech. KV není zcela jasné, jak dochází u některých výběrových řízení 

k výběru dodavatele, případně dochází-li vůbec k výběrovému řízení. Pan starosta popsal postup 
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výběrových řízení ve městě. Řekl, že město postupuje plně dle zákona a dokonce částečně i přísněji 

dle vlastní směrnice. Upozornil, že hlavním kritériem při výběru dodavatele je cena. Pan starosta 

informoval o rozdílném postupu v realizaci veřejného osvětlení v Rožmitálské ulici, kde bylo nutné 

kvůli nestandardní komunikaci s firmou ČEZ udělat zkrácené výběrové řízení - poptávka emailem. 

Nejnižší cenu sdělil pan Jiří Fabík. Pan Fabík se k tomuto krátce vyjádřil, potvrdil slova starosty. Pan 

PhDr. Kroupa upozornil, že se KV nejedená o věcný obsah toho co se odehrává na radě, ale o formální 

stránku toho co jde z rady ven. Přítomní se shodli na tom, že dokumenty které na radě vzniknou, by 

měli být podrobnější. 

Ve 20.00 hod se vrátil pan MVDr. Janovec - celkem 14 zastupitelů 

Ve 20.03 hod odešel pan Ing. Švec - celkem 13 zastupitelů 

Pokládka žulové dlažby  

Dále se KV zabývala doplněním žulové dlažby mezi autobusovou zastávku na náměstí a kostelem. Ta 

měla být již hotova, ale není. Pan starosta reagoval, že stavební firma Vavřík bude přes inkriminované 

místo přejíždět nákladním vozidlem při realizaci jiného projektu v rámci kostela. S tohoto důvodu, dle 

slov starosty, bude k realizaci žulové dlažby přistoupeno na jaře příštího roku. 

Ve 20.04 hod se vrátil pan Ing. Švec - celkem 14 zastupitelů 

Skokové navýšení nájemného 

Pan Ing. Jiran dále za KV hovořil o skokovém navýšení nájemného pro drobné podnikatele ve městě. 

Starosta řekl, že mu bylo kontrolou z finančního úřadu sděleno, že město Nepomuk má nájemné 

nastavené velice nízko - 175-300 Kč za m2 a to v podstatě bez navýšení od revoluce. Cena se dle 

smluv měla dále navyšovat o inflaci, ale nedělo se tak. Nájmy se v jiných městech (Blovice, Stod, 

Přeštice) v okolí pohybují daleko výše. Město tak chtělo skokově zvýšit nájem na 600 Kč/m2. Na 

schůzce s podnikateli, byla většina podnikatelů výrazně proti. Rada se tak shodla na následném: 

zvýšení na 400Kč/m2 od 2014, 440 Kč/m2 od roku 2015, 480 Kč/m2 od roku 2016 (bez započtení 

inflace). Na toto se městu vrací pozitivní ohlasy. 

Ve 20.16 hod odešel pan Míkovec - celkem 13 zastupitelů 

Připomínky k ÚP obce Klášter 

Pan Ing. Jiran se chystal v dotazování skončit. Pan starosta jej upozornil na dosud neprojednaný bod 

týkající se ÚP obce Klášter. Pan Ing. Jiran se tedy dotázal: Jak je plněno usnesení ohledně územního 

plánu obce Klášter? Pan starosta řekl, že předmětné zářijové zastupitelstvo bylo v úterý, následně 

pan starosta až do konce týdne nebyl na radnici přítomen (není si zcela jist, ze kterých důvodů nebyl 

přítomen, pravděpodobně dovolená). Následně ihned další týden v pondělí či v úterý věc řešil a 

připomínky zaslal. Později pan starosta, dle jeho slov zjistil, že dokument poslal den po termínu. Ten 

byl pravděpodobně pondělní (není si zcela jist). Pan starosta upozornil, že se o tomto dozvěděl 

nedávno, předtím to nevěděl. I přes to pan Ing. Levý svolal schůzku na MěÚ Nepomuk ohledně dané 
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problematiky, na níž pozval kromě představitelů města Nepomuk starostu Kláštera a paní 

architektku, která za ÚP obce Klášter zodpovídá. Řešeny byly možnosti budoucího postupu. Obec 

Klášter si dle slov pana starosty Nepomuka stojí za svým a nechce ve věci jakkoli ustupovat. Panu 

starostovi bylo na jednání řečeno, že město Nepomuk podalo podklady pozdě a teoreticky by tak na 

ně neměl být brán zřetel. Zároveň představitelé obce Klášter upozornili, že podklady pana PhDr. 

Kroupy rovněž nemohou brát v potaz a nejlepší tak bude se domluvit přímo na jednání. Z jednání 

vyplynulo pouze to, že Starosta obce Klášter přislíbil, že nechá vypracovat studii, jak by dané území 

s plánovanou stavbou vypadalo, jakým způsobem by zakrývalo pohledy na Nepomuk apod. Poté se 

budou dle slov pana starosty Kláštera interpretovanými panem starostou Nepomuka moci znovu sejít 

a již s novými podklady jednat o něčem konkrétním. Schůzka proběhla zhruba před týdnem. Řešeny 

byly rovněž možnosti připojení plánovaného obchodu na silnici č. 20. Jak paní architektka, tak ŘSD 

jsou pro variantu křižovatky, kdy by byl obchod napojen naproti silnici na Soběsuky s dalším 

pokročováním na lokalitu Na Daníčkách. Další možností je připojení plánovaného obchodu 

připojovacím pruhem. 

O slovo se přihlásil pan PhDr. Kroupa, kterého mrzí, že se to nestihlo podat. Dle jeho slov tady 

bohužel nemohl být, ale to je právě ten důvod, proč takto nestandardně oslovil zastupitele mailem. I 

tak je rád, že většina toto podpořila, právě kvůli tomu, že tam běžel ten termín. Je škoda, že se to 

nestihlo odeslat v termínu. Je rád, že pan Ing. Jiran pochopil smysl toho regulačního plánu a myslí si, 

že na tomto by měli určitě trvat, přestože je nyní Nepomuk částečně mimo hru. Regulační plán 

umožňuje opětovně otevřít celé kolečko. Názory na výstavbu jsou různé. Pan PhDr. Kroupa si myslí, 

že výstavba supermarketů na okrajích měst není šťastná volba. Navíc výstavba v KÚ obce Klášter, 

která ale v podstatě z důvodu nevhodně vytyčeného katastru ovlivní jen město Nepomuk. Vše se dle 

jeho slov musí důkladně projednat. Případnou stavbu je nutné zapustit co nejvíce do terénu. 

Především pohled ze silnice č. 20 pro řidiče a cestující jedoucí od Plzně by byl výstavbou výrazně 

ovlivněn. Například lokalita u benzinky je dle něj pro podobnou stavbu daleko vhodnější. 

Ve 20.20 hod se vrátil pan Míkovec - celkem 14 zastupitelů 

Pan Ing. Somolík předal panu starostovi dopis od Ministerstva financí ČR ohledně zákazu provozu 

hracích automatů a dalších podobných her na území města Nepomuk, který zrovna přišel datovou 

schránkou. Pan starosta tento dopis přečetl.  

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

Diskuse 

Starosta vyzval k podnětům do diskuze. 

O slovo se přihlásil pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. a vyslovil požadavek, zdali by nemohl KV posílat zápisy 

z jednání zastupitelům dříve. Pan Ing. Jiran spolu s panem dr. Kroupou odpověděli, že se pokusí 

v budoucnu posílat zápisy dříve. 
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Dále se o slovo přihlásil pan Novák s dotazem ohledně výkupu pozemků u bývalých zemědělských 

bytovek v části Dvorec. Pan Novák požaduje, aby byly informovány všechny zainteresované osoby - 

majitelé garáží a majitelé bytů o stavu věci ve snaze předejít spekulacím a možnému dalšímu vydírání 

ze strany současného majitele pozemku. Pan starosta řekl, že majitelé bytů to vědí, paní 

místostarostka dala panu starostovi za pravdu, ale poznámku si zapsala. 

O slovo se přihlásil pan PhDr. Kroupa, že přednese některé zásadní informací, které byly diskutovány 

na místním sněmu SZ. Krátce upozornil na problematiku košů na psí exkrementy u bytovek. Dále 

informoval o spekulaci, že by snad mělo vzniknout u MŠ nové parkoviště. Pan starosta řekl, že je to 

částečně pravda, existují určité úvahy o možnosti rozšíření vjezdu do MŠ Nepomuk (v nedávné 

minulosti zde došlo ke sražení dítěte). Mohlo by dojít k rozšíření oplocení MŠ a vytvoření parkoviště 

či točny z důvodu vylepšení dopravní situace v místě.  

Dále pan PhDr. Kroupa, upozornil na nesvítící osvětlení v Zelenohorské ulici. O odpověď se přihlásil 

pan Míkovec, který hovořil o problémech s osvětlením vánočního stromku. Při výpadku osvětlení 

vánočního stromku vypadne osvětlení i na dalších místech, včetně Zelenohorské ulice. Dle pana 

Míkovce je problém v tom, že je pravděpodobně poškozený kabel v souvislosti s realizací projektu 

Metropolitní sítě Nepomuk. Pan Míkovec tedy napojí vánoční stromek vzduchem. Situaci s 

pravděpodobně překopnutým kabelem také vyřeší. Pan starosta ještě upozornil na nesvítící osvětlení 

poblíž Dětského domova Nepomuk, pan Míkovec odvětil, že o tom ví a situaci vyřeší.  

Ve 20.35 hod odešel pan Novák - celkem 13 zastupitelů 

Pan Kroupa řekl, že u nich, u Lesnických bytovek chybí koš. Přítomní se shodli na tom, že je posunut o 

kousek dál na jiné místo.   

Paní místostarostka řekla, že na upozornění přítomné paní Fialové sděluje, že nesvítí již 3 měsíce 

v bytovce s vchodem č. 558 světla na chodbách. Pan Míkovec řekl, že to již řešil, ale problém nastal 

znovu. Situaci vyřeší. 

Ve 20.38 hod se vrátil pan Novák - celkem 14 zastupitelů 

Ve 20.38 hod odešel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - celkem 13 zastupitelů 

Ve 20.38 hod odešel pan Horník - celkem 12 zastupitelů 

Paní místostarostka se přihlásila s dalším příspěvkem. Dnes komunikovala s panem Maškem kvůli 

výstražné blikající tabuli v Nádražní ulici u základní školy. Shodli se na tom, že žluté přerušované 

světlo v současnosti ztratilo svůj význam v důsledku změny dopravní infrastruktury v místě. Pan 

Míkovec řekl, že si taky myslí, že ztratilo svůj význam. Dále se s panem starostou se shodl, že stejné 

světlo u stodoly zůstane, to má stále význam. Světlo bude odstraněno panem Míkovcem a schováno. 

Ve 20.40 hod se vrátil pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - celkem 13 zastupitelů 
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Paní místostarostka řekla, že hovořila s panem Strejcem ohledně již neviditelného podélného 

dopravního značení - přechod pro chodce u kruhového objezdu. Bylo ji odpovězeno, že v tomto roce 

se to již nestihne domalovat. Svislé značení je v pořádku. 

Pan starosta se dotázal, jsou-li další body do diskuse. Nebylo tomu tak.  

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

Usnesení  

Pan starosta požádal zástupce návrhové komise pana Nováka, aby přednesl návrh usnesení z XXI. 

zasedání zastupitelstva města Nepomuk.  

Pan Novák přečetl návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva 4. 12. 2013. 

Během čtení pana Nováka: 

Ve 20.41 hod se vrátil pan Horník - celkem 14 zastupitelů 

Ve 20.41 hod odešla NATRVALO paní Mgr. Burdová - celkem 13 zastupitelů 

Ve 20.41 hod odešel pan PhDr. Kroupa - celkem 12 zastupitelů 

Ve 20.42 hod se vrátil pan PhDr. Kroupa - celkem 13 zastupitelů 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé body již byly samostatně schváleny, nechal pan starosta hlasovat 

pouze o úplnosti a správnosti tohoto usnesení. 

Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, Marušincová 
Alena, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Míkovec 
Miroslav, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0  
Zdržel se hlasování:   1 (PhDr. Pavel Kroupa) 
Schváleno 

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

 

 

Závěr 

Starosta všem poděkoval za účast a popřál příjemný adventní čas před vánocemi a zároveň pozval na 

další zastupitelstvo, které bude 19. 12. 2013.   
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Jednání skončilo ve 20:48 hodin. 

Zapsal: Ing. Netušil Václav 
V Nepomuku dne 4. 12. 2013 

                                                  Václav Kovář 

                                                                                                              Starosta města 

 

 
Ověřili: 

Mgr. Burdová Věra. ..................................................................................................................  

PhDr. Kroupa Pavel ...................................................................................................................  
  


