
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ2-27/2014  
Datum jednání:  18.09.2014 
Místo jednání: hotel Dvorec 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  MVDr. Ladislav Janovec , Mgr. Věra Burdová  
Hosté:  0 
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (549/NZ2/2014) 
4. Návrh: Kontrola plnění usnesení  (550/NZ2/2014) 
5. Návrh: Informace z jednání městské rady  (551/NZ2/2014) 
6. Návrh: Zprávy z jednání výborů a komise  (552/NZ2/2014) 
7. Návrh: Prodej pozemků ve vlastnictví Města Nepomuk pod garážemi jiných 

vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2  (542/NZ2/2014) 
8. Návrh: Úplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 219/6 o výměře 767 m2 v 

lokalitě u Myslivny v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM)  (545/NZ2/2014) 

9. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 567, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2  
(543/NZ2/2014) 

10. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 567, byt č. 7, o velikosti 3+k.k., celková plocha 93,56 m2  
(544/NZ2/2014) 

11. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U 
Sokolovny 560, byt č. 1, o velikosti 4+1, celková plocha 85,51 m2  (555/NZ2/2014) 

12. Návrh: 7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  (546/NZ2/2014) 
13. Návrh: 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  (547/NZ2/2014) 
14. Návrh: 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  (548/NZ2/2014) 
15. Návrh: Změna vyhlášky o otevírací době restaurací  (553/NZ2/2014) 
16. Návrh: Schválení územní působnosti MAS  (554/NZ2/2014) 
17. Návrh: Prohlášení  (557/NZ2/2014) 
18. Návrh: Připomínky  (558/NZ2/2014) 
19. Různé 
20. Diskuse 
21. Usnesení 
22. Závěr 
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(Výše je uveden úplný program ve schváleném znění včetně doplnění Ing. Pavla 
Jirana a návrhové komise. ) 

 

Zastupitelstvo města Nepomuk 18. 9. 2014, v hotelu ve Dvorci od 19:00 hod. 

Vážené zastupitelstvo města, vážení občané, dámy a pánové.  

Dovolte mi, abych podle § 92 odst. l zák. č. l28/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a změn, zahájil XXVII. veřejné zasedání městského zastupitelstva, na kterém vás 
všechny vítám. Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou  
a jednacím řádem. Protože na dnešním zasedání je přítomno 12 členů zastupitelstva, což je 
nadpoloviční většina, je zasedání usnášeníschopné. Úvodem určuji zapisovatelem pana 
tajemníka Ing. Václava Netušila. Navrhuji, aby se zasedání řídilo tímto programem… 

Program: 
23. Zahájení 
24. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
25. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
26. Kontrola plnění usnesení 
27. Informace z jednání městské rady   
28. Zprávy z jednání výborů a komise   
29. Prodej pozemků parc. č. 110/3 o výměře 289 m2, parc. č. 211 o výměře 144 m2, parc. č. 

212 o výměře 108 m2 a parc. č. 192/2 o výměře 523 m2 v k. ú. Maňovice   
30. Prodej pozemků a části pozemků v průmyslové zóně v k. ú. Dvorec za účelem výstavby 

stanice technické kontroly   
31. Prodej části pozemku parc. č. 210 o výměře cca 13 m2 a části pozemku parc. č. 204/29 o 

výměře cca 126 m2 v k. ú. Nepomuk   
32. Prodej pozemků ve vlastnictví Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. 

Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 
33. Odkoupení pozemku p.č. 246/1 o výměře 830 m2 a 246/15 o výměře 647 m2 v k. ú. 

Nepomuk (Zelený Dol)   
34. Úplatný převod nově vzniklého pozemku p.č. 219/6 o výměře 767 m2 v lokalitě u 

Myslivny v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM)   

35. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 
15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2   

36. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 
7, o velikosti 3+k.k., celková plocha 93,56 m2   

37. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 
1, o velikosti 4+1, celková plocha 85,51 m2   

38. 7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014   
39. 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  
40. 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014   
41. Změna vyhlášky o otevírací době restaurací  
42. Schválení územní působnosti MAS   
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43. Různé 
44. Diskuse 
45. Usnesení 
46. Závěr 

Má někdo připomínky k navrženému programu jednání nebo navrhuje program jiný?  

O slovo se přihlásil pan Ing. Jiran a řekl, že si dovolí podat jeden návrh. Jsme na posledním 
zasedání zastupitelstva a máme tu majetkové záležitosti, které by bylo lepší nechat na příští 
zastupitele, aby o nich rozhodli. Jedná se o vyjmutí těchto bodů: 7, 8, 9, 11 a 12, tzn., 
ponechal bych tam bod 10 - prodej pozemků pod garážemi a ty ostatní bych dnes do 
programu nezařazoval. Pan starosta řekl, že si je tohoto vědom a že i na radě říkali, že tyto 
body nechají pravděpodobně na příští zastupitelstvo. Je proto, aby se o každém bodu 
diskutovalo, až se k němu dojde, jestli bude schvalován nebo odložen. Je tam 1 bod č. 12 - 
Úplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 219/6 o výměře 767 m2 v lokalitě u Myslivny v 
k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který by se 
kvůli termínům měl projednat dnes, jinak by se pak na stanovisko úřadu muselo čekat. O 
ostatních se můžeme pobavit, jestli je řešit dnes či ne. 

Pan Ing. Jiran řekl, že chce hlasovat o návrhu vyjmout z programu hlasování o bodech 7, 8, 9, 
11 a 12. 

Pan starosta nechal hlasovat: 
Pro hlasovalo:                        6 

(Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Míkovec Miroslav, Novák Václav, Ing. Švec Jiří, Valentová 
Hana) 

Proti hlasovalo:   2 (Kovář Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc.) 

Zdržel se hlasování:  4 

(Fabík Jiří, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mgr. Němec Miroslav) 

Neschváleno 

Pan starosta nechal hlasovat o programu bez bodů 7, 8, 9, 11. Body 10 a 12 by tak zůstaly na 
programu dnešního jednání. 
Pro hlasovalo:                        10 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, Marušincová Alena, Míkovec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  2 (Mgr. Němec Miroslav, PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 
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Pan starosta požádal návrhovou komisi o úpravu programu a řekl, že tedy budeme jednotlivé 
body postupně přeskakovat. 
 

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

Žádám pana Jiřího Fabíka, aby podal zprávu o ověření zápisu z XXVI. veřejného zasedání 
městského zastupitelstva. Pan Fabík řekl, že se zpráva z jednání z minulého zastupitelstva 
shoduje ve všech bodech. 
 

 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   

Volí 

Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Jiran, Miroslav Míkovec, PhDr. Kroupa Pavel 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jiří Švec, Hana Valentová 
Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová 
Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. 
Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

  

Kontrola plnění usnesení   

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

Informace z jednání městské rady   

Bere na vědomí 

Informace z jednání městské rady 

Paní místostarostka řekla, že od posledního zastupitelstva bylo asi 5 rad. Z rady 25. 6., rada 
vzala na vědomí poškození zámkové dlažby chodníku na Daníčkách, oznámení pana 
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Stichenwirta  číslo 623, promáčknutí dlažby vniklé při stavbě oplocení (branky) pozemku 
pana Stichenwirta. Jedná se o opravu dlažby v délce 5-6 m, kterou by provedl svépomocí. 
Dále rada schválila snížení cen výkupu některých druhů odpadu v SD v Nepomuku, nový 
ceník je od 1. 7. 2014, jedná se především o to, že se snížila cena azbestu, eternitu, 
dehtových lepenek na polovinu z důvodu zakládání černých schránek, bylo zjištěno, jaká je 
likvidační cena, město na to nedoplácí. Ceník je na internetu. Dále občané Nepomuku a 
Dvorce mohou každý rok odevzdat zdarma 100 kg toho odpadu na osobu. Rada z 15. 7., rada 
vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy k 31. 12. 2014 v nebytových prostorách 
sklenářství Nepomuk, sklenářství končí, pán už to dělat nechce. Dále rada vzala na vědomí 
žádost firmu ČEZ Distribuce, která bude v Nepomuku provádět nahrazení stávajícího 
vzduchem vedeného vedení NN kabelem do země a to v ulicích Přesanická, Na Jednotě a část 
Budějovické se začátkem stavby v roce 2016. Rada s tímto souhlasila a požádala o přiložení 
do programové dokumentace přeložení kabelu veřejného osvětlení do výkopu s NN. Dále 
rada chválila proplacení cesty občanů města Nepomuk do Platingu jedním autobusem. Z rady 
5. 8., rada vzala na vědomí návrh na vedení dešťové kanalizace od domů v Pivovarské ulici 
z důvodu snížení průsaku vody do spodních bytů, předpokládaná cena, při vybudování 
pracovníky města Nepomuk, je zhruba 250 tis. Kč a schválila provedení této kanalizace. Rada 
vzala na vědomí výsledek VŘ na dodávku užitkového automobilu typu Pick up, bylo osloveno 
6 firem, z VŘ vyšlo nejlevněji auto Fiat Fiorino a rada schválila dodávku tohoto typu auta 
s firmou Auto CB Plzeň za cenu 226 319 Kč bez DPH. Z rady 19. 8., rada vzala na vědomí 
program omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Nepomuku, rada vzala na vědomí 
návrh příkazní smlouvy s firmou Legro Consult s. r. o., kde je předmětem realizace a zajištění 
činnosti vyplývající ze zákona 137 z roku 2006, za zajištění provedení zjednodušeného 
podlimitního řízení, dle zákona o veřejných zakázkách náleží příkazníkovi odměna 25 tis. Kč a 
celkové náklady dle položkového rozpočtu se předpokládají 2 323 200 Kč DPH, rada schválila 
uzavření PS s touto firmou, dnes jsme otevírali po měsíci obálky a cena za čistící stroj je 
zhruba 1 mil 600 tis. Kč bez DPH. Dále rada vzala na vědomí zadávací podmínky VB na 
dodavatele akce stavby KK K2 v Nepomuku u pyramidy a schválila tyto zadávací podmínky VB 
na dodavatele stavby. V nejbližší době se bude soutěžit o zhotovení. Dále z rady 2. 9., rada 
vzala na vědomí žádost pana Voříška na prodloužení nájemní smlouvy na byt a prodloužila 
mu jí do 31. 12. 2015, je to ten byt nad radnicí. Dále rada vzala na vědomí smlouvu o 
poskytnutí účelové dotace na z programu Výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v PK 
2014 a schválila smlouvu o poskytnuté této dotace, Je to 2. část etapy výstavby MS ve výši 50 
% projektovaných nákladů a to max do výše 224 600 Kč, tyto peníze město dostane od PK.  
Dále rada schválila umístění reklamní cedule v Nepomuku na Vinici a ve Sportovní ulici firmě 
Euromusic pana Lukeše na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2500 Kč/rok. Dále rada vzala 
na vědomí oznámení firmy ČEZ Distribuce, kdy bude odstraněn sloup v ulici na Čiháku, který 
zůstal v ulici po její opravě, ČEZu trvalo rok a půl než akceptoval naše požadavky. Dále rada 
vzala na vědomí stanovisko k výstavbě na stavební parcele č. 402 v Nádražní ulici architekta 
Petra Tauše, kdy ten nesouhlasí se stavbou přístřešku. Dále rada schválila memorandum 
mezi městem Nepomuk a Plzní, předmětem je vzájemný prodej lístků na kulturní akce obou 
měst, takže na akce Plzeň 2015 se budou prodávat lístky i u nás. Rada z 16. 9., rada vzala na 
vědomí nabídku na digitální technickou mapu veřejné správy PK a souhlasila se spoluprací na 
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tvorbě a aktualizaci této mapy. Dále rada schválila dohodu o výpůjčce pozemku pod lavičkou 
s Poliklinikou Nepomuk. Poslední bod, rada vzala na vědomí konkurz konaný 16. 9. na 
ředitelku MŠ Nepomuk, rada rozhodla o jmenování paní Kláry Řežábkové od 1. 10. 2014 na 6 
let na tuto pozici. 
 

Zprávy z jednání výborů a komise   

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru  

Pan Ing. Švec řekl, že se FV měl sejít ve středu, ale vzhledem k řádné dovolené jejího člena 
nebyl usnášeníschopný. Takže se FV nesešel a nemůže tak komentovat změny a návrhy 
připravené na dnešní zastupitelstvo.  

V 19:33 odešla paní místostarostka - 11 zastupitelů 

V 19:35 přišla paní místostarostka - 12 zastupitelů 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru 

Pan Ing. Jiran řekl, že se zmíní o jednání KV, které proběhlo před minulým zastupitelstvem. 
Jednání se týkalo kontroly spolků zaměřených na práci s dětmi a mládeží podpořených 
městem Nepomuk, výsledkem je konstatování, že podmínky přidělování dotací jsou spolky 
plněny, Poslední zasedání KV se konalo toto pondělí (15.9), následně byl zápis z tohoto 
jednání zaslán zastupitelům s emailovou poštou a k vyvěšení na webové stránky města, kde 
to však zatím nevisí, dle pana Berouška to tam bude viset zítra. Zastupitelé i radní měli 
možnost se zápisem seznámit. KV žádá o informaci k těmto následujícím usnesením. KV se 
táže: jaké kroky byly učiněny k bodu týkajícímu se připomínek k ÚP obce Kláštěr, dále 
žádáme paní místostarostku o informaci, jak je plněno usnesení MR o zřízení nové 
autobusové zastávky Na Vinici, které je již z roku 2011, KV žádá odpovědné pracovníky MěÚ  
o informaci o tom na základě, jakého pokynu byly zapůjčeny dřevěné stánky pro farmářské 
trhy na zámek Zelená Hora, dále KV žádá starostu města o informaci, jak jsou dodržovány a 
vymáhány obecně závazné vyhlášky města 1/2013 a 1/2014. Samostatně se KV zabýval akcí 
pěší bezbariérové trasy v Nádražní ulici 1. etapa, kde se zabýval schválením dodatku č. 3 
s smlouvy s firmou Colas, jejímž předmětem je navýšení ceny díla o 869  101 Kč bez DPH, KV 
žádá starostu města o vysvětlení, v čem spočívá navýšení ceny stavby z důvodu změn 
vyvolaných občany, kdy bal stavba komunikací zjevně zjednodušena a z jakých důvodů došlo 
k navyšování ceny části stavby, které nemají nic společného s lámáním skalního podloží. Týká 
se to vysloveně bezbariérového přístupu do městské knihovny, který původně měl stát 
1 113 000 Kč, ale částka byla navýšena na 1 239 000 Kč. 

Pan starosta řekl, že reakci na usnesení KV zatím nestihl připravit, zápis dostal před 2 dny, ale 
buď zítra, nebo v pondělí odpovědi rozešle zastupitelům a bude to i zveřejněno jako 
odpověď na zasedání KV. 
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Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Pan Horník řekl, že KPOZ se sešla od minulého zastupitelstva dvakrát. Spolupráce s RM 
nebyla vždy dle našich představ, ale přesto jí děkuji za spolupráci za poslední 4 roky a děkuji 
členům KPOZ za práci v komisi.  

V 19:39 odešel pan Ing. Jiran - 11 zastupitelů 

V 19:39 odešel pan Míkovec - 10 zastupitelů 

 

Prodej pozemků parc. č. 110/3 o výměře 289 m2, parc. č. 211 o výměře 144 
m2, parc. č. 212 o výměře 108 m2 a parc. č. 192/2 o výměře 523 m2 v k. ú. 
Maňovice   

VYJMUTO 

 

Prodej pozemků a části pozemků v průmyslové zóně v k. ú. Dvorec za účelem 
výstavby stanice technické kontroly   

VYJMUTO 

 

Prodej části pozemku parc. č. 210 o výměře cca 13 m2 a části pozemku parc. č. 
204/29 o výměře cca 126 m2 v k. ú. Nepomuk   

VYJMUTO 

 

 

Prodej pozemků ve vlastnictví Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků 
v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2   

Schvaluje 

Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 195 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka p. Františku 

Klimentovi za 150 Kč/m2. 

V 19:40 přišel pan Ing. Jiran - 11 zastupitelů 

V 19:41 přišel pan Míkovec - 12 zastupitelů 

Tento bod byl již podrobně popisován na předchozích zastupitelstvech. 

Důvodová zpráva 

Mapka lokality v ul. Družstevní v Nepomuku v k. ú. Klášter u Nepomuka je připojena v el. příloze. 

K odprodávání pozemků vlastníkům garáží na něm stojících bylo přistoupeno v souladu se změnou 

j
Zvýraznění
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legislativy (nový občanský zákoník, novelizovaný katastrální zákon) – stavba bude vedena jako 

součást pozemku (soulad majitele stavby s majitelem pozemku). 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová 
Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. 
Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

 

Odkoupení pozemku p. č. 246/1 o výměře 830 m2 a 246/15 o výměře 647 m2 v 
k. ú. Nepomuk (Zelený Dol)   

VYJMUTO 

 

 

Úplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 219/6 o výměře 767 m2 v 
lokalitě u Myslivny v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM) 

Schvaluje 

Úplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 219/6 o výměře 767 m2 v lokalitě u Myslivny v k. ú. 

Nepomuk od ÚZSVM za 159.000 Kč. 

Pan starosta řekl, že pozemek pod myslivnou a k myslivně přiléhající je majetkem státu. 
Myslivecké sdružení (MS), které vlastní budovu myslivny přišlo cca před 4 roky s tím, jestli by 
město Nepomuk nemohlo pozemek pod myslivnou a pozemek v nejbližším okolí získat do 
svého vlastnictví. Jednání se dlouho táhla. Nakonec byl vytvořen geometrický plán, který 
pozemek rozdělil na 3 díly: pozemní komunikaci pod myslivnou - tento pozemek byl již 
převeden jako pozemní komunikace do vlastnictví města, pozemek pod myslivnou a terasa 
s přístupovou cestou ke komunikaci byla navržena k prodeji MS, ta o tomto nyní jedná, třetí 
část pozemku - tuto jsme se dlouho pokoušeli dostat bezúplatně, ale nepodařilo se to, 
podařilo se ale dohodnout cenu, která je ovšem garantována jen do konce letošního roku a 
to z důvodu, že celé území bylo vybudováno městem z jeho peněz a následně udržováno a na 
základě tohoto byla cena snížena na 159 000 Kč za těch 767 m2. Lhůta k vyjádření o koupi 
pozemku je pouze do konce roku, pokud to neschválíme, cena od příštího roku nebude platit 
a v budoucnu by tedy již byla navýšena. Pan PhDr. Kroupa řekl, že zprvu děkuje vedení 
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města, že svolalo zasedání jinam než na radnici a ptá se, co se stane, když pozemek zůstane 
státu. Pan starosta řekl, že jde o to, že je to veřejné prostranství a město by se správně mělo 
starat jen o své pozemky, stát to ale udržovat nebude, dále kdyby se podařilo sehnat dotaci 
na rozšíření hřiště, mohla by případná výstavba na pozemek zasáhnout a složitě by se pak 
vyjednávalo. Cena je sice vysoká, ale přesto prosím zastupitele o schválení koupě pozemku. 
Pan Ing. Jiran měl dotaz ohledně tohoto pozemku, kde mu nesedí velikost pozemku, kdy 
v katastru nemovitostí je jiná, vetší velikost pozemku. Pan starosta řekl, že geometrický plán 
ještě nebyl vložen do katastru nemovitostí, až se tak stane, pozemek bude rozdělen na část 
města a část MS, hodnoty velikosti tedy sedí. 

Důvodová zpráva 

V této lokalitě nám byl již bezúplatně převeden pozemek p. č. 219/10, oddělený z původního 

pozemku p. č. 219/6 o výměře 1 444 m2. Na základě stejného geometrického plánu (GP č. 968-

168/2013) byl oddělen výše zmíněný pozemek, který ale ÚZSVM převede pouze za úplatu. Město 

žádalo o zohlednění ceny vzhledem k tomu, že celý areál byl zbudován v minulosti v “Akci Z” a byl 

financován tehdejším Městským národním výborem. V současnosti se o údržbu stará Město, které by 

do budoucna chtělo plochu využít jako městskou zeleň, popř. ke zbudování – rozšíření dětského 

hřiště.  ÚZSVM převede Městu pozemek p. č. 219/6 za úplatu 159.000 Kč. GP a ortofoto lokality jsou 

připojeny v el. přílohách. 
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Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        8 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc.) 
Proti hlasovalo:   0   

Zdržel se hlasování:  4 

(Ing. Švec Jiří, Valentová Hana PhDr. Kroupa Pavel Ing. Jiran Pavel) 

Schváleno 
 

 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 
567, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2   

Schvaluje 
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Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Vladimírem Knaizlem na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 567, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve 

výši 514 615,- Kč s tím, že první splátka ve výši 240 000,- Kč bude uhrazena převodem částky ve výši 

162 707,- Kč z již zakoupeného bytu (Za Kostelem 567, byt č. 12) a doplatek ve výši 77 293,- Kč bude 

uhrazen při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 274 615,- Kč je splatný do 31. 12. 2014. 

Důvodová zpráva 

Pan Vladimír Knaizl bydlí v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 12 o velikosti 0+1. Má zájem o větší 

byt. Byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, č. 15 je volný. P. Vladimír Knaizl vrátí byt č. 12 a přestěhuje se 

do bytu č. 15.  

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová 
Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. 
Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 
567, byt č. 7, o velikosti 3+k.k., celková plocha 93,56 m2   
Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s pí. Pavlínou Jandošovou a p. Jaroslavem Jandošem na 

byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 7, o velikosti 3+k.k., celková plocha 93,56 m2 za cenu 

platnou pro rok 2014 ve výši 868 120,- Kč s tím, že první splátka ve výši 300 000,- Kč je již uhrazena. 

Doplatek ve výši 568 120,- Kč bude uhrazen do 31. 12. 2014.  

Důvodová zpráva 

Pí. Pavlína Jandošová a p. Jaroslav Jandoš požádali o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s 

tím, že cenu bytu doplatí do 31. 12. 2014.   

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

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

Schváleno 
 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 
560, byt č. 1, o velikosti 4+1, celková plocha 85,51 m2   

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s pí. Lucií Švecovou a p. Václavem Švecem na byt v 

Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 1, o velikosti 4+1, celková plocha 85,51m2 za cenu platnou pro 

rok 2014 ve výši 587 710,- Kč s tím, že první splátka ve výši 120 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve 

výši 467 710,- Kč bude uhrazen do 31. 12. 2014. 

Důvodová zpráva 

Pí. Lucie Švecová a p. Václav Švec požádali o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že 

cenu bytu doplatí do 31. 12. 2014. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová 
Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. 
Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

 

7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 

Schvaluje 

7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 293.690.810,-- Kč a výdaje 

317.844.720,-- Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

Pan Ing. Somolík řekl, že v měsíci červenci došlo u několika závazných ukazatelů k překročení 
plnění 100 %, takže bylo nutno tyto ukazatele navýšit. Konkrétně se jedná o příjmy 
z nebytových prostor, kde se navyšovalo o 500 tis. a o příjmy z prodeje nemovitostí, kde se 
to navyšovalo o 1 mil. Kč. Ostatní položky na straně příjmů činili dotace investiční a 

j
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neinvestiční. Neinvestiční dotace: 75 tis. dotace na činnost pečovatelské služby, 119 120 Kč 
dotace na lesy, 5 750 Kč taky na lesy, 68 340 Kč od Úřadu práce podporu zaměstnanosti - na 
pracovníky hlídající sběrný dvůr a udržující zeleň pracující pod MěÚ Nepomuk, dále 467 650 
Kč dotace na OSPOD. Investiční dotace: 279 720 Kč na expozici Liberator z SZIF, 17 180 Kč na 
zateplení MŠ a na jiný paragraf účtovaná částka rovněž na zateplení MŠ 292 040 Kč. Pan 
starosta dodal, že dotace na zateplení MŠ byla několikanásobně vyšší, toto je pouze 
doplatek. Pan Ing. Somolík dále řekl, že těch 588 940 Kč, tedy ta investiční dotace byla 
použita na straně investic v rezervě, celkem se tedy prostředky na investice o tuto částku 
navýšily. Ostatní neinvestiční dotace byly rozpuštěny do provozních výdajů města Nepomuk. 
Strana příjmů i strana výdajů byla navýšena o stejnou částku o 3 261 610 Kč. Na straně 
investic došlo jen k 1 posunu a to že byla rezerva posílena o těch 588 tis. Kč, tedy prostředky 
na zateplení MŠ a Liberator. 

Pan starosta předal slovo panu Ing. Švecovi k vyjádření za FV. Pan Ing. Švec řekl, že nemůže 
dát stanovisko za FV, neb není usnášeníschopný. Tato RO ale není závadná, takže nevidí 
důvod ji neschválit. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová 
Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. 
Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014   

Schvaluje 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 294.891.270,-- Kč a výdaje 

319.045.180,-- Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

Pan Ing. Somolík řekl, že v měsíci srpnu opět několik závazných ukazatelů bylo překročeno, 
konkrétně se jedná o příjmy z provozu loterií, příjmy ze hřbitova a přišla dotace doplatek na 
sociálně právní ochranu dětí, k tomuto řeknu to, že město Nepomuk dalo na toto více 
financí, tedy nebylo to z peněz ministerstva kryto stoprocentně, a tak jsem si našel podmínky 
žádosti o doplatek této částky a vše s ministerstvem vyřídil, je to 310 410 Kč, doplatek přišel 
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v srpnu. Dále ještě k příjmům - ostatní nedaňové - platba za rychlost, Nepomuk provozuje 
radar, z tohoto nám plynou povinnosti a to platit městské policii Blovice a přímo společnosti 
Czechradar. Jelikož na straně příjmů při sestavování rozpočtu jsme s těmito výdaji nepočítali, 
bylo nutné v rámci 8 RO navýšit položku na straně výdajů o 500 tis. Kč, takže jsem na straně 
příjmů navýšil právě položku ostatní nedaňové - platba za rychlost o 540 tis. Kč, kdy bylo 500 
tis. Kč zaplaceno za povinnosti vyplívající z provozování radaru. Ze zbylých 40 tis. Kč jsem byl 
nucen vytvořit položku bezpečnost, neboť město Blovice nám fakturuje účast ZŠ Nepomuk 
na dopravním hřišti v Blovicích, letos konkrétně přišla faktura za 16 tis. Kč, přijde ještě jedna. 
Na straně výdajů pak položka silniční doprava 500 tis. Kč, to je to, co jsem nyní popsal, 
v položce kultura pak 600 tis. Kč na pořádání 870 let města Nepomuk nestačily, takže to bylo 
navýšeno o 50 tis. Kč, ale je to jen přesun v rámci 1 závazného ukazatele, takže položka 
kultura jako taková se nenavyšovala. Místní hospodářství, tam byly použity peníze ze 
hřbitova, neboť sečení a údržbu provádí místní hospodářství. Bezpečnost a veřejný pořádek, 
to jsou ty platby za výuku žáku na dopravním hřišti v Blovicích 40 tis. Kč. Činnost místní 
správy, tam byl použit ten doplatek na sociálně právní ochranu dětí a příjmy z provozu 
loterií. Ve výdajích nebyl žádný posun, takže je to k 8 RO vše. 

Pan starosta požádal pana Ing. Somolíka o popis vývoje příjmů a celkového vývoje situace 
kolem již zmíněného radaru. Od ledna do března totiž radar nefungoval, měříme opět až od 
schválení nové smlouvy s městem Blovice, tedy od dubna. Pan Ing. Somolík řekl, že výše 
pokut stanovených za rychlost je dvojí a to 750 Kč a 1500 Kč. Jak již bylo řečeno, platíme 
městu Blovice 50 Kč za pokutu bez ohledu na její výši a Czechradaru 25% z vybrané částky 
plus navýšení o 21 % DPH. Městu Nepomuk tak ze 750 Kč za pokutu zbude 473, 13 Kč, což je 
63 % a z 1500 Kč pokuty je to 996, 25 Kč, což je 66%. Příjmy pro město z využívání radaru 
jsou tedy pro město od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014  1 191 460 Kč. Je na to třeba se podívat 
z dvojího hlediska, město Nepomuk na to má nějaké výdaje, pokud by radar nefungoval, 
město by nemuselo platit na tuto agendu zaměstnance a kancelář. Pokud budu uvažovat, že 
jsme v souvislosti s radarem zřídili pracovní místo, tak náklady se zřízením pracovního místa, 
spolu poštovným a platbami za radar činí 765 761 Kč, odečteme-li příjmy a výdaje, činí zisk 
425 698 Kč, pokud by město nezapočítávalo mzdu pracovníků, pak je zisk k 31. 8. 761 tis. Kč. I 
se započtením mzdy pracovníka jsme tedy stále zhruba 430 tis. Kč v plusu. Pan starosta se 
zeptal, kolik chodí měsíčně přestupků, pan Ing. Somolík řekl, že v květnu 1000, červnu 860, 
červenci 830 a srpnu 630, i přes klesající tendenci to ale stále zaměstnanci nestačí zpracovat, 
je to tak na hraně. Pan starosta řekl, že za květen jsme dali Blovicím 50 000 Kč (1000 x 50 Kč), 
tedy to můžeme mít městskou polici vlastní. Pan Ing. Somolík řekl, že Blovicím dáváme 50 Kč 
za předepsané pokuty, nikoli tedy jako u Czechradaru, kterému dáváme % za zaplacené 
pokuty. Pan Ing. Švec řekl, že by chtěl doplnit výhled, kdy předpokládáme, že částka do 
konce roku vybraná se bude pohybovat mezi 2 200 000 a 2 300 000 Kč. Pan Ing. Somolík 
prognózu potvrdil. 
Pan PhDr. Kroupa řekl, že mnohem více než Blovicím platíme firmě Czech radar, která nemá 
ani funkční webové stránky. Pak má dotaz z trochu jiného soudku a fascinuje ho, že se 
náklady na oslavy 870 let Nepomuka vyšplhaly již na 650 tis. Kč a možná se vyšplhají i na těch 
870 tis. Kč. Pan Ing. Somolík řekl, že je tam čerpáno 630 tis. Kč a jsou přesvědčeni, že více to 
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již nebude. Pan starosta řekl, že uvažovali, že by radar provozovali sami, když jeho koupě 
není levnou záležitostí, návratnost by tam za nějakou dobu byla, ale máme povolení od 
policie měřit vždy jen na následujících 12 měsíců a nemáme záruku, že nám toto policie vždy 
prodlouží.  

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        10 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  2 (Ing. Jiran Pavel, PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 
 

 

9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014   

Schvaluje 

9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 295.117.280,-- Kč a výdaje 

319.271.190,-- Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

Pan Ing. Somolík řekl, že zastupitelé dostali v podkladech jinou verzi, než která je zde 
promítána. Je to proto, že se blíží volby do obecního zastupitelstva a krajský úřad stále 
neoznámil, jaká částka na volby městu přijde, a již v září vznikly městu náklady související 
s volbami, jedná se o náklady na poštovné a školení. Proto byla udělána ještě dodatečná 
úprava 9. RO a to o 60 tis. Kč na straně příjmů v položce dotace, dole je již účtováno 67 tis. Kč 
za volby do EP, tato dotace bude dle mého 60 tis. Kč, pokud to bude částka jiné v rámci 
dalšího RO bychom ji upravili.  

V 20:15 odešel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - 11 zastupitelů 

V 20:17 přišel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - 12 zastupitelů 

Další již máte v podkladech, další příjmy zahrnuté do 9. RO jsou dotace, tedy těch 60 tis. Kč, 
na volby do OZ, dotace na lesy 120 450 Kč a opět 45 560 Kč od úřadu práce na podporu 
zaměstnanosti. Takže příjmy se oproti 8. RO zvedají o 226 010 Kč. Na straně výdajů byly 
neinvestiční dotace zahrnuty do provozních výdajů na správu lesů a na volby do OZ a na 
místní hospodářství dotace od úřadu práce. V investicích došlo k celé řadě posunů, ale 
finanční prostředky zůstávají stejné, nebyly navýšeny. Byly přesunuty finance z akcí, které se 
letos nebudou realizovat, konkrétně se jedná o KO u Pyramidy zateplení ZŠ Nepomuk.  
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Pan starosta k tomu řekl, že obě zmíněné akce se budou soutěžit a než to bude vysoutěženo 
a proběhnou všechny lhůty, tak bude konec roku a vzhledem ke klimatickým podmínkám 
není předpoklad rozběhnutí stavby a nutnosti výrazného financování akcí. Prostředky tak 
byly přesunuty a to 550 tis. Kč na akci vrty HV 05 06, na kterou byla získána dotace, to se 
bude také soutěžit, aby to bylo do konce roku zrealizováno. 200 tis. Kč přesouváme na OZ na 
Daníčkách, kde se bude dodělávat poslední etapa přepojování přípojek s plynem a 
dokončovat chodník proti bývalé sběrně surovin. Pak je tu Metropolitní síť 2. etapa 450 tis. 
Kč na to jsme dostali dotaci z PK 250 tis. Kč, to musíme do konce roku také proinvestovat a 
práce se již rozběhli od MŠ směrem ke kruhovému objezdu. Dalších 700 tis. Kč se přesunulo 
na nákupy pozemků, toto ale nyní nebude využito, protože jsme majetkové body programu 
přesunuli na další zastupitelstva. V květnu jsme tu řešili dražbu pozemků mezi sídlištěm Na 
Vinici a Dvorcem, ta dražba nakonec neproběhla, byla odsunuta na neurčito. Z důvodu, 
kdyby se náhodou stalo, že by v mezidobí mezi volbami a ustavujícím zasedáním 
zastupitelstva došlo k této dražbě, město dražby přesto zúčastnilo, tak aby na to byly 
v rozpočtu peníze. Dále částka 100 tis. Kč, o kterou byla navýšena rekonstrukce kotelny ve 
sportovní hale, my přesně nevíme, zdali se vejdeme do těch 800 tis. Kč, tak jsme to raději 
navýšili. Výsledky soutěže na dodavatele se dozvíme za 14 dní, do konce října by se to pak 
mělo stihnout zrealizovat. 400 tis. Kč na sekací ruku traktoru, v průběhu října až listopadu 
bude dodána. Nebudeme tak muset poptávat služby Traktoru Žinkovy, ale příkopy si budeme 
upravovat sami. Návratnost investice je 4-5 let. Dále 2 310 000 Kč bylo přidáno na položku 
zametací stroj, takže je tam nyní 2 360 000 Kč. Dnes proběhlo na radnici otevírání obálek a 
nejnižší nabídka je 1 699 tis. Kč bez DPH plus položka 25 tis. Kč bez daně na administraci 
výběrového řízení a žádost o dotaci. Je zde tedy výrazný nadbytek financí. Dále 280 tis. Kč na 
nákup vozu Fiat Fiorino místo dosluhující Felicie pick up pro pracovníky města. Dále je 450 
tis. Kč vyčleněno na havárii zde na hotelu ve Dvorci - rekonstrukce střešní krytiny, kdy sem ve 
velkém zatékalo vzadu na jevišti a střechu je tak nutné urgentně vyměnit. Otevírání obálek 
proběhlo včera, nejnižší nabídka je zhruba 310 tis. Kč bez DPH, osloveno bylo 6 
pokrývačských firem a přišly 3 nabídky. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        11 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Míkovec 
Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, 
Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  1 (Ing. Jiran Pavel)  

Schváleno 
 

  
Změna vyhlášky o otevírací době restaurací 
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Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 2/2014, o omezení provozní doby 
pohostinských a jiných obdobných zařízení na území města Nepomuk.  

V červnu jsme schválili po dlouhé diskusi vyhlášku vymezující v Nepomuku 2 zóny, 1. přísnější 
pro hustě osídlené části města  a to sídliště Na Vinici a 2. pak ostatní části města. Dostali 
jsme k tomu spoustu podnětů, ozvali se provozovatelé zařízení jako pak Lukeš a pan Hlava, 
kteří protestovali, že se cítí poškozeni proti ostatním zařízením. Ozvali se ale i obyvatelé 
z ostatních částí města, kteří se ptali, zdali jsou méněcenní obyvatelé, když u nich neplatí 
stejná vyhláška a tak podobně. Zatím nebyly žádné problémy, kterých se obyvatelé Na Vinici 
obávali, rozhodli jsme se, že tu vyhlášku necháme schválit novou, kde budou pro celé město 
platit stejné podmínky s tím, že se trochu uleví příkazům v 1. přísnější zóně Na Vinicích.  
Tu vyhlášku zde mám, a přečtu její obsah. 

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk - č. 2/2014 - omezení provozní doby 
pohostinských a jiných obdobných zařízení na území města Nepomuk. 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem této obecně závazné vyhlášky je zajištění veřejného pořádku na území města 
Nepomuk v nočních hodinách omezením provozní doby pohostinských zařízení a 
jiných obdobných zařízení poskytující občerstvovací a podobné služby. 

2. Územím města Nepomuk se rozumí v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tyto části města: Nepomuk, Dvorec 

Čl. II 
Omezení provozní doby pohostinských a jiných podobných zařízení 

1. K zajištění účelu dle čl. I této obecně závazné vyhlášky se stanovuje období klidu. 
2. Období klidu je časový úsek od 03.01 hodin do 06.00 hodin každý den pracovního 

klidu a pracovního volna a časový úsek od 00.01 hodin do 06.00 hodin v ostatní dny. 
3. V období klidu je zakázáno na území města Nepomuk provozovat zařízení uvedená 

v čl. I odst. 1 této vyhlášky. 
4. Výjimku z omezení provozní doby mají oslavy Silvestra v období od 06.00 hodin 

31.1.2. do 24.00 hodin 1. ledna a společenské akce, které povolí Rada města 
Nepomuk po předchozí žádosti pořadatele. Rada poté povolenou akci oznámí Policii 
ČR v Nepomuku 

Čl. III 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení. 
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2. Provozovatelé zařízení uvedených v čl. I odst. 1 této obecně závazné vyhlášky jsou na 
území města Nepomuk povinni upravit provozní dobu těchto zařízení dle čl. II této 
obecně závazné vyhlášky nejpozději ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky. 

3. Touto vyhláškou se zároveň ruší platnost obecně závazné vyhlášky města Nepomuk č. 
1/2014 

Město Nepomuk k tomuto přistoupilo po vzoru několika měst a obcí v rámci celé ČR 
z důvodu stále narůstajících škod způsobených vandalismem zejména v nočních a brzkých 
ranních hodinách, kdy se vrací podnapilí návštěvníci z provozoven a likvidují majetek nejen 
veřejný, ale i soukromý. Uvidíme, jak se to osvědčí, ale měli by tímto zmizet takové ty 
nonstop bary, kde se jede 24 hodin denně a pak ve 4, 5, 6 ráno nám tu vznikají problémy. 
Otevírám diskusi. 

Pan PhDr. Kroupa řekl, že by rád připomněl, že motivem přijetí této vyhlášky byla obava 
některých občanů sídliště z podniku, který tam vznikl. Obavy se nenaplnily, to je dobře, ale 
ruší se ta zonace, která určitou logiku měla, ikdyž jsem úplně jejím příznivcem nebyl a 
sjednocuje se nám tady pod záminkou boje proti vandalismu policejní hodina, která nám 
zakazuje ve městě provozovat nonstopy. Připomenu, že KV se touto otázkou zrovna 
v pondělí zabýval a přesto, že vyhlášky už nějakou dobu platí, tak se nezdá, že by fungovala. 
To že teď primární důvod jejího vzniku odsuneme, tak nevidím důvod tu vyhlášku vůbec mít, 
takže pokud bych měl mít nějaký návrh a asi budu mít, tak bych si dovolil celé zněné té 
vyhlášky upravit tak, že seškrtnu všechny body kromě bodu z článku III, bod 3. Toto je můj 
pozměňovací návrh. Pan starosta řekl, že pokud tam bude jen tento bod, tak to nebude 
vyhláška. Pan Ing. Jiran řekl, že byl na tom samém KV, tak by to ještě trochu přeformuloval. 
Navrhuji zrušit vyhlášku. Je to poslední zasedání zastupitelstva a ze zkušenosti vím, že přijde 
zastupitelstvo nové a vyhlášku zruší nebo změní. Měli bychom zodpovědně hlasovat o 
návrhu kolegy Kroupy a nechat tam tedy jen ten poslední článek, že se ruší vyhláška č. 1. Pan 
starosta řekl, že vyhláška nevznikla jen kvůli sídlišti Na Vinici, ale zejména kvůli občanům 
z náměstí a Plzeňské ulice, tedy tam kde jsou nonstopy a největší problémy a zároveň se pak 
návštěvníci rozhází po celém městě. Jeden z přítomných z veřejnosti řekl, že je proti 
vyhlášce, byla vytvořena účelově a nebyla správná. Pokud chcete omezovat lidi, musíte 
počítat s tím, že se to někomu nebude líbit.  Předpokládám, že návrh změny vyhlášky vychází 
z tlaku a názorů, které se šířily městem. Jsem pro zrušení vyhlášky, máme tu polici, která ale 
nic nedělá. Pokud někdo dělá nepořádek ve městě, tak proč to policie neřeší, nástroje na to 
jsou. Jsou limity na hluk apod., nejsou využity všechny možnosti, Zajímalo by mě, kolik bylo 
podnětů ke zřízení vyhlášky, pan starosta řekl, že to bylo formou petice, není si jist, cca 50 
nebo 100 podpisů. Přítomný z veřejnosti pokračoval, na sídlišti bydlí 1000 lidí a na základě 50 
se udělá vyhláška, nešlo se s provozovateli jen domluvit? Jen se schválila vyhláška. Pan 
starosta řekl, že děkuje za názor, ale přítomný není zcela obeznámen s okolnostmi 
posledních let a zkušenostmi s některými provozovateli. Jiný přítomný z veřejnosti řekl, že 
když už dostali zastupitelé odvahu a schválili vyhlášku č. 1, tak ji buď zachovejte anebo zrušte 
úplně, ale neschvalujte vyhlášku č. 2. Další přítomný, zástupce PČR, řekl, že stejně jako 
posledně, když se vyhláška schvalovala, s ní souhlasí, má své opodstatnění a upozornil, že 
PČR se sídlem v Nepomuku není je pro Nepomuk, ale i dalších cca 60 vesnic okolo, takže se 
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nemohou pohybovat jen tady. Od té doby, co vyhláška funguje, nějaké pokroky vidí. Jeden 
z přítomných dále řekl, že problém není na straně provozovatelů, ale hostů, určitě do 
provozoven nechodí jen ti, co dělají nepořádek. Ti, co jej dělají, ho nebudou dodržovat ani ve 
dne. Myslí si, že je vhodnější vytipovat právě ty návštěvníky, co nepořádek dělají než zavírat 
paušálně restaurace. Zástupce PČR řekl, že dostupné sankce bohužel na nějaké lidi nepůsobí 
a tato vyhláška je jednou možností k řešení situace. Paní místostarostka upozornila, že 
diskuze mezi přítomnými není slyšet. Jedna z přítomných řekla, že otevření do 3 do rána se jí 
zdá dostatečné. Jeden z přítomných zopakoval, že na řešení nepořádku je tu PČR a ptá se, 
jestli měla vyhláška nějaký smysl, jestli již vyvolala nějaké sankce. Zástupce PČR řekl, že ví o 
minimálně jednom příkladu, kdy jsme oznamovali, že vyhláška je porušena a provozovatel 
neuposlechl výzvy.  Protože nebylo diskutujícím rozumět a nebyli slyšet, odnesl jim pan 
Novák mikrofon. Jeden z přítomných, zástupce PČR, řekl na mikrofon, že ví o případech, kdy 
lidé oznamovali nedodržování vyhlášky a zpočátku se to řešilo domluvou provozovateli a 
došlo k nápravě. Pan starosta řekl, že živnostenský odbor byl na kontrole provozoven, 
kontroloval, jestli mají upravenou vyvěšenou provozní dobu, ale přímo v noci, pokud někdo 
neoznamoval, že se to někde nedodržuje, tak přímo taková kontrola aktivní neproběhla. 
Jeden z přítomných měl ještě připomínku na slova pana velitele, kdy tu hospodu pod sebou 
měl a je rád, že už tam není, každý den rozebraný plot a vyvrácené kuny, to bylo na denním 
pořádku. Myslí si, že je vyhláška platná a dobrá.  

Pan starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o návrhu pana PhDr. Kroupy na zrušení této 
vyhlášky.  

Pro hlasovalo:                        2 (Ing. Jiran Pavel PhDr. Kroupa Pavel) 

Proti hlasovalo:    9   

(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, Míkovec Miroslav, Novák Václav, 
MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Zdržel se hlasování:   1 (Mgr. Němec Miroslav) 

Neschváleno 

Pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu, tj. o úpravě vyhlášky. 

Pro hlasovalo:                        8  

(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, 
CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    4   

(Ing. Jiran Pavel PhDr. Kroupa Pavel, Mgr. Němec Miroslav, Míkovec Miroslav) 

Zdržel se hlasování:   0  

Schváleno 
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 Schválení územní působnosti MAS   
Souhlasí 

Se zařazením správního území města Nepomuk do územní působnosti MAS. 

V 20:48 odešel pan Ing. Švec Jiří - 11 zastupitelů 

V 20:50 přišel pan Ing. Švec Jiří - 12 zastupitelů 

Díky MAS Sv. Jana z Nepomuku proudí pro město ale i pro neziskové organizace a podnikatele v 

Nepomuku mnoho finančních prostředků v rámci různých grantových výzev. Nyní probíhá příprava 

rozvojového plánu MAS SJZN pro období 2015-2020.  RP je nezbytným podkladem pro podporu 

projektů v našich obcích. V rámci RP je nutné souhlasit se zařazením správního území města 

Nepomuk do územní působnosti MAS SJZN. Souhlas by měl být projednán a schválen 

zastupitelstvem. Vydáním souhlasu se zařazením správního území se obec k ničemu nezavazuje, 

naopak sama obec, ale i subjekty působící na jejím území, tj. neziskové organizace, drobní 

podnikatelé, apod. budou moci realizovat projekty s podporou MAS. Pokud by město se zařazením 

do MAS SJZN nesouhlasilo, dotace bychom v příštím období čerpat nemohli.  O vstup do MAS SJZN 

nově projevily zájem i obce Míšov a Borovno u Spáleného Poříčí, které dosud v naší MAS SJZN nebyly. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová 
Alena, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. 
Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

 

Různé 
O slovo se přihlásil pan Ing. Jiran a řekl, že bych chtěl dát do usnesení, že zastupitelstvo 
města Nepomuk bere na vědomí prohlášení Ing. Pavla Jirana, že zastoupí město Nepomuk na 
pozvání starosty města Sanzeno ve dnech 10. - 12. 10. 2014 bez nároku na náhradu 
cestovních výdajů, jak bylo původně odsouhlaseno 15. 7. usnesením rady města. Dovolil 
jsem si to říct proto, že už jsem předtím, kdy jsem viděl, že jsem jediný, kdo se k tomu hlásil, 
že by město zastoupil, tak už jsem se rozhodl, že do města Sanzeno pojedu bez nároku na 
jakoukoli náhradu, takže jen opakuji to, co jsem řekl předtím a děkuji radě, že to 
odsouhlasila, ale já se toho vzdávám ve prospěch města a město zastoupím, jak bude 
potřeba. Pan starosta požádal návrhovou komisi, aby tento bod vzala na vědomí.  
Zastupitelstvo města bere na vědomí 
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Prohlášení pana zastupitele Ing. Pavla Jirana, že zastoupí město Nepomuk na pozvání 
starosty města Sanzeno ve dnech 10. - 12. 10. 2014 bez nároku na náhradu cestovních 
výdajů, jak bylo odsouhlaseno RM dne 15. 7. 2014 usnesením USN-R2-1957/2014 

Pan MUDr. Polívka CSc. řekl, že jelikož je poslední zasedání zastupitelstva, tak si dovolí 
shrnout práci rady města. Řekl, že rada pracovala věcně, měla kvalitní právní servis a 
pracovala s 2 hlavními cíli a to dělat vše pro rozvoj města a udržet kvalitní finanční stav. 
Povedlo se mnoho věcí realizovat, je to postupné, takže není vše vidět, kdybychom se 
podívali shora 4 roky dozadu, tak se podařilo dost vykonat a je nastartován další rozvoj 
města ku prospěchu jeho občanů.  

Pan starosta poděkoval a otevřel diskusi. 
 

Diskuse 
Dům v Huti 

O slovo se přihlásil jeden přítomných z veřejnosti, který by chtěl vysvětlení stavu v Huti, kde 
už je jedna barabizna zbouraná a druhá, která je pro ostudu, tak tam začíná být živo, je tam 
nastěhováno asi 8 lidí, tedy rodina 6ti členná a rodiče,  jsou to lidé s jinou barvou pleti než 
máme my tady a je třeba, aby se zastupitelé přišli podívat a nebo nám vysvětlili, jak je 
možné, že když tam jeden zájemce o dům již byl a nesměl jej kvůli památkářům koupit, že se 
tam nesmějí udělat žádné úpravy, tak od toho ten člověk upustil. Teď tam jsou lidi, co tam 
dělají úpravy, zazdívají okna, bourají jiné části apod. Je to pro ostudu. Když chcete jít 
k rybníku, tak se tam nedostanete, je tam vlčák s boudou. Střídají se tam nájemníci a není 
tam nikde žádný záchod, teklo to po ulici, do strouhy, nakonec ty lidi odešli a teď je tam tahle 
rodina a zase bez záchodu. Máme tam studny, je tam rybník, řeka, tak mi řeknete, co z toho 
vznikne, máme kvůli tomu marodit? Nikdo nedokáže udělat pořádek. Vy přeci víte, že se sem 
někdo stěhuje, že se to prodat nesmělo a upravovat a tito najednou smí všechno? Pokud 
není diskriminace, tak má každý stejné povinnosti, takže co k tomu máte, zastupitelé? Pan 
starosta řekl, že tazatele příliš nepotěší, o situaci ví, jezdí kolem. Ten dům je památkově 
chráněný, do památkové ochrany ho nedalo město, ale jiné příslušné orgány, které 
památkovou péči řeší. Pan PhDr. Kroupa řekl, že dům je po bývalém správci huti, je to 
nejvýznamnější pozůstatek někdejších železáren. V minulosti byl upravován bez souhlasu 
příslušného odboru MěÚ. Ta budova je dle jeho informací stále na prodej, není pravda, že by 
tam památkáři nic nedovolili, pouze nechtěli dovolit rozsáhlé přestavování příček. Pokud by 
ale město chtělo situaci řešit, zamezit tomu, aby si tam stávající majitel bral hromady 
nájemníků a ždímal z nich peníze, které dostanou na dávkách, jak to v těchhle případech 
bývá, tak mají možnost dům koupit, ten dům se prodává za směšné peníze, a není na tom 
stavebně technicky tak zle. Město jej tedy může koupit, zbourat jej jako památku nemůže. 
Může jej opravit a najít mu využití. Pokud by si většina zastupitelů vážila kulturního dědictví, 
tak by se snažila minimálně tuto budovu zachránit. Celý ten areál bývalé železné huti je 
památka, technický stav je problém, ale tomu je tak i u dalších staveb. Je možné, že stavebně 
technicky dožije a budova zanikne. Problém odpadů by se mohl řešit např. přes hygienu a 
orgány MěÚ. Pan starosta řekl, že tam již proběhlo několik kontrol s odboru VŽP MěÚ a my 
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jsme byli ve spolupráci s Kanalizacemi ochotni přistoupit na to, že si kanalizaci vykopou sami 
a zaplatí si pak jen přípojku, což není tolik peněz. Stávající vlastník na tyto výzvy neslyší a 
město nemá právní moc jej k tomu donutit. Orgány státní správy pokutu udělit mohou, ale 
takovíto lidé již mají mnoho exekucí a tak věc nemá řešení, právo se pak těžko vymáhá. 
Jedna z přítomných se dotázala, jestli to daní lidé koupili nebo jsou v nájmu. Bylo jí řečeno, 
že nájemník má příjem 150 tis. Kč/měsíc, jelikož má v pěstounské péči postižené děti. 
Naproti tomuto domu se nyní napojuje pán na kanalizaci, stálo ho to 35 tis. Kč, a když se 
zeptala nájemce domu, jak to bude řešit on, řekl jí, že mu stávající stav vyhovuje. Vše stéká 
do rybníka. Pan Ing. Somolík, řekl za sociální odbor, že pokud by jeho zástupci chtěli vstoupit 
do obydlí, potřebují k tomu podnět soudu, státního zastupitelství, policie nebo občanů, takže 
pokud tohle může chápat, jako podnět občanů, slibuje, že oni jako sociální odbor MěÚ 
začnou tuto situaci řešit a odpověď dají do příštího jednání zastupitelstva. Pokud se vám 
něco nelíbí, sdělte nám to, ale ne anonymně. Jeden z přítomných sdělil obavu z možné 
odvety při podání podepsané stížnosti. Pan Ing. Somolík řekl, že řeší i anonymní stížnosti, ale 
daleko lepší jsou neanonymní stížnosti, je pak možné na stížnost odpovědět apod. 

Houpačky v Huti 

Jedna z přítomných řekla, že by chtěli dát houpačky v Huti pryč.  Je ráda, že tu nyní nejsou 
akce, protože tam mají trochu klid, ale pokud tady byly akce a šla partička ve 2 ve 3 ráno a 
vlítli na houpačky, tak si nedovedete představit, co jsme tam prožívali a to bylo každý týden. 
Tam nejsou žádné děti, nebudou tam žádné děti a v tom našem konci. Tam přijedou na 
motorkách kdoví odkud, zajedou až do parku, na kole do parku, zkrátka hrozné. Takže vás 
moc prosíme, udělejte to pro nás, 70 let tam bydlíme v klidu a rádi bychom v klidu i dožili. 
Paní místostarostka řekla, že neví, čí houpačky jsou, města asi nebudou. Jedna z přítomných 
řekla, že to dělaly kdysi občanské uliční výbory. Paní místostarostka řekla, že houpačky 
nesplňují normy. Pan starosta řekl, že už když se tam jako malý houpal, tak už tenkrát 
nevypadaly jako nové.  

ČOV  

Pan Míkovec řekl, že už před 4 lety se požádalo na dotaci na opravu čističky co je u Kláštera. 
Nějaká oprava se tam dělala, stála asi 12 nebo 14 mil. Kč s tím, že ta původní technologie 
byla špatná a zřejmě to špatně čistilo. Ted, když jedete okolo, tak by se tam Mihovka klidně 
mohla přejmenovat na fekální potok, protože to tam zapáchá vesele dál a navíc když je 
západní vítr, tak i u nás ta čistička zapáchá. Vždycky jsem litoval lidi ze Dvorce, kterým tu 
zapáchal Dvorecký rybník, a když byl východní vítr, tak to donesl až k nám. Občas je tedy ta 
čistička cítit až k nám nahoru. Pan starosta řekl, že je tu problém, který se nezměnil a to ten, 
že byla po městě vybudována jednotná kanalizace dešťová a splašková. Při výrazném dešti 
pak nádrže, které jsou v čističce, se naplní a začnou přetékat do potoka, je to tak na takřka 
všech čističkách. Voda pak teče i z bezpečnostních přepadů jako je např. pod mostem přes 
Mihovku směrem k Myslivecké ulici a pod Špitálem. Potom co k tomu dojde, naruší se 
biologická rovnováha čističky a pak trvá několik dní, než se to srovná a funguje jak má. 
Problém tedy nastane vždy po prudkém přívalovém dešti. Do budoucna tomu může zamezit 
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oddělení kanalizace dešťové a splaškové. 95 % je města je na tuto kanalizaci napojeno, vše 
vyměnit by stálo ohromné prostředky, takže je otázku spíše desítek let toto vyřešit. 
Pan Horník řekl, že se vrátí k huti, ta Slaměnka je jednosměrná komunikace, byla tam už 
někdy policie dělat nějakou hlídku? Je tam jednosměrka a najednou tam vypálí auto. Není to 
jen auto ale i náklaďák. Být tam děti, může se něco stát. 
Nádražní ulice (parkování a zásobování prodejny, autobusová doprava, točna, atd.) 

Jedna z přítomných řekla, že tam se nahoře udělal chodník u prodejny, která tam funguje 40 
let a možná i déle. Teď jim klesly tržby, protože závozníci a zákazníci nesmí na chodník. Kde 
tam mají parkovat, většina lidí si řekne, dojedu si do Normy, tam je krásné parkoviště. Pokud 
prodejna nebude mít tržby, tak se zavře a za to vám tedy velice poděkujeme.  Pan starosta 
řekl, že prodejna byla zkolaudována tak před 40-50 lety za tehdejších podmínek, nejezdilo 
samozřejmě tolik aut. To že tam parkovala vozidla na chodníku, ta k ta tam také neměla co 
parkovat a naopak dnes jim vzniklo parkoviště 20 m od prodejny, kde mohou zaparkovat. 
Lidé jsou líní a potřebují vylézt z prodejny rovnou do auta a nechtějí ani těch 20 m popojít, 
ale že nemají kde zaparkovat, to není pravda. Parkoviště tam je. Problém vidím v zásobování, 
to tam mají těžké, ale mají tam rampu a už tehdy jim to zkolaudovali s rampou pro 
zásobování. To že auta zásobovala z ulice, protože řidiči nechtěli k rampě couvat a auta byla 
by nakloněna, to chápu. Přítomná paní z veřejnosti, řekla, že je to pultový prodej, za pultem 
je úzký pruh, takže když ji skládají např. bedny piva, tak to tahá tou uličkou. Pan starosta řekl, 
že druhá věc je to, že Západočeské konzumní družstvo aktivně řešilo už v předprojektové 
přípravě, jak to tam bude, a podepsali, že s tím takto souhlasí. Nyní nám nadávají, hlavně 
tedy prodavačky, ale jejich nadřízení s tímto souhlasili. Pan Ing. Jiran řekl, že má ještě 
připomínku k tomu parkování. Tam se vůbec nesmí parkovat, máme nějaké předpisy a 
silniční zákon, to místo je křižovatka, tam je Třebčická, Kubíkova a Nádražní ulice. Nikde 
v předpisech není psáno, že se může stát v křižovatce. Jedna z přítomných řekla, jak to tedy 
budou zastupitelé řešit, jestli to zavřou nebo co. Pan Ing., Jiran řekl, že k tomuto nadřízení 
prodavaček pravděpodobně směřují. Pan starosta řekl, že se podmínky pro prodejnu 
v lokalitě stavební úpravou nezměnily, platí stále to samé, auta tam nesměla parkovat ani 
dříve. Jedna z přítomných z veřejnosti se zeptala, jestli to tedy bude město nějak řešit. Pan 
starosta řekl, že budova je v majetku ZKD, když ZKD uzavře provozovnu, tak jí prodá, často 
budovy pak pořizují Vietnamci, kteří tam zřizují večerky, případně to pořídí města či jiní 
podnikatelé. V současnosti to ale nezavírají a ani neprodávají, tak těžko můžeme řešit, co 
bude v budoucnu, ale věřím, že když provozovna fungovala doteď, tak bude i nadále. Jeden 
z přítomných z veřejnosti řekl, že by s tím měli zastupitelé něco konkrétně udělat. Pan 
starosta řekl, co myslí, v tomto konkrétním případě. Pán odpověděl hlavně, aby se tam 
mohlo zásobovat, protože to auto tam nezajede. Jiný z přítomných řekl, že tam dnes viděl 
zásobovat 2 auta ZKD, jedno bylo zacouvané přímo u rampy a normálně zásobovalo. Pan 
Horník řekl, že ale bylo částí v silnici. Přítomný z veřejnosti mu odpověděl, že takto to ale 
bylo vždycky. Pan Horník řekl, že tam na druhé straně, jak je ta garáž, tam se dalo parkovat 
normálně s dvěma auty třeba, když někdo přijel tak mohl zaparkovat, taky jsem tam bydlel. 
Dnes je tam ale špatně postavený chodník, 3 stromy jsou tam, do garáže se tam 
nedostanete, protože je to špatně vyasfaltované. Tím se nikdo nezabývá. Pan starosta řekl, 
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že zabývá, pan Horním řekl, to mám strach tedy. Dnes tam stál, jak jel s tím autem, ten 
přechod je tam taky tedy, jedete tam a bum a najednou se vytočíš.   Jedna z přítomného 
z veřejnosti řekla, ale svezte se autobusem do Plzně od nádraží, tam neprojede autobus, 
otočí se na kruhovém objezdu a jede zpět na Nepomuk. Pan starosta řekl, že to ví, že malé a 
střední autobusy se tam vytočí, problém mají jen ty 13ti metrové a delší a bylo řečeno, že 
buď budou přejíždět ostrůvek zadním kolem, ale řidiči radši jezdí přes kruhový objezd a tam 
do té Třebčické je jen otázka času, kdy tam ta zastávka nebude, je tam teď z důvodu, aby děti 
nepřebíhaly Nádražní ulici. Takže autobusy jezdící od Myslíva, Polánky a Neuraz, tak zastavují 
u hřiště. Děti vystoupí na pravou stranu, nemusí přebíhat komunikaci a do školy již 
doběhnou. Autobusy jezdící z druhé strany, které parkovaly taky u hřiště, ale z druhé strany, 
tak aby děti nepřebíhaly tu Nádražní ulici, tak začaly jezdit ke škole. Byla tam kvůli 
bezpečnosti zřízena zastávka. Lidé bydlící okolo si ale zastávku nepřejí, protože ty děti jak 
tam pak čekají odpoledne na autobus, tak jim demolují ploty. Jak vypadá nová zastávka po 2 
letech a několika opravách, všichni vidíme. Nikdo si ničeho neváží. Na místě parkují lidé vozící 
děti do školy a autobusy se pak nemohou často na točně ani pořádně vytočit. Je v plánu do 
budoucna zřídit autobusovou zastávku kousek za bazény, za KO, kde by děti vystupovaly a 
chodily do školy zadem kolem hřiště. Autobusy by pak do Třebčické ulice vůbec nemusely 
zajíždět a i obyvatelům by se tak ulevilo. Toto ale dříve než za 2 roky nebude. Nám ČSAD 
řekli, že tam nasazují autobusy krátké, které se na točně vytočí. Pokud ale třeba zrovna řidič 
autobusu zaskakuje za kolegu a má dlouhý autobus, tak tam jede s dlouhým. Někdy tam 
nejede dlouhý autobus týden a někdy tam jedou 3 denně, to ale ČSAD vzhledem 
k nedostatku autobusů nemůže vyřešit. Věci se řeší, ale nelze je vyřešit hned.  Jeden 
z přítomných z veřejnosti řekl, že auta Nádražní ulicí jezdí neúměrně rychle, policie by tam 
měla občas měřit rychlost. Pan starosta řekl, že právě proto, tam byl dělán i ten ostrůvek, 
aby došlo zúžení ulice a řidiči byli donuceni zpomalit a řekl, že přítomný z řad PČR zprávu 
jistě předá kolegům z dopravního inspektorátu. Jeden z přítomných se zeptal na posun 
zastávky v ulici, pan starosta řekl, že zastávka byla posunuta z důvodu vjezdů a výjezdů ze 
dvorů, aby autobusy nestavěly přímo před vjezdy do vrat.  

Dveře na hřbitov 

Jeden z přítomných z veřejnosti se zeptal, jestli se byli zastupitelé podívat na hřbitově, že 
tam jsou rozbité dveře u márnice.  Pan starosta poděkoval za upozornění, bude se to řešit.  

V 21:25 odešel pan Horník - 11 zastupitelů 

Oprava ulic ve městě 

Jedna s přítomných z veřejnosti se zeptala na to, co se bude dělat s jejich ulicí, jsou tam díry. 
Pan starosta řekl, že tam nyní plán na kompletní rekonstrukci není, jej to spíš otázka pro 
budoucí zastupitele. My jsme řekli, že v takovýchto ulicích, kde stav není zase tak hrozný, 
počkáme, až tam ČEZ přendá vedení do země. V jaké fázi je u ČEZu vaše ulice nevím. Jednu 
z přítomných z veřejnosti mrzí, že se udělala krásná asfaltka v ulici, kde takřka nikdo nejezdí, 
jezdí tam jen jedna rodina. U nás v ulici projede mnoho aut a cesta opravena dosud nebyla, 
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je třeba uvážit, co je třeba akutně opravit a co ne. Pan starosta upozornil, že takovýchto ulic 
je ve městě spousta a nelze všechny opravit najednou.  

V 21:29 přišel pan Horník - 12 zastupitelů 

Zastupitelstvo města ukládá 

Panu starostovi a radě města řešit připomínky občanů z dnešního zasedání. 
 

Usnesení  

Pan starosta požádal zástupce návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení z XXVII. zasedání 

zastupitelstva města Nepomuk. Pan Míkovec přečetl usnesení z jednání zastupitelstva. 

V 21:34 odešel pan PhDr. Kroupa - 11 zastupitelů 

V 21:36 přišel pan PhDr. Kroupa - 12 zastupitelů 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé body již byly samostatně schváleny, nechal pan starosta hlasovat 
pouze o úplnosti a správnosti tohoto usnesení. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       11 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, Marušincová Alena, Míkovec 
Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, 
Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:   0  

Zdržel se hlasování:  1  (PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 
 

 

Závěr 

Pan starosta všem poděkoval za účast a popřál jim příjemný zbytek večera, protože máme poslední 

jednání zastupitelstva, poděkoval všem zastupitelům za práci v tomto volebním období a popřál těm, 

kdo kandidují do dalšího volebního období úspěch ve volbách a občanům Nepomuka šťastnou ruku 

při výběru kandidátů.  
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Zapsal Ing. Václav Netušil 
V Nepomuku dne 18. 9. 2014 

 
 
 

Václav Kovář 
Starosta města 

 
 
Ověřili: 

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

Hana Valentová ........................................................................................................................  

  
 




