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Číslo jednání:  JedNZ2-24/2014  
Datum jednání:  22.05.2014 
Místo jednání: zasedací  místnost  MěÚ Nepomuk  
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  Mgr. Věra Burdová 
Hosté:  0 
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
Zastupitelstvo města Nepomuk, 22. 5. 2014, v zasedací místnosti MěÚ 
Nepomuk od 19:00 hodin. 
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 XXIV. 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 14 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: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (516/NZ2/2014) 
4. Návrh: Kontrola plnění usnesení  (517/NZ2/2014) 
5. Návrh: Informace z jednání městské rady  (518/NZ2/2014) 
6. Návrh: Zprávy z jednání výborů a komise  (519/NZ2/2014) 
7. Návrh: Prodej pozemků pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka 

za 150 Kč/m2  (498/NZ2/2014) 
8. Návrh: Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 594/91 o výměře 518 m2 v k. ú. 

Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou za 600 Kč/m2  (501/NZ2/2014) 
9. Návrh: Odkoupení pozemku p.č. 1513/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 

výměře 29 m2 a p.p.č. 1513/30 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, oba v k. ú. 
Nepomuk za 2.000 Kč od ÚZSVM  (505/NZ2/2014) 

10. Návrh: Odkoupení ideální poloviny pozemku p.č.71/11 v k. ú. Dvorec  (orná půda) 
o celkový výměře 4162 m2  (520/NZ2/2014) 

11. Návrh: Směna pozemků st.p.č. 551 a p.p.č. 130/20 za pozemky p.č. 130/6 a 
150/13 v k. ú. Dvorec bez doplatku  (507/NZ2/2014) 

12. Návrh: Zakoupení elektrické trouby pro školní jídelnu ZŠ Nepomuk ve výši 83.817 
Kč z investičního fondu ZŠ Nepomuk  (500/NZ2/2014) 
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13. Návrh: Schválení hospodářských výsledků za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů 
u školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk  
(499/NZ2/2014) 

14. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 
551, byt č. 25, o velikosti 2+1,celková plocha 48,72 m2  (503/NZ2/2014) 

15. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U 
Sokolovny 559, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2  
(504/NZ2/2014) 

16. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U 
Sokolovny 561, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,51 m2  
(506/NZ2/2014) 

17. Návrh: Dodatek k smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuk, Na Vinici 
552, byt č. 6  (502/NZ2/2014) 

18. Návrh: Poskytnutí  návratné finanční výpomoci  z rozpočtu obce na 
předfinancování projektu pro MAS sv. J.Nepomuckého  (523/NZ2/2014) 

19. Návrh: Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce   FK Nepomuk  
(522/NZ2/2014) 

20. Návrh: Rozdělení grantů 2014  (521/NZ2/2014) 
21. Návrh: 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  (508/NZ2/2014) 
22. Návrh: 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  (509/NZ2/2014) 
23. Návrh: Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2013  (510/NZ2/2014) 
24. Návrh: Schválení účetní závěrky Města Nepomuk za rok 2013  (511/NZ2/2014) 
25. Návrh: Závěrečný účet za rok 2013 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizace a 

Vodovody Starý Plzenec  (512/NZ2/2014) 
26. Návrh: Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o omezení provozní doby 

pohostinských a jiných  obdobných zařízení na území Města Nepomuk  
(515/NZ2/2014) 

27. Návrh: Zametací vůz - podání žádosti o dotaci  (525/NZ2/2014) 
28. Různé 
29. Diskuse 
30. Usnesení 
31. Závěr 

 

 

Má někdo připomínky k navrženému?  

Přihlásil se pan Ing. Jiran a řekl, že v programu zveřejněném na webu města chybí bod č. 27 a 
ptá se, z jakého důvodu tento bod na webu města chybí. Pan starosta řekl, že došlo 
k opomenutí. Pan Ing. Jiran řekl, že tento bod je důležitý a občané by se o něm měli 
dozvědět. Pan starosta řekl, že v podkladech to zastupitelé dostali i s tímto bodem, pan Ing. 
Jiran, řekl, že zasedání je veřejné a tento bod v něm na webu chybí. Pan starosta řekl, že se 
kruhový objezd probíral již dříve a to zveřejněno bylo, dnes se má projednat pouze návrh 
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smlouvy, takže v tom nevidí až takový problém. O slovo se přihlásil pan MVDr. Janovec a řekl, 
že je tam uvedená finanční stránka a to je věc velmi závažná a občané by měli mít možnost 
se na to poptávat na veřejném zastupitelstvu a protože to nebylo v programu, co visí na 
stránkách města, tak neměli možnost se o tom dozvědět. 50 milionů celkové náklady je 
darda a přes 20 milionů pro město je rovněž taková darda a možná by to některé občany 
zajímalo. Pro městský rozpočet to není až tak jednoduchá záležitost, projekt mi přijde trochu 
velikášský, ale důležité je to, co říká kolega Jiran, tedy to, že veřejnost o tom nevěděla. 
Věděla, že se jedná o výstavbě kruhové křižovatky, ale ty finance a tak dále ne a to by měla 
být věc značně veřejná. Jsou to peníze daňových poplatníků a to je to o čem tady mluvím 
celých 3 a půl roku. Pan starosta řekl, že se o této věci přeci ještě budou jednat, až se bude 
schvalovat uzavření smlouvy. Pan MVDr. Janovec, řekl, že tam už jsou vyčíslena ta čísla a to 
když se uzavře, to přes to nejede vlak. Pan starosta řekl, ano, ale toto je pouze odhadní číslo 
a reálná vysoutěžená hodnota zakázek dosahuje 50 až 60 % předpokládaných nákladů a to je 
věc jedna a věc druhá je, že všichni radši nadsadili, protože nevědí jaké je tam podloží a po 
zkušenostech s podobnými akcemi v Nepomuku jsme počítali s tou nejhorší variantou, tedy 
sanací poměrně velkého vrstvy podloží a to se nemusí realizovat, což by ušetřilo několik 
milionů. Navíc soutěž bude probíhat další čtvrt roku a teprve pak to bude zase na 
zastupitelstvu a to již budeme vědět reálnou cenu, nikoli tabulkovou, vypočtenou a budeme 
to řešit a schvalovat na zářijovém zastupitelstvu, takže teď pouze uzavíráme smlouvu o 
spolupráci, aby mohlo začít běžet výběrové řízení a nějakou smlouvu s případným 
zhotovitelem a podobu budeme řešit v září. Pan Ing. Jiran navrhl toto řešit, až se dostaneme 
k tomuto bodu, jestli to tedy odsouhlasíme. Pan MVDr. Janovec navrhl hlasovat, jestli se to 
zařadí jako bod nebo nezařadí. Pan starosta řekl, že se bude hlasovat, jestli se zařadí i bod 27 
na program dnešního jednání. 
Dávám hlasovat o zařazení bodu č. 27 Nepomuk kruhová křižovatka K2 u Pyramidy:   

Pro hlasovalo:                        6 

(Marušincová Alena, Kovář Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Fabík Jiří, Novák 
Václav) 

Proti hlasovalo:         5  

 (Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Míkovec Miroslav, Valentová Hana) 

Zdržel se hlasování:   3 

(PhDr. Kroupa Pavel, Mašek František, Mgr. Němec Miroslav) 

Nezařazeno - staženo z programu 

Kdo souhlasí s navrženým programem bez bodu č. 27?  
Pro hlasovalo:                        14 
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(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:    0  
Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 
 

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

Žádám Václava Nováka nebo Jiřího Fabíka, aby podali zprávu o ověření zápisu z XXIII. 
veřejného zasedání městského zastupitelstva. Pan Novák řekl, že je zápis vyhotoven tak, jak 
jednání proběhlo. 
 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   

Volí 
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miroslav Němec, Václav Novák, František Mašek 
Volí 
Ověřovatele zápisu ve složení: Miroslav Míkovec, Ing. Pavel Jiran  
Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  
Pro hlasovalo:                        14 
(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, 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  

Pan starosta požádal kontrolní výbor o zprávu ohledně plnění usnesení. Pan Ing. Jiran řekl, že 
za KV prohlašuje, že se nesešli. 
 

Informace z jednání městské rady  
Bere na vědomí 

Informace z jednání městské rady  

Paní místostarostka řekla, že rady byly od minulého zasedání 4. Z 1. 4. rada vzala na vědomí 
konání zápisu do MŠ ve Dvorci a v Nepomuku a kritéria přijímání dětí do MŠ. Dále rada vzala 
na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014 
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mezi městem Nepomuk a SFDI, jejímž obsahem je převedení nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2013 ve výši 3 170 000 včetně DPH na rok 2014 a toto schválila. Rada 
schválila pronájem kiosků u bazénů v Nepomuku firmě Expert Distribution jako vloni na dobu 
určitou od 1. 6. do 30. 9. 2014 za nájemné ve výši 500 Kč za měsíc ale odevzdávají vstupné. 
Dále prodej dřeva z lesů města Nepomuk, kdy rada vzala na vědomí výsledek výběrového 
řízení na prodej dřevní kulatiny z lesů ve vlastnictví města Nepomuk na stanovený objem, 
zájem mělo 6 firem a s nejvyšší cenou nabídnutou jsme schválili smlouvu s firmou Ekoles 
Hajšman Karel ze Seče u Blovic za cenu 2 053 738 Kč bez DPH, pokud by firma odstoupila, 
bude druhá v pořadí. Dále veřejné osvětlení v Zeleném dole v Nepomuku, rada vzala na 
vědomí výsledek výběrového řízení, byly podány 3 nabídky, z nichž zvítězila nabídka pana 
Míkovce za cenu 327 617 Kč bez DPH, rada uzavřela smlouvu s touto firmou.  
Z rady 15. 4., rada schválila smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální 
technické mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Další nabídku na prodej dřeva z městských 
lesů vzala rada na vědomí, přihlásily se 3 firmy a nejvyšší nabídku zase poslala firma Ekoles 
Karla Hajšmana 507 258 Kč, rada souhlasila s podpisem kupní smlouvy s vítěznou firmou, 
opět pokud by tato firma odmítla, může se uzavřít s dalším zájemcem. Ještě jsme tady 
projednávali vrt HV O3 Nepomuk, kde rada vzala na vědomí, že vrt HV 03 bude výhledově 
použit jako zdroj pitné vody pro obyvatelstvo na základě závěrečné zprávy k dokončenému 
vrtu a schválila, že to bude budoucí zásobárna obyvatelstva pitnou vodou.  
Dále z rady 29. 4. se jednalo o dešťové kanalizaci v ulici Swalmenská a Bendorfova, rada vzala 
na vědomí odborný posudek k výběrovému řízení na akci a přihlásili se na to 3 firmy, 
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, Vavřík stavby a firma COLAS. Rada schválila 
nejvhodnější nabídku, kterou je nabídka firmy Kanalizace a vodovody SP s cenou 1 270 500 
Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy. Dále se jednalo o opravě místních 
komunikací, rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele těchto oprav, 
přihlásilo se 6 firem a rada schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice Chmelíř s. r. o 
z Plzně za částku 483 345 Kč bez DPH.  Dále rada vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo mezi 
městem Nepomuk a Legro consult na vypracování žádosti k výzvě operačního programu 
životního prostředí podoblast 2. 1 zlepšení kvality ovzduší včetně kompletace příloh za 
částku 30 tis. Kč bez DPH týkající se přiznání dotace na koupi zametacího stroje a schválila 
uzavření smlouvy s touto firmou, uslyšíte o tom dále v jednání zastupitelstva, kde vás bude 
pan starosta žádat o podporu tohoto projektu.  
Poslední z 13. 5., kde rada schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ Nepomuk pro školní 
rok 2014/2015  a také prázdninová provoz MŠ. Jedná se o udělení výjimky, kdy ve 3 třídách 
bude po 25 dětech a ve 3 po 28 dětech z kapacitních důvodů, je to přesně podle metrů 
nastavené. Dále souhlasí se stanovením provozu MŠ v období letních prázdnin, budou 
otevřeny 2 třídy od 30. 6. do 18. 7. od 6:15 do 16:30 jako obvykle. V pracovišti Dvorec bude 
provoz od 11. 8 do 22. 8. A uzavření obou pracovišť v době od 21. 7 až 8. 8. a pak ještě 
poslední týden v srpnu, aby se školky mohly připravit na provoz. Tato výjimka se uděluje dle 
vyhlášky školského zákona, kdy je max. počet dětí stanoven na 24, ale zřizovatel může zvýšit 
kapacitu na 28 dětí. Uzavření je schváleno z důvodu nerentabilnosti provozu MŠ z důvodu 
nízkého počtu dětí a čerpání dovolení zaměstnanců v době, kdy je nejnižší počet dětí. Během 
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uzavření dojde k malování a dezinfekci všech pracovišť, rodiče budou včas informováni 
prostřednictvím nástěnky, osobního jednání a na webu. 

Na dotaz starosty jsou-li dotazy nebo připomínky se přihlásil jeden z přítomných z veřejnosti 
a řekl, že se pozastavuje nad tím, že poslední rada na webu města je ta z počátku dubna a od 
té doby byly 3 neřkuli 4 další, pan starosta řekl, že informatik byl v lázních a teprve posílal 
další 2 schválené rady v dubnu, v květnu byla jen 1 a ta ještě není zpracována, ale ty dubnové 
se na webu objeví každým dnem. 
Pan PhDr. Kroupa řekl, že má dotaz ohledně MŠ a ptá se, jaká jsou kritéria pro přijímání do 
MŠ. Paní místostarostka řekla, že je to asi 5 bodů. Přijímají se děti, které jsou rok před 
školou, děti které jsou Nepomucké a Dvorecké, dál nevím přesně, ale mám to vedle a můžu 
to nechat kolovat. Pan PhDr. Kroupa řekl, že to není třeba. Dále paní místostarostka řekla, že 
jsou pravidla stejná jako loni, nechali jsme to prověřit právníkem, protože se dost lidí 
odvolává, takže aby tam nebyly nesmysly, jsou to body krajem doporučené tedy nic, co 
bychom si tu udělali na koleni. Přes nátlak některých rodičů se jich striktně držíme. Někteří 
výše postavení rodiče si myslí, že si mohou vše dovolit. 
 

Zprávy z jednání výborů a komise  
Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru 

Pan Ing. Švec, řekl se FV sešel včera a projednal 6 bodů, zásadním bodem, který projednávali 
i za přítomnosti investičního technika města pana Silovského, kterého si pozvali, byl průběh 
prací na bezbariérových chodnících v Nádražní ulici. Další bod byl návrh rozdělení grantu 
města pro spolky v Nepomuku, dále finanční výpomoc Matici sv. Jana a potom klubu 
Nepomuk, tam bych chtěl jenom podotknout, že FV přijal usnesení, že na budoucí tyto 
finanční výpomoci budou zpracována jistá pravidla, která se potom dají zastupitelstvu ke 
schválení. Dále pak 4. a 5. rozpočtová změna, o kterých tu bude řeč, a to budu potom 
komentovat v průběhu jednání. Pátým bodem je seznámení se závěrečným účtem města a 
šestým schválení účetní uzávěrky města Nepomuk za rok 2013.     

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru 

Pan starosta řekl, že se KV se dle slov pana Ing. Jirana od minulého zastupitelstva nesešel. 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti  
KPOZ se sešla dle slov pana Horníka od minulého zastupitelstva jednou a dávali dohromady 
finance pro spolky. 
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Prodej pozemků pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka za 
150 Kč/m2   
Schvaluje 

1) Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 224 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka ing. 

Miloslavu Šimkovi za 150 Kč/m2. 

2) Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 186 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka Milanu 

Markvartovi za 150 Kč/m2. 

3) Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 189 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

manželům Josefu a Miluši Studničkovým za 150 Kč/m2. 

Pan starosta řekl, že toto již bylo projednáváno na minulých zastupitelstvech a nyní tu máme 
další 3 pozemky. 

Důvodová zpráva 

Mapka pozemků pod garážemi v ul. Družstevní je připojena v el. příloze. K odprodávání pozemků 

vlastníkům garáží na nich stojících bylo přistoupeno v souladu se změnou legislativy (nový občanský 

zákoník, novelizovaný katastrální zákon) - stavba bude vedena jako součást pozemku. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 594/91 o výměře 518 m2 v k. ú. 
Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou za 600 Kč/m2   
Ruší 

Usnesení ZMN ze dne 4. 12. 2013 pod č. USN-Z2-406/2013 ve znění:  

Schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. č. 594/91 o výměře 518 m2 v k. ú. Nepomuk (obytná 

zóna u elektráren) za 600 Kč/m2 Marcele Skalové. 

Důvodová zpráva 

P. Marcela Skalová osobně nahlásila, že ustupuje od koupě výše uvedeného pozemku. 

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění
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Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, 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. 1513/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 
výměře 29 m2 a p. p. č. 1513/30 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, oba v 
k. ú. Nepomuk za 2.000 Kč od ÚZSVM 

Schvaluje 

Odkoupení pozemku p. č. 1513/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 29 m2 a p. p. č. 

1513/30 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, oba v k. ú. Nepomuk za 2.000 Kč (celková částka) od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

Důvodová zpráva 

Mapka i návrh kupní smlouvy od ÚZSVM jsou připojeny v el. přílohách. 
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Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, 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 ideální poloviny pozemku p. č.71/11 v k. ú. Dvorec (orná půda) o 
celkové výměře 4162 m2   

Schvaluje 

1) podle §85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ účast města ve dražbě jedné ideální 

poloviny pozemku parc. č. 71/11 v katastrálním území Dvorec, konané soudním exekutorem 

JUDr. Dalimilem Mikou, LL. M. 

2) podle §85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ nabytí jedné ideální poloviny pozemku 

parc. č. 71/11 v katastrálním území Dvorec v rámci této dražby za cenu do 600,-Kč/m2 včetně. 

3) pověřuje starostu města Václava Kováře účastí v této dražbě a potřebnými právními 

jednáními za účelem vydražení podílu na uvedené nemovitosti nejvýše za uvedenou cenu. 
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Důvodová zpráva 

V příloze je připojena část ocenění včetně mapek pozemků a usnesení soudního exekutora. Město 

přistupuje k odkoupení výše specifikovaného pozemku dražbou, protože okolní pozemky jsou ve 

vlastnictví Města Nepomuk a nabytím pozemku p. č. 71/11 do vlastnictví by došlo ke zcelení celé této 

lokality. Stanovení maximální ceny by mělo vycházet z toho, aby nikdo nemohl spekulovat při dražbě, 

pokud nebude město na dražbě jako jediný účastník. Všechny pozemky v okolí jsou města Nepomuk, 

pouze tento pozemek nechtěli spoluvlastníci prodat, nebo za to chtěli  vysokou cenu.  Okolní 

pozemky se vykupovaly v minulém volebním období, pouze tento pozemek zůstal nevykoupen.  Z 

toho plyne, že by to mohl někdo koupit a potom by mohl v tom lepším případě prodat městu za vyšší 

cenu. Cena by měla odrážet cenu zasíťované parcely v Nepomuku 600,-Kč/m2 , pak by se asi 

nevyplatilo nikomu spekulovat.  Samozřejmě, že město bude usilovat o co nejnižší cenu, ale horní 

hranice by měla být určena.  Je to ideální polovina k celkové výměře 4 162 m2. Takže (4 162 : 2) x 

600,-Kč/m2 = 1 248 600,-Kč  - což je moc, odhad ½ pozemku je o obvyklé ceně 144 000,-Kč, což je cca 

69,-Kč/m2 .  

V 19:40 odešel pan PhDr. Kroupa - 13 zastupitelů 

V 19:41 přišel pan PhDr. Kroupa - 14 zastupitelů 

Pan starosta řekl, že zmíněná dražba se koná příští týden a táže se zastupitelů, jestli k danému bodu 

něco mají a především, jestli město půjde v dražbě až na 600 Kč/m2 anebo stanoví jako maximální 

cenu jinou částku.  Pan PhDr. Kroupa řekl, že k tomu chce jenom říct, že je tam výhledově v plánu 

stavba rodinných domů a výstavba něčeho takového v dané lokalitě je logická a žádoucí ale cena 600 

Kč se mu zdá vysoká. Paní místostarostka řekla, že by se toho zase tolik nebála, že v minulé dražbě 

nebyl přihlášen nikdo a my si musíme říct, zda pozemek chceme nebo potřebujeme, hlavně je nutné 
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stanovit max. cenu, kterou jsme ochotni dát.  Pan starosta řekl, že by dal strop min. 300 a max. 600 

Kč/m2. Pan Ing. Jiran řekl, že za 600 Kč/m2 to vychází na 1 250 000 Kč. Pan MVDr. Janovec řekl, že 

jejich vize byla v budoucnu spojit Nepomuk a Dvorec, což by mělo logiku, takže by měl o daný 

pozemek za město velký zájem, předešlo by se tak i budoucím spekulacím při výstavbě obytné zóny. 

Pozemek by byl pro město velmi cenný. Pokud se budou síťovat okolní pozemky města, zvýšila by se 

cena daného pozemku i pokud by nebyl ve vlastnictví města. Pan starosta řekl, že je výhoda, že se 

draží jen část pozemku a nikoli celek, to by bylo zájemců víc. Pokud nejsou další připomínky, určuji 

jako strop cenu 600 Kč/m2. 

Pan starosta požádal o navýšení kapitoly na nákup pozemků v 5. rozpočtovém opatření města 

Nepomuk, aby bylo možné pozemek případně ihned po dražbě odkoupit. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

Směna pozemků st. p. č. 551 a p. p. č. 130/20 za pozemky p. č. 130/6 a 150/13 
v k. ú. Dvorec bez doplatku 

Schvaluje 

Směnu pozemků st. p. č. 551 o výměře 27 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. p. č. 130/20 o výměře 

2422 m2 (orná půda) v k. ú. Dvorec ve vlastnictví Města Nepomuk za pozemky p. č. 130/6 o výměře 

73 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p. p. č. 150/13 o výměře 43 m2 (ostatní plocha, jiná 

plocha) v k. ú. Dvorec ve vlastnictví firmy ZETEN bez doplatku. K faktické realizaci směny dojde až po 

odstranění zástavního práva v katastru nemovitostí na pozemky firmy ZETEN a písemného vzdání se 

předkupního práva firmy Klaus Timber a.s. na st. p. č. 551, na které stojí část jeho budovy. 

Pan starosta promítl mapu území na projektor a ukázal daný pozemek, řekl, že ocenění a podklady 

obdrželi zastupitelé v emailech.  

Důvodová zpráva 

V el. přílohách jsou připojeny mapky směňovaných pozemků i výpis na st. p. č. 551 a také znalecký 

posudek včetně mapek a fotodokumentace.  

Na obou pozemcích firmy ZETEN vázne zástavní právo smluvní, proto může být směna, pokud bude 

schválena, realizována až po jeho odstranění – podle § 38, odst. 3, zákona o obcích, nesmí Město 

ručit za závazky fyzických a právnických osob. Dále st. p. č. 551 je zastavena částí budovy ve 
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vlastnictví firmy Klaus Timber a.s., která má na st. pozemek předkupní právo. Musela by se toho 

práva písemně vzdát. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

Zakoupení elektrické trouby pro školní jídelnu ZŠ Nepomuk ve výši 83.817 Kč 
z investičního fondu ZŠ Nepomuk  

Schvaluje 

Zakoupení elektrické trouby pro školní jídelnu ZŠ Nepomuk ve výši 83.817 Kč z investičního fondu ZŠ 

Nepomuk. 

 

 

Důvodová zpráva 

V el. příloze je připojen dopis s odůvodněním. Topná tělesa u současné pece z roku 1995 jsou již 

neopravitelná. Srovnávání cen u vice dodavatelů bylo provedeno. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
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Schválení hospodářských výsledků za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů u 
školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk   

Schvaluje 

Hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk za rok 2013 

a jejich rozdělení do fondů dle tabulky: 

Školská příspěvková 

organizace 
Hospodářský výsledek Rezervní fond Fond odměn 

MŠ Nepomuk 78.342,32 58.342,32 20.000,- 

ZŠ Nepomuk 78.821,51 30.821,51 48.000,- 

ZUŠ Nepomuk 121.776,09 61.776,09 60.000,- 

 

Pan starosta přečetl údaje v tabulce a řekl, že fond odměn nejsou finance, které by dostávali učitelé, 

ale jedná se o finance, ze kterých jsou třeba dopláceny mzdy, když je na ně nedostatek financí. Toto 

je návrh škol, který je možno měnit. Paní místostarostka řekla, že z fondu odměn jsou i vypláceny 

prémie, ale jen tehdy zbudou-li tam nějaké finance, takže jí přijde neadekvátní výše fondu odměn 

ZUŠ vzhledem k počtu jejích zaměstnanců, jinak není co vytknout. Pan starosta, řekl, že by to takto 

schválil. 

Důvodová zpráva 

Dopisy se žádostmi o rozdělení HV u všech škol jsou připojeny v el. příloze. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, 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, Na Vinici 
551, byt č. 25, o velikosti 2+1,celková plocha 48,72 m2   
Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Petrem Velíškem na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, 

byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,72 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 392 518,- Kč s 

j
Zvýraznění
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tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 

317 518,- Kč je splatný do 30. 9. 2016. 

Důvodová zpráva 

Byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 25 byl volný. O tento byt má zájem p. Petr Velíšek s rodinou.  

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, 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, U Sokolovny 
559, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2   

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s pí. Monikou Havlovou na byt v Nepomuku, U Sokolovny 

559, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 

372 430,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 262 430,- Kč 

bude uhrazen do 31. 12. 2014. 

Důvodová zpráva 

Pí. Monika Havlová požádala o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že cenu bytu doplatí 

do 31. 12. 2014. Současný nájemce.  

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění
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Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 
561, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,51 m2   

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s pí. Markétou Průchovou na byt v Nepomuku, U 

Sokolovny 561, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,51 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve 

výši 344 410,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek 

ve výši 234 410,- Kč je splatný do 31. 12. 2014. 

Důvodová zpráva 

Pí. Markéta Průchová má zájem o byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 2. Cenu bytu doplatí v 

roce 2014.  

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuk, Na Vinici 
552, byt č. 6   

Schvaluje 

Dodatek k smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici, byt č. 6 p. Jiří Ďurkovský s 

tím, že kupní cena za byt ve výši 351 438,- Kč bude uhrazena do 31. 12. 2014. První splátka ve výši 

75 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 276 438,- Kč bude uhrazen do 31. 12. 2014. Původní 

smlouva o smlouvě budoucí kupní byla uzavřena s tím, že kupní cena bytu bude uhrazena až v roce 

2016.  

V 19:56 odešel pan Ing. Jiran - 13 zastupitelů 

Důvodová zpráva 

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění
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P. Jiří Ďukrovský má zájem kupní cenu bytu v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 6 uhradit již v letošním 

roce.  

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        13 

(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 
Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák 
Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce na předfinancování 
projektu pro Matici sv. Jana Nepomuckého. 
Schvaluje 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce v částce 190.000,- Kč pro Matici 
Svatého Jana Nepomuckého na předfinancování projektu “Svatojánská zahrada v 
Nepomuku”, k jehož realizaci uzavřeli dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím MAS sv. Jana 
Nepomuckého.  Bezúročnou půjčku vrátí městu bezodkladně po přijetí dotace, nejdéle však 
do 31. 12. 2014.    

V 19:58 přišel pan Ing. Jiran - 14 zastupitelů 

Pan Novák se zeptal, jestli mu pan starosta může říct, co se tam přesně dělalo. Pan starosta předal 

slovo panu Ing. Jiranovi, který řekl, že tam byl jako stavební dozor i žadatel o dotaci. Pan Ing. Jiran 

řekl, že se jedná o pokračování výstavy sv. Jana Nepomuckého v zahradě pod věžemi kostela, jsou 

tam informační panely o sv. Janu Nepomuckém, svatojánská zahrada řeší to zkulturnění prostoru 

kolem celého kostela, došlo svépomocí k sejmutí ornice, tedy spíše navážky, dále z peněz farnosti 

k odvodnění a odvlhčení zdiva okolo obvodu celého kostela a projekt se tedy týkal zkulturnění celé 

plochy, tzn., udělal se chodník, informační panely, lavičky, koš a keře. Výstavba už je prakticky 

hotova. Přes léto tam bude moci každý jít. Součástí projektu bylo i vyspravení obvodové zdi kostela, 

fasáda je opravena do výše 3 m. Termínově je to takto: do konce května realizace, do konce června 

žádost o poskytnutí dotace. Paní místostarostka upozornila pana Ing. Jirana, že došlo při realizaci 

k poškození městského chodníku, pan Ing. Jiran o tom ví a firma Vavřík mu opravu již přislíbila. 

Pan starosta požádal o vyjádření pana Ing. Švece z FV, ten řekl, že doporučuje tento bod schválit. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

j
Zvýraznění
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Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce FK Nepomuk   

Schvaluje 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce v částce 170.000,-- Kč pro FK 
Nepomuk na předfinancování projektu “Zkvalitnění zázemí pro sportovní činnost FK 
Nepomuk”, který je zahrnut v podpoře MAS sv. Jana Nepomuckého v jejich poslední výzvě.  
Bezúročnou půjčku vrátí městu bezodkladně po proplacení projektu od MAS nejdéle však do 
31. 12. 2014. 
Pan Ing. Švec řekl, že se jedná o starý bývalý bufet naproti hlavní tribuně. Tento bude 
zrekonstruován a bude sloužit jako zázemí pro žáky FK Nepomuk. Dále řekl, že za FV 
doporučuje tento bod schválit. 
V 20:03 odešel pan MVDr. Janovec - 13 zastupitelů 

V 20:04 přišel pan MVDr. Janovec - 14 zastupitelů 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

Rozdělení grantů 2014  

Schvaluje 

Rozdělení grantů 2014 jednotlivým spolkům dle předloženého návrhu komise pro občanské 
záležitosti. 
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Pan starosta promítl na projektor tabulku s návrhy na rozdělení financí jednotlivým spolkům. 
Řekl, že se letos sešlo požadavků velké množství.  V 1. výzvě je navržen příspěvek 160 Kč na 
jedno dítě s tím, že do 1 kroužku může chodit max. 25 dětí. Pokud by bylo vyhověno všem 
žádostem, bylo by celkem z první výzvy vyčerpáno 54 880 Kč z celkem 300 tis., které máme 
v rozpočtu na tento grantový systém. Pan starosta řekl, že by u tohoto bodu chtěl požádat 
KV, aby jednotlivé kroužky kontroloval - docházku dětí. Máme totiž počty dětí, které 
jednotlivé organizace nahlásily, ale skutečný stav návštěvnosti kroužků může být jiný. 2. 
výzva je na pořádání kulturních a společenských akcí, jedná se o nízkonákladové akce, někde 
se i vybírá vstupné, pokud se bude jednat o akce ve sportovní hale, bude organizacím 
pronajata zdarma, na některé akce dá město organizacím finanční prostředky, je to uvedeno 
v tabulce na projektoru. 3. výzva je na blíže nespecifikované žádosti, rovněž přišlo několik 
žádostí, jsou v tabulce na projektoru i s navrženými příspěvky. 

V 20:07 odešel pan Míkovec - 13 zastupitelů 

V 20:10 přišel pan Míkovec - 14 zastupitelů 

Pokud všechny navržené částky sečteme, dostaneme se na těch 300 tis. Kč. K návrhům se 
došlo diskusí na radě a diskusí Komise pro občanské záležitosti. MUDr. Polívka Jiří, CSc. řekl, 
že tento grantový systém navržený městem je dobrý, protože motivuje práci jednotlivých 
organizací a zeptal se, kolik dávají okolní města, pan starosta řekl, že Blovice to v letošním 
roce navýšily podle vzoru Nepomuku taky na 300 tis. Kč, dříve dávali asi 150 Kč. Pan starosta 
řekl, že 300 tis. je stále málo, ale ve srovnání s jinými městy město Nepomuk podporuje 
neziskové organizace dost, navíc zdarma pronajímá sportovní halu a kupuje poháry pro 
vítěze. 

Pan Ing. Jiran řekl za KV, že reaguje na slova starosty o tom, co by měl KV kontrolovat. Řekl, 
že při pohledu do tabulky zjistil, že 3 organizace tvořící 1/5 žádostí dostanou 2/3 prostředků. 
Chtěl by se zeptat na metodiku kontroly, jestli má KV navštívit všechny akce a všechny 
kroužky, to asi těžko půjde. Pan starosta reagoval nejprve na rozdělení prostředků tak, že 
organizace, které dostali největší podíl financí, mají své objekty a areály, které musí 
udržovat, zatímco zbylé toto nemají. Dále řekl, že by z kontroly vypustil 2. a 3. výzvu a 
soustředil by se na kroužky pro děti a to např. tak, že KV zkontroluje kroužek v 1. půlroce a 
zjistí kolik je přihlášeno dětí, pak ve 2. půlroce a udělá průměr obou hodnot, což by měl být 
počet dětí, na které budou prostředky poskytnuty. Pan Ing. Jiran řekl, že toto by neodráželo 
možnosti nemoci dětí a tak podobně a tedy variantní počty dětí na kroužcích v jednotlivých 
dnech. Pan starosta řekl, že vedoucí kroužků si musí vést evidenci přítomnosti dětí, takže 
kontrola by spočívala v tom, že by KV na kroužek přišel, spočetl přítomné děti a zkontroloval 
číslo s údajem v evidenci přítomnosti vedené vedoucím kroužku. Jde tedy o to, aby někdo 
nevykazoval, že mu na kroužek chodí 15 dětí a ve skutečnosti jich chodilo 10. Bude to tedy 
taková náhodná přepadovka, jak řekl pan Ing. Jiran, protože navštívit kroužek několikrát za 
pololetí není v silách KV. Vedoucí kroužků o nutnosti vedení evidence přítomnosti ví.  
Alespoň jedna kontrola na kroužku by měla proběhnout ještě do konce školního roku. Pan 
Švec řekl, že se vyjádří za FV, kde toto rovněž probírali, a řekl, že nabyl dojmu, že město 
mohlo dát do grantu nikoli 300 tis., ale 600 tis, Kč a vůbec by nás to nemuselo mrzet a to 
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proto, že lepším rozdělením daní, které jsme dostali ve srovnání let 2012 a 2013 to u nás 
dělá 9,8 mil. Kč, tedy skoro 10 mil. z ničeho jsme dostali a rovněž na bytovém hospodářství 
nám naši občané dluží zhruba 400 tis. Kč.  Takže těch 300 tis. Kč, které jsme mohli přihodit, je 
úplná prkotina. 
Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

Dále ke kontrole kroužků. 

Zastupitelstvo pověřuje KV provedením namátkové kontroly kroužků z 1. výzvy grantového 
systému do konce června 2014 ve spolupráci se starostou města Nepomuk. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        13 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, Marušincová 
Alena, Mašek František, 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 
 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014   

Schvaluje 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 289.847.410,-- Kč a výdaje 

314.001.320,-- Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

Pan Ing. Somolík řekl, že příjmy, které nebyly rozpočtovány před schvalováním rozpočtu a musely se 

tedy objevit v rozpočtovém opatření, konkrétně 4., jsou to tyto. Z ostatních nedaňových příjmů se 
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jedná o splátku od Sokola Nepomuk ve výši 120 tis., ve smlouvě bylo, že půjčka musí být zaplacena do 

konce června, byla zaplacena v dubnu. Z dotací nám byly poskytnuty 2 dotace, na výkon sociálně 

právní ochrany dětí - činí 414 740 Kč tis. Kč, je to polovina dotace, druhá část přijde ve 2. pololetí. 

Dotace na pečovatelskou službu 250 tis., na letošní rok, přijde ve 3 splátkách, 1. 100 tis. již přišla, 

další přijdou po 75 tis. Příjmy po úpravě činí 289 847 410 Kč. 

Výdajová strana rozpočtu. Od dotací, dotace 100 tis. byla tedy použita na výkon pečovatelské služby, 

dotace 414 740 byla zařazena do činnosti místní správy. Z obou těchto dotací budou hrazeny platy 

zaměstnanců, sociální a zdravotní, knihy, teplo, elektřina, tyto položky se nějak zprůměrují dle počtu 

zaměstnanců, pohonné hmoty, služby, školen. Přestože bylo těch 414 tis. přesunuto do činnosti 

místní správy, svítí zde minusová položka - 599 240 tis. Kč., je to z toho důvodu, že tady došlo k 4 

operacím a to že tedy 814 tis. z této položky bylo přesunuto do položky ostatní služby pro 

obyvatelstvo, kam byl zahrnut projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce. Když jsme 

sestavovali rozpočet, tak byly náklady na platy zaměstnanců projektu zahrnuty do činnosti místní 

správy, ale budeme to účtovat zvlášť, tak jsme to vyčlenily.  Dále se přičetla částka sociální ochrany 

dětí a 120 tis. splátka té půjčky a posílili jsme položku platby daní a poplatků, takže když jsme toto 

sečetli a odečetli, vyšel nám pokles finančních prostředků na položce činnost místní správy o necelých 

600 tis. Kč. V investicích došlo také k několika posunům, vycházeli jsme z toho, aby schválená suma 

37 320 000 Kč nebyla změněna. Byla posílena investice nákup pozemků o 200 tis a přibily 3 zcela nové 

položky na zpracování projektové dokumentace související s kanalizací a vodovody. Tedy těch 380 tis. 

jsme museli někde sebrat, abychom neovlivnily výši celkových investic. Tyto prostředky přesunula 

z kruhového objezdu Pyramida. 

V 20:29 odešel pan Mgr. Němec - 13 zastupitelů 

V 20:32 přišel pan Mgr. Němec - 14 zastupitelů 

Pan Ing. Švec řekl za FV, že tuto změnu rozpočtovou změnu projednal a doporučuje tuto 4. RZ 

schválit. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

 

5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014   
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Schvaluje 

5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 290.033.200,-- Kč a výdaje 

314.187.110,-- Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

Pan Ing. Somolík řekl, příjmy, přišla nám dotace na volby do EP 67 tis. a dotace na činnost lesního 

odborného hospodáře ve výši 118 790 Kč, tato dotace chodí zhruba  4x do roka, toto je první z nich. 

Takže příjmy činní po rozpočtovém opatření 290 033 200 Kč. Na straně výdajů je dotace na lesního 

hospodáře přesunuta do správy lesů a volby do Evropského parlamentu jsou zařazeny do vlastního 

řádku. Výdaje po úpravě 314 187 110 Kč. Investice, opět jsme vycházeli z toho, že schválená suma 

37 320 000 Kč se nemění. Došlo k posunům. Posílení bezbariérových chodníků o 3 miliony na 11 mil. 

Na akci dešťová kanalizace v ulici Swalmenská a Bendorfova 2 mil. Střecha hospodářská budova - 

vedle MěÚ 400 tis. Kč a dále nákup automobilu 250 tis. A nově na nákup pozemků, posílili bychom to 

o 1,1 mil, za předpokladu, že bychom se na tuto částku v dražbě dostali, bylo tam 400, takže navrhuji 

cílovou částku 1,5 mil. Peníze bychom sem přesunuli z položky kruhový objezd u pyramidy, tato 

položka by byla tedy ponížena o těch 1,1 mil. Dále finance na nákup zametacího stroje - pan starosta 

řekl, že toto bude vloženo, až bude stroj nakoupen, někdy v září. 

V 20:33 odešel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - 13 zastupitelů 

V 20:35 přišel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - 14 zastupitelů 

Pan starosta předal slovo panu investičnímu techniku města Silovskému, aby vysvětlil navýšení 

investice do bezbariérových chodníků o 3 mil. Ten řekl, že na bezbariérové chodníky byla 

vysoutěžena částka 8 126 000 Kč a bylo rozhodnuto, že se bude dělat i nová kanalizace, ta se pak tedy 

finančně zařadila k této investici. Teď při výstavbě kanalizace bylo zjištěno žulové podloží, které 

zapříčinilo vícepráce. Pan Ing. Jiran řekl, proč se nepoložila nová kanalizace na místo té staré stávající, 

ale musela se horko těžko dobývat vedle nějaká žula, což stojí peníze. Pan Silovský řekl, že, protože 

byl na starou kanalizaci uložen plynovod, takže z důvodu bezpečnosti se muselo jít do chodníku, nelze 

jít do komunikace, aby nebyla narušena doprava. Pan Ing. Jiran řekl, že se ale v současné době kope 

v Nádražní ulici uprostřed komunikace a provoz je omezen. Pan MVDr. Janovec řekl, že to se dělají 

přípojky a zajímalo by ho to, že se domníval, že investičně jsou na jedné straně chodníky  - 8 mil. a na 

druhé kanalizace - 2,1 mil. Pan Silovský řekl, ano, jsou to v podstatě 2 akce, ale jelikož je to v jedné 

komunikaci bylo nutné to udělat najednou, ale jsou to 2 odlišné akce. Pan MVDr. Janovec řekl, že 

tomu tedy nerozumí, 8 mil. chodníky, 2,1 mil. kanalizace, když jste zjistili, že je takzvaně v havarijním 

stavu. To je jedna věc, takže si myslím, že tam se zbytečně promrhali peníze. Dále by ho zajímalo, 

proč, když se dělají chodníky pro frekventovanou ulici, proč se rozvrtají obě strany najednou. Takže to 

považuje a nejen on, jak slyší reakce, za velmi nezdařilou akci. V Evropě se udělá jedna strana a pak 

druhá.  
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Pan starosta řekl, že to již bylo vysvětleno v nedávné minulosti. Měla se nejdříve dělat jedna strana a 

pak až 2., ale proto, že byla rozkopána strana u pana Janovce už před zimou, aby byla akce zahájena a 

následně se zjistilo, že je nutné udělat tu kanalizaci, která celou akci prodlouží, takže by se to pak 

nestihlo přes rok udělat, což by z důvodu smluvních podmínek dotace byl závažný problém. Proto 

jsme museli přistoupit k jízdě na všech frontách, aby se vše stihlo. Původní termín ukončení akce je 

30. 6., to se nestihne. Protože se protáhla oprava kanalizace z důvodu odstraňování skály a dále kvůli 

změně projektu dojednané na společném jednání, kdy jsme na základě podnětů od občanů Nádražní 

ulice začali řešit změny projektu, takže se zastavily práce i na 2, straně ulice, kde se již více než měsíc 

nepracuje, bude se to muset celé rozebrat a znova upravit, aby se totiž nahnala ta výška 6 cm, o které 

se chodník bude muset dát níž. Aktuální informace je taková, že policie schválila přesun parkoviště, 

jak jste chtěli na druhou stranu komunikace. Takže všechny požadavky občanu z Nádražní ulice byly 

akceptovány a jsou řešeny. Dojde k ušetření prostředků, ale zase něco bude stát to bourání, ale i tak 

by se něco málo mohlo ušetřit. Uvidíme, jak to dopadne, ale teď víme, že k 30, 6. bude snad hotov 

úsek od otáčky ke stodole, ale rozhodně nebude hotov úsek od stodoly ke kruhovému objezdu, zde 

budou hotovy snad chodníky. Doděláno to bude někdy v červenci. Dále prosím, o kopii zápisu jednání 

s občany ve fotbalovém klubu, kvůli jednání s SFDI, kdy potřebujeme nějaký podklad, že jsou změny 

v realizaci kvůli připomínkám občanů. 

Pan Míkovec, řekl, že po této neblahé zkušenosti apeluje na to, aby v budoucnu projektant staveb 

neprojektoval od stolu, kdy projektant na místě v Nádražní nebyl. Kdyby tam byl, zjistil by, že některé 

normy nelze dodržet a mohl na to s investorem akce reagovat. Paní místostarostka řekla, že s panem 

Ing. Bartoněm spolupracuje město poprvé a akce se jeví jako celkově velmi špatně připravena. 

Upozornila, že chodník na jedné straně byl před koncem roku firmou Vavřík stržen jen proto, aby se 

s prací začalo, kvůli smluvním podmínkám již v roce 2013. Pan projektant se teď sice snaží, ale 

některé škody již nelze vzít zpět. Celá akce se jí jeví jako nešťastná. Pan Horník řekl: toto nejde celé 

zrušit tyhle kapsy, vždyť to bude opičárna, to je takové divné tam. Pan starosta řekl, že tam žádné 

kapsy nebudou. Paní místostarostka reagovala tím, že bezbariérové chodníky mají nějaké parametry, 

musí tam být nějaká výška apod. Pan starosta řekl, že ten odsun od stávajících plotů je z důvodu 

příkrých sklonů vjezdů na pozemky. Při nutnosti pozvolného napojení pozemků na komunikaci je 

nutné chodník odsadit a následně pozvolna napojit. Pan Novák řekl, že je nutné blíže informovat a 

vše zdůvodnit před občany, starosta reagoval tím, že se situace vyvíjí každým dnem. Pan starosta 

řekl, že článek vyjde v červnových Nepomuckých novinách. Pan Novák řekl, že toto říkal, již na radě, 

ale nic se proto neudělalo, občané pak očerňují firmu i město. Pan starosta řekl, že se chce zastat 

projektanta, který na místě samozřejmě několikrát byl, ale některé věci si mu pravděpodobně přesně 

neuvědomil.  

Pan Ing. Jiran se zeptal na technický dozor stavby, pan starosta řekl, že technickým dozorem je přímo 

pan projektant. Pan Ing. Jiran řekl, že sem tedy asi moc nejezdí, protože když se dělá kanalizace, tak 

se musí spojovat na kroužky a ty kroužky tam nejsou. Pan starosta řekl, že je tam jednou nebo 

dvakrát týdně. Na místě dle slov pana Ing. Jirana dochází k technickým prasečinám, kdy je kanalizační 

šachta, pak koncová skruž, která to na povrchu zakončuje do chodníku posunutá přes profil 

kanalizační šachty, toto přeci musí někdo kontrovat a nechat předělat a nemůže to převzít. Toto je 
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nehorázná věc. Pan MVDr. Janovec řekl, že tam taky chybí těsnící gumičky, takže se tam bude 

zaplavovat kanalizace zeminou. Neočerňujeme firmu, ale je tam zaděláno na velké problémy. Paní 

místostarostka se zeptala na přesné místo problému. Pan Silovský řekl, že tam žádné vyhozené 

kroužky neviděl, ale bude se dělat těsnící zkouška, která případný problém odhalí. Paní 

místostarostka řekla, že o jedné prasárně ví a to bylo napojení fotbalového klubu, kterou již opravili, 

jinak nevíme o ničem. Pan starosta informoval o tom, že když byly minulý týden deště, tak došlo 

k zakalení vody u pana Kubíka ve studni, který si myslel, že problém vznikl špatným napojení 

fotbalového klubu na kanalizaci. Byly odebrány vzorky vody ze studny a fekálie zjištěny ve studni 

nebyly.  

Pan Míkovec řekl, že proto, že má doma syna na invalidním vozíku, tak se na určité věci kouká jinak a 

tak se mu nelíbí ten nájezd do domu služeb, přijdu mu, že by bylo lepší bezbariérový přístup řešit ze 

dvora z druhé strany, bylo by to i levnější. Pan starosta řekl, že by se na stranu ze dvora bezbariérový 

vstup nevešel a úpravy by navíc byly daleko dražší než rampa, která byla vybudována navíc dle 

připomínek a požadavků národní rady zdravotně postižených. Pan Míkovec řekl, že vidí problém 

rovněž v tom, že nebude pro vozíčkáře jednoduché vystoupit z automobilu v případě, že tam bude 

obvykle velké parkovací místo, z druhé strany, aby to bylo daleko jednoduší, kdyby na velkém 

parkovacím místu z druhé strany vozíčkář jednoduše a nerušeně v klidu vystoupil i nastoupil.  

Pan starosta řekl, že ještě k investicím, je tam 250 tis. na nákup osobního automobilu, protože loni 

byla vyřazena jedna Filicie, protože neprošla technickou kontrolou, letos bude vyřazena i druhá a 

navíc Pick up, jímž jezdil pan Palacký. Vozidla jsou velmi vytížena a někdy nejsou žádná k dispozici, do 

konce roku tedy pořídíme aspoň jedno nové a v budoucnu bude potřeba pořídit další. Nákup vozidla 

proběhne v následujících měsících. 

V 21:00 odešel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - 13 zastupitelů 

Zpět k 5. rozpočtovému opatření města Nepomuk v roce 2014. Pan Ing. Švec za FV řekl, že se FV 

zabýval 5. RZ a že otázky co tu zazněly, byly zodpovězeny i na FV. Myslel si, že pan Ing. Jiran a MVDr. 

Janovec vznesou ohledně Nádražní ulice silnější požadavky, já mám s těmi 3 mil. větší problém, ale 

aby byla tato RZ schválena, tak neříkám, že tato RZ je schválena bez výhrad, ale s výhradou, zbytek 

doporučuji zastupitelstvu ke schválení. Pan Ing. Jiran: Jak tomu teď máme rozumět? Pan Ing. Švec 

řekl, ať si každý hlasuje podle svého svědomí, že i on bude hlasovat dle svého svědomí a bude 

hlasovat proti. Paní místostarostka řekla, že hlasovat v tuto chvíli proti je poněkud kontraproduktivní, 

protože chceme, aby byla akce dokončena, ale nechceme, aby byly vyčerpány celé 3 mil., toto 

necháme rozkopané nebo co?  Pan Ing. Jiran řekl: no proč ne. Pan Novák řekl: no prosím. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        9 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec 
Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    1 (Ing. Švec Jiří) 
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Zdržel se hlasování:   3  

(MVDr. Janovec Ladislav, PhDr. Kroupa Pavel, Ing. Jiran Pavel) 

Schváleno 
 

Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2013   
Schvaluje 

Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2013. 

Pan starosta předal slovo panu Ing. Somolíkovi. V průběhu řeči pana Ing. Somolíka: 

V 21:08 přišel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - 14 zastupitelů 

V 21:09 odešel pan Míkovec - 13 zastupitelů 

V 21:10 odešel pan MVDr. Janovec  - 12 zastupitelů 

V 21:11 přišel pan MVDr. Janovec - 13 zastupitelů 

V 21:11 odešel pan PhDr. Kroupa  - 12 zastupitelů 

V 21:12 přišel pan Míkovec - 13 zastupitelů 

V 21:12 přišel pan PhDr. Kroupa  - 14 zastupitelů 

Pan Ing. Somolík řekl, že účet 2013 byl schválen 20. 12. 2013. a vycházel z platné legislativy. Příjmy za 

rok 2013 byly v celkové výši 245 088 127 Kč a výdaje byly 231 789 098 Kč, příjmy tedy byli o 13 299 29 

Kč vyšší než výdaje. Příjmy jsou tvořeny příjmy vlastními - daňové a nedaňové a dále příjmy z dotací. 

Dotace jsou účelové neúčelové, všechny dotace byly řádně zaúčtovány. Výdaje v roce 2013 byly 

tvořeny výdaji kapitálovými a výdaji běžnými. Rád bych podotknul, že např. hospodaření lesů v roce 

2013 skončilo v plusové hodnotě skoro 3,3 mil. Součástí ze závěrečného účtu města Nepomuk je také 

přehled příjmů a výdajů ze sociálního fondu, tento přehled je uveden v příloze. Je přiloženo i 

závěrečné účtování příspěvkových organizací, to jste dnes nějakým způsobem odsouhlasili. Stav 

majetku je uveden v příloze č. 6. Dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2013 činí výsledek hospodaření za 

rok 2013 zisk 16 602 592 Kč 78 ha. Přiloženo je i přezkoumání hospodaření města za rok 2013 - závěr 

zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kdy proběhly 2 kontroly, 1. dílčí v listopadu a 2. komplexní 

v únoru. Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2013 byl dle zákona zveřejněn na úřední desce MěÚ 

po dobu 15 dnů. 

Pan Ing. Švec řekl za FV, že FV Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2013 projednal a vhledem 

k tomu, že všichni vidíme zisk přesahující 16 mil., lze říci, že město hospodařilo celkem úspěšně. 

Doporučuji schválit Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2013 bez výhrad.   

Pan MVDr. Janovec se zeptal na rozdíl mezi položkou daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů 

právnických osob za obec. Pan Ing. Somolík řekl, že daň z příjmů právnických osob za obec, my 

musíme každý rok dávat daňové přiznání a to je právě ta částka, kterou my nějakým způsobem 

uvedeme do toho daňového přiznání na základě toho, jakým způsobem hospodaříme. Konkrétně je 

to 8 mil. a nějaké drobné, ta částka se objevuje jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, ty peníze 
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nám na straně příjmů nepřijdou, neboť my je neplatíme, takže si to jen proúčtujeme bez finančních 

transakcí, operací.  

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

 

Schválení účetní závěrky Města Nepomuk za rok 2013   

Schvaluje 

Účetní závěrku Města Nepomuk za rok 2013. 

Pan starosta předal slovo panu Ing. Somolíkovi. Pan Ing. Somolík řekl, že účetní závěrky je soubor 

všech finančních výkazů města za daný rok. Je sestavena k 31. 12. 2013.  Dle vyhlášky 220 z roku 2013 

musí obsahovat všechny finanční výkazy města a musí být projednána do konce června. Finanční 

výkazy byly již překontrolovány při auditu. V protokolu se musí mimo jiné uvést, jak jaký zastupitel 

hlasoval, protokol se pak zašle do centrálního systému účetních informací.  Protokol po skončení 

zastupitelstva dodělám a odešlu. Pan Ing. Jiran řekl, že v připravené tabulce na projektoru je napsáno 

jen pro a proti, nikoli zdržel se. Pan Ing. Somolík řekl, že má samozřejmě pravdu, zatím je to jen 

příprava. Pan Ing. Jiran se dále zeptal, jaké by mělo důsledky neschválení, pan Ing. Somolík řekl, že to 

neví, je to zcela nová věc. Pan MVDr. Janovec a pan Ing. Jiran se shodli, že se jedná jen o formalitu a 

alibismus, Pan starosta pronesl: můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je 

tak vše, co s tím můžeme dělat. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Polívka Jiří, CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 
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Schváleno 
 

 

Závěrečný účet za rok 2013 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizace a 
Vodovody Starý Plzenec   
Bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2013 u 

Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec. 

Pan starosta předal slovo panu Ing. Somolíkovi. Pan Ing. Somolík řekl, že součástí byl jen výkaz zisku a 

ztráty a zpráva nezávislého auditora. Budu se soustředit na výrok auditora, který zní: Podle našeho 

názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace 

SP k 31. 12. 2013. Nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v 

souladu s českými přepisy. Výkaz zisku a ztráty i zprávu nezávislého auditora dostali zastupitelé jako 

přílohu k tomuto bodu jednání. 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o omezení provozní doby pohostinských a 
jiných obdobných zařízení na území Města Nepomuk   
Schvaluje 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o omezení provozní doby pohostinských a jiných 
obdobných zařízení na území Města Nepomuk. 

Pan starosta řekl, že byl tento bod již částečně nakousnut na minulém zastupitelstvu. Město 
následně zaslalo navrch vyhlášky k diskusi zastupitelům. Včera přišlo vyjádření Pavla Kroupy 
a Pavla Jirana, proč s tímto nesouhlasí, byl bych, kdyby své argumenty řekli zde veřejně.  
Pan PhDr. Kroupa řekl, že to shrne velice krátce, v té podobě jak je to napsané, tak ta věc 
v legální rovině likviduje jakékoliv zařízení hospodského typu fungující celou noc.  Je otázkou, 
jestli si tohle přejeme.  Není to nic proti přání obyvatel Vinice, je otázkou kolik obyvatel 
Vinice si to přeje. Zajímalo by mě, jaké jsou s tím zkušenosti, když už tam teď něco funguje. 
Abych byl stručný, vadí mi na té vyhlášce to, že je plošná na území celého města. Dále pak mi 
vadí, další argumenty: hluk řeší zákon 258/2006 Sb., jsou tam obrovské pokuty, další věc je 
ta, nemít tu žádný nonstop je problém nejen pro opilce, kteří chtějí někde vysedávat celou 
noc, ale i když se děje nějaká kulturní akce, víte jaká je doprava, není možné s nikam dostat, 
takže jedna z možností je se zašít na nějakém baru a počkat na první vlak. Ve spoustě měst 
tuhle vyhlášku mají a ona nefunguje, vyhlášku řeší všichni tak, že provozovatelé zamknou a 
otevírají na zvonek, samozřejmě, že ne policii třeba. Potřebujeme tedy vyhlášku, která se 
nedá vymáhat? Takže asi tolik v kostce argumenty, kdyby měla vyhláška platit jen pro 
vymezené území Vinice nebo další lokality, kde si řekneme, že by nic nemělo být, tak s tím 
takový problém nemám. 
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Pan Ing. Jiran řekl, že by to doplnil víceméně o to, že tam je momentálně provoz v plném 
proudu, je to ve zkušebním provozu, došlo tam ke klasické změně užívání přes stavební úřad 
a týká se to ještě například hygieny. Dochází tam k měření hladiny hluku přes den a v noci. Ta 
činnost je absolutně legální, po vyhodnocení hluku dojdeme k závěru, jestli limity překročeny 
byly nebo nebyly. V případě překročení se stanoví opatření, která pokračování zamezí. 
Osobně jsem tam byl kolem 6 hodiny večer a nebyl tak jakýkoliv hluk.  Co slyším od obyvatel, 
tak si tam připadají jako v kterékoliv jiné restauraci a tvrdí, že když tam přicházejí a jsou 
zavřené dveře, tak ani pří výkřiku gól není ven nic slyšet. Aby byl překročen limit, museli by 
lidé gól křičet venku, to kdyby bylo plátno nebo obrazovka instalovány venku. Takže to 
považuju za absolutně zbytečnou vyhlášku a víc k tomu nemám co říci, protože potvrzuji 
slova pana Kroupy. Vyhláška je nadbytečná, diskriminační, likvidační pro kulturní akce a 
nevymahatelná.  
Pan starosta řekl, že to doplní, souhlasí, že vymahatelnost je věc obtížná, ale to se týká každé 
vyhlášky. Osobně jsem byl dlouho taky proti z důvodu omezení svobodného podnikání, ale 
postupně s rostoucí mírou vandalismu ve městě, která se děje hlavně v noci a ráno při 
návratu hostů z těchto podniků. V mnoha okolních městech tato vyhláška platí, např. 
v Dobřanech, které jsem dnes kvůli zjištění efektivnosti vyhlášky kontaktoval. Bylo mi řečeno, 
že se osvědčila dobře, mají zavedený i kamerový systém a odhadují 90% propad vandalismu. 
Hovořil jsem o tom i na policii a řekli, že by se jim hodila určitá zavírací doba kvůli snazší 
kontrole obyvatel táhnoucích po zavírací době před město. Chápu, že kvůli několika 
jedincům, dělajícím po městě bordel a škody, omezujeme i ty ostatní slušné. Už ale nevím, co 
dělat aby se tento neúnosný stav zlepšil. Běžných provozoven a restaurací v Nepomuku se to 
stejně víceméně nedotkne, protože stejně zavírají dříve, než jsou uvedeny časy v té vyhlášce. 
Jedná se hlavně o ty nonstop provozovny. Osobně vyhlášku podpořím, otázkou je, zdali 
neupravit ještě nějak ty navržené hodiny, výjimkou bude Silvestr a některé další kulturní 
akce, ale nemůže to být prostě každý den. Stížnosti jsou i od občanů Plzeňské ulice na 
Rockový bar a z náměstí na vietnamský nonstop.  
Jeden z přítomných občanů z veřejnosti řekl, že každá forma takovéto vyhlášky může pomoci 
veřejnému pořádku ve městě. Je nutné zvážit, jak bude schválená vyhláška omezující. Jedna 
věc je to, jak říkal pan Jiran, co se prokáže měřením hluku uvnitř provozovny nebo co vychází 
ven a druhá pak problémy které nastávají při cestě hostů domů. Volal dnes kolegovy do 
Přeštic na policii, kde také tuto vyhlášku mají, mají tam i vyhlášku na zákaz veřejné 
konzumace alkoholu na veřejných místech. Dle názoru policistů, které se dozvěděl z Dobřan, 
zaznamenali výrazný pokles výjezdů v nočních hodinách, z Přeštic takto pozitivní zpráva 
nezazněla, ale také je tam posun. Ohledně zamykání provozoven by to nehodnotil tak, že 
z toho majitel takto jednoduše vyklouzne. Pravda je ta, že v pozdních nočních hodinách 
málokdo vychází z provozoven v nepodnapitém stavu a tak dochází k projevům vandalismu a 
drobných výtržností, nehledě na lidi, co vstávají do práce a chodí ráno na nádraží, potkávají 
pak tyto občany a necítí se bezpečně. 
Pan Mgr. Němec, řekl, že ho napadlo, jestli by tato vyhláška nebyla v konečném důsledku 
kontraproduktivní, protože uděláme 2 lokality, řekneme v sídlišti je povinnost zavřít v 11 
hodin, když se to pak bude dodržovat a bude to znamenat to, že těch, já nevím, 20 lidí se 
hromadně vyrojí z té restaurace, budou velká tlupa, budou mít sílu a budou se přesunovat. 
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Z té restaurace, která to dodržovat bude, se pak přesunou třeba do té restaurace, která to 
dodržovat nebude. Abychom tím nezpůsobili ještě větší problém než je. V Dobřanech mají 
pozitivní zkušenosti hlavně kvůli kamerovému sytému, to je věc, která může fungovat, al 
tady si myslím, že to proti tomu vandalismu nezafunguje, jak bychom si představovali. Pan 
starosta řekl, že si myslí, že v těch 11 ještě nebudou hosté tolik podnapilý jako ve 4 ráno. Pan 
Mgr. Němec řekl, že jde o to, že budou chodit hromadně. Pan Novák řekl, ať mu pan Mgr. 
Němec řekne, ze které restaurace se vyvalí 20 lidí, já mám přehled kdo, kam chodí a tak 
podobně. Pan MVDr. Janovec na to zareagoval, že je tedy zbytečné vyhazovat za kamerový 
systém v Nepomuku. Pan Novák řekl, že chodí mezi lidi a myslí si, že v sobotu v neděli nebo 
pátek je tam 5-6 lidí, 8. Pan MVDr. Janovec se zeptal pan Nováka, kdo tady provozuje ten 
vandalismus z těch 8 lidí. Pan Novák řekl, že neví a že to není jeho povinnost zjišťovat. Pan 
MVDr. Janovec řekl, že tam sedí 8 lidí a jeden z nich je vandal. Pan Novák řekl, vy chodíte do 
jednoho podniku, já chodím po všech nebo se aspoň dozvídám od lidí, takže to s těmi 20 
lidmi nebude tak horké. Paní místostarostka řekla, že by to chtělo hlavně vyzkoušet, že pak 
třeba nebudou u kostela vyvrácené sloupky i s kamerami, utržené koše odhozené kdoví kam, 
rozbité flašky v Zelenohorské, ukazatele. Pojďme to zkusit, zrušit jí můžeme vždy. Jestli 
budeme někoho omezovat? Pochybuju, když tak jen ty opilé a ti se nám tu líbí?  
Pan MUDr. Polívka Jiří, CSc., řekl, že se shodli, že jsou pro schválení vyhlášky i z těch důvodů 
co říkala paní místostarostka. Paní místostarostka řekla, že již pře týden nesvítí světlo do 
Dvorce, jsou tam vyházené pojistky a tak dále…vím, že to dělají 1. -2 pancharti, ale je to tak. 
Pomazali jsme značky, byl chvíli pokoj, pak to zaschne a můžou pokračovat. Pan starosta řekl, 
že když jsou v kolejišti převrácené kontejnery, tak už je to problém. Pan PhDr. Kroupa řekl, že 
by pak navrhoval vyhlášku, že zakazujeme diskotéky, protože ve Dvorci je to diskotéka nebo 
je tam bigbít a je jedno, jestli tam končí ve 12 nebo ve 4, když je někdo blbec, tak to tohle 
nevyřeší, je to s prominutím hloupá represe, která necílí na to, co by měla. Paní 
místostarostka řekl, že provozovny co tu má pan Lukeš, že rozhodnutí, které vydal stavební 
odbor, se už nyní ve zkušebním provozu nerespektují, už tam byla muzika, on prostě 
nedodržuje nic, ani tady dole ani nahoře, tady jsou stížnosti od občanů.  Jeden z přítomných 
občanů z veřejnosti řekl, že co se týče té hudební produkce, co tam byla zakázána, se tam 
provozovala, byla tam volána minulý pátek i policie, takže tyto zákazy tam nefungují, dělá 
tam, co se mu zlíbí. Měli bychom přihlédnout k problémům s provozovnami pana Lukeše. 
Pan MVDr. Janovec řekl, jestli je problém sankcionovat pana Lukeše, pan starosta řekl, že si 
ze sankcí nic nedělá. Pan PhDr. Kroupa řekl, že jen tak mimochodem, kde jsou v té vyhlášce 
sankce, pan starosta řekl, že tam nejsou, ale jedná se samozřejmě o přestupek. Jeden 
z přítomných občanů z veřejnosti řekl, co má zprávy od přeštické policie, tak ti co tam 
vyhlášku porušují tak činí, protože dostanou třeba 1000 Kč pokuty a to se jim vyplatí, takže je 
důležité zvolit výši sankce. Paní místostarostka říkala, že sankce zjišťovala a mají vzestupnou 
tendenci, 2 pak 5 tisíc a tak dále. Pan se Horník zeptal paní místostarostky, kolik dal prvně tu 
pokutu, paní místostarostka řekla, že 2000, pan Horník řekl, jo, to jo. Jeden z přítomných 
občanů z veřejnosti řekl, že obavy, které měl, a ostatní lidé z bytovky 10 m před novým 
podnikem pana Lukeše se potvrzují a stav se bude dle něho zhoršovat, pan Lukeš obchází 
všechno.  Pan Fabík, řekl, že je ale pravda, že občas vidí, že pan Lukeš ke konci provozní doby 
v noci a k ránu čeká před provozovnou a kouká se za hosty, jestli se něco neděje, jestli 
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nedělají problémy nebo je naloží do auta a odveze. Jeden z přítomných občanů z veřejnosti 
řekl, že se tady mluví o tom, že se terorizují majitelé provozoven, ale že se terorizují občané 
Nepomuka, to se neřeklo, zkuste si lehnout 10 m od provozovny. Pan Novák, řekl, ano, to 
proto, že se to tu nikoho přímo netýká. Paní Valentová řekla, jestli bys to nemohlo rozšířit i 
na občany. Pan starosta řekl, že to je otázka rušení nočního klidu, kdy se volá v případě 
porušení policie. Paní místostarostka, řekla, že po 22 hodině má být noční klid. Pan PhDr. 
Kroupa řekl, že je to tedy nadbytečné. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        8 

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

Proti hlasovalo:    2  

(PhDr. Kroupa Pavel, Ing. Jiran Pavel) 

Zdržel se hlasování:   4 

(Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Mašek František, MVDr. Janovec Ladislav) 

Schváleno 
 

 

Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy 
Toto jsme řekli, že stáhneme z programu. O slovo se přihlásil pan Ing. Jiran a řekl, že až se to 
bude řešit příště, že když dostali ten návrh dohody a je tam jasně procentuelně rozděleno 
komu co patří, tak si myslí, že by tam neměly být ty peníze, ale jenom ty objekty jenom to 
rozdělení na ty procenta co je společné. Projektová dokumentace a položkový rozpočet 
k tomu jistě existují, rozpočte se to a zjistí se, že to stojí 52,5 mil. Můžeme pak diskutovat, 
proč jsou tam určité položky zbytečně asi moc vysoké, ale to sem nechci tahat. Myslím si, že 
tak jak to bylo řečeno, tak až se to vysoutěží, tak se zjistí, že ta cena je někde jinde a měla by 
být samozřejmě níž a proto si myslím, že se tam ani nehodí do dohody, dohoda je od toho, 
že tomu patří tyhle objekty, tomu tyhle a tomu tyhle, tak to budeme hradit na třetiny 
takzvaně. Je to tam do očí bijící taková čísla, která v dohodě být nemusí. To se potom 
přepočte až se to vysouteží, pak se bude vědět kolik koho, co stojí. To by se schválilo úplně 
snadno. Pan starosta řekl, že to navrhne na ŘSD.  
 

Zametací vůz - podání žádosti o dotaci – podání žádosti o dotaci 

Schvaluje 

Podání žádosti o dotaci na pořízení zametacího stroje z LIX. Výzvy Operačního programu Životní 

prostředí, podoblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší  
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Pan starosta, řekl, že následující bod tam také nebyl v programu. Pan Ing. Jiran, řekl, že proti 
tomuto bodu nemá námitek, protože je to záležitost pod dotací a je to věc jednoduchá. 

V 21:59 odešel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - 13 zastupitelů 

Pan starosta řekl, že jim byl předveden zametací stroj na úklid komunikací a chodníků, měl 
by i snížit prašnost ve městě. Nakoupit jej je možné z dotace z OP ŽP, poskytuje se až do výše 
90 %, stroj vyjde na cca 1,5 mil, z toho by tedy 10% platilo město. Žádost je nutné podat do 
konce května, přesná částka za stroj bude známa až se to vysoutěží.  

V 22:00 přišel pan MUDr. Polívka Jiří, CSc. - 14 zastupitelů 

Pan Ing. Jiran se zeptal, jestli je ta dotace jistá, když to vezme ta firma do rukou. Pan starosta 
řekl, že mu z firmy řekli, že máme slušné body jako město do hodnocení a že zatím vždy, když 
žádost podávali, tak uspěli. Pan Ing. Jiran řekl, že když podávali žádost o dotace, tak dali 
nejprve 50 % částky a druhých 50 % odměny až když byla dotace přiznána. Pan starosta řekl, 
že se zde se jedná o finance poskytnuté nejen na zpracování podání žádosti o dotaci ale i na 
e zpracování projektové dokumentace a tak je to nutné udělat takto, aby nám peníze byly 
rovněž zaplaceny z dotace. Pan Ing. Jiran tedy řekl, že je to tedy trochu jinak, než je to 
uvedeno v radě, starosta řekl, že ano, že je to tam nepřesně formulováno. Paní 
místostarostka řekla, že na to ještě nejsou připraveny peníze v rozpočtu, pan starosta řekl, že 
to tam bude dáno v další rozpočtové změně, 6., platit se to bude za měsíc, tedy až po další 
zastupitelstvu, pak se to dá do investic.    

Důvodová zpráva 

Jednalo by se o pořízení motorového zametacího stroje na úklid chodníků a komunikací. Výše dotace 

činí cca 90 %. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat:  

Pro hlasovalo:                        14 

(Fabík Jiří, Ing. Jiran Pavel, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek František, 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 

Ocenění občanů 
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Pan starosta řekl, že zastupitelé od něj dostali email s návrhy občanů, s některými ze 
zastupitelů komunikoval.  Rozhodli se, že dané osobě, o které hovořili, ocenění nedají. Více o 
tom mluvit nebude. 

Kabelová televize 

Pan starosta řekl, že pan Ing. Hronek už nemá zájem provozovat kabelovou televizi. Do konce 
letošního roku to chce vyřešit, předat provozování někomu jinému, Má zájemce, pan Ing. 
Jíru, a pak i firmu Sky drive, která má technologii, která by KT pozvedla výše než je jen 
televizní vysílání, tzn., poskytnout KT v balíčku třeba s internetem, voláním a tak. Všichni 
víme, že KT ustrnula v době před cca 10 lety, takže je KT v tomto stavu dlouhodobě 
neudržitelná. Pan Hronek po nás chtěl souhlas, KT je určitým způsobem s městem spjata.  
Dali jsme to právníkovi, ten na to koukal, ale ještě se nevyjádřil. My si myslíme, že pan 
Hronek a jeho firma je samostatný subjekt, takže náš souhlas nepotřebuje.  My bychom pak 
jen uzavřeli s novým provozovatelem KT smlouvu. 

ZŠ Nepomuk 

Pan starosta řekl, že se na akci ZŠ stále nic neděje, s firmou teď vedeme dopisování, jak to 
celé dopadne těžko předjímat. Osobně již přestávám věřit, že nastoupí a stavbu dokončí, 
obávám se toho, že řeknou, že to za vysoutěženou cenu nejsou schopni udělat a odstoupí od 
smlouvy. My bychom pak museli realizovat již 3. kolo výběru dodavatele. Náklady a škodu 
bychom se pak snažili samozřejmě po společnosti vymáhat. Vše ukážou další týdny. Paní 
Valentová se zeptala na termín, pan starosta řekl, že 15. srpna. 

Paní Lorenzová 

Pan starosta řekl, že paní Lorenzová podala žádost o směnu pozemku p. č. 730 o výměře 
11006 m2 v k. ú. Nepomuk za část pozemku p. č. 392/1 přibližně o stejné výměře v k. ú. 
Prádlo. Jedná se o partnerku pana Musila, hospodaří na Dubči. Paní Valentová řekla, že jsou 
již svoji, tím pádem jde o paní Musilovou, nikoli Lorenzovou. Chtějí na pozemku hospodařit, 
chovat dobytek a mají pozemky všude po okolí, tak nabízí na výměnu za pozemek města na 
Dubči, pozemek u Kozlovic o zhruba stejné výměře.  Na radě jsme rozhodli, že o tom sami 
nebudeme rozhodovat. Náklady na geometrické práce by zaplatila paní Musilová. Městu by 
podle mě mohlo být jedno, jestli má pozemky tam či tam, stejně na Dubči bude vlastnit velké 
množství území. Souhlasíte tedy s touto směnou? Vyvěsili bychom záměr na směnu na ÚD a 
na příštím zastupitelstvu bychom o tom hlasovali. Paní místostarostka řekla, jestli na 
pozemku, který chtějí, nebudou mít vyšší dotace, pan starosta řekl, že jim jde hlavně o to, 
aby mohli hospodařit v místě. Nám je to stejně jedno, město z toho žádné dotace nemá. Pan 
Novák se zeptal, jestli je skutečným vlastníkem paní Lorenzová a že bychom měli mluvit 
s vlastníkem. Pan starosta řekl, že to neví, ale že to paní Musilová vyřizuje. Pan MVDr. 
Janovec se zeptal, jestli je pozemek, který nám nabízejí obklopen pozemky města nebo, 
starosta to z hlavy neví. Pan starosta chtěl nechat neformálně hlasovat, mimo usnesení, jestli 
je směna průchodná nebo ne. Předtím ještě chtěl dojít do kanceláře pro přesnou polohu 
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obou předmětných pozemků a řekl, že má pan Novák mezitím přečíst návrh usnesení. 
Nakonec však pro nic nešel, protože pan Novák a další řekli, že mají ještě něco do diskuse.  
 

 

 

Diskuse 

Pan Horník, řekl, že se vrátí k Nádražní ulici. Pokud pan Ing. Jiran ví, kde ty gumy chybí, ať se 
spojí nebo jdou s panem Silovským, protože až se bude dělat zkouška a zjistí se to, tak se 
zase prodlouží čas, když se to bude muset opravovat. Pan Ing. Jiran řekl, že to ví moc dobře 
ti, kdo to dělají a ty zkoušky to buď prokážou, nebo ne, já jsem to nedokumentoval, ledascos 
zdokumentované lidi mají.  Pan Horník řekl, že takto se zase prodlouží čas po té zkoušce.   
Pan Novák řekl, že má několik dotazů na pana Ing. Jirana. Minulé zasedání se konalo zde, 
fakticky ve stejném složení občanů, někteří již odešli. Prováděl jsem kontrolu zápisu ze 
zasedání a zjistil jsem, že pan Jiran odešel v 21:05, natrvalo z jednání městského 
zastupitelstva. Ptám se a ptal jsem se zároveň pana starosty, neomluvil ses mu ani 
v nejmenším. Ještě jsi mával na kameru a usmíval se. Ptám se, kam si tak rychle musel bez 
omluvy jít nebo proč si takto narychlo opustil jednání. Pan Ing. Jiran: do toho ti, Václave, nic 
není. Pan Novák: já ti to řeknu, kde si byl. Pan Ing. Jiran: abych toto poslouchal, tak se zrovna 
teď seberu a bez té omluvy odejdu. Pan Novák: to můžeš. Pan Ing. Jiran: tobě to může být 
úplně jedno. Pan Novák: to není pravda, to není vůbec pravda. Pan Ing. Jiran: ty mi policajta 
dělat nebudeš. Pan Novák: za prvé je to slušnost se omluvit řídícímu, kterým je pan starosta. 
Pan Ing. Jiran: hele ty nejsi žádný řídící. Pan Ing. Jiran: já ti řeknu, kde jsi byl, byl jsi na fotbale 
v nejmenované restauraci, jsou svědkové. Pan Ing. Jiran: a je ti do toho co? Je ti do toho co? 
Pan Novák: tady je vidět jakou máš inteligenci a slušnost. Pan Ing. Jiran: o té inteligenci bych 
na tvém místě pomlčel. Pan Novák: určitě nechodím pozdě a určitě bych se omluvil, je to 
slušnost. Pan Ing. Jiran:já to tady poslouchat nebudu. Pan Novák: to nemusíš teda. Pan 
MVDr. Janovec: já jsem byl přítomen tomu  a když jsme přišli, tak Pavel Jiran říkal starostovi 
že…tady v těch místech to bylo…(pan Novák ukázal na kameru)…ty jsi u toho nebyl, tak 
nevykřikuj. Pan Novák: kamera. Pan MVDr. Janovec: prosím pěkně, kamero, před začátkem 
jednání tady v těch místech říká Pavel starostovi, já odejdu. Pan Novák: já jsem se ptal 
starosty, ten řekl, že se neomluvil, stačí to tak říct. Pan MVDr. Janovec: asi to špatně slyšel. 
Pan starosta: já si pamatuju jenom…Pan Ing. Jiran: (na pana Nováka) lžeš, lžeš, neříkáš 
pravdu. Pan MVDr. Janovec: Pavel říkal starostovi, já odejdu. Pan starosta: já si pamatuju 
jenom rychle… Pan MVDr. Janovec: můžeš instalovat odposlechy, odposlouchávací 
zařízení…Pan Novák: tady je kamera… Pan MVDr. Janovec: jak chceš, Václave, to je celý ten 
tvůj systém…Pan Novák: není to žádný systém… Pan MVDr. Janovec:špiónovat, špiónovat, 
špiónovat, černit, označovat a dneska dělat opozici i v té radě, to sis totiž vůbec neuvědomil, 
během dnešního večera to tu zaznělo dvakrát. Pan Novák: ne, ne, já jsem…Pan MVDr. 
Janovec: ještě tady budeš napadat radu z toho, že tady to máte a já jsem vám to říkal, ty 
děláš opozici i v té radě. Pan Novák: já jsem jen říkal, aby se v tomto něco udělalo. Pan Ing. 
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Jiran: já bych byl radši, kdybys přečetl to usnesení.  Pan MVDr. Janovec: (na pana Nováka) ty 
jsi zoufalec. Pan Novák: (na pana MVDr. Janovce): ty jsi taky zoufalec. Pan MVDr. Janovec: 
já? To určitě. Pan Ing. Jiran: doporučuju ti, abys radši přečetl usnesení, protože já tu tohle 
poslouchat nebudu.  Pan Novák: já ti jenom říkám, neumíš se ani řádně omluvit starostovi. 
Pan Ing. Jiran: co tobě je do toho? Pan Novák: chováš se jako malý kluk, jako malý kluk. Pan 
Ing. Jiran: a ty jsi tu jako velký kluk? 

Pan Novák řekl, dále, o pouti došlo k poškození městského majetku stánkaři u pošty, 
vyvrácené značky, přejížděný trávníku. Stálo to úsilí pracovníků i finance, co s tím uděláme? 

O slovo se přihlásil pan Ing. Jiran a řekl, že on a pan Míkovec se omlouvají z jednání. Omluvil 
se i pan PhDr. Kroupa a pan MVDr. Janovec.  

Ve 22:21 z jednání zastupitelstva odešli pánové PhDr. Kroupa Pavel, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. 

Jiran Pavel a Míkovec Miroslav - 10 zastupitelů 

Pan starosta řekl, že si to má vypořádat dle smlouvy pan Lagron se stánkaři, kteří na místě 
byli. Pan starosta řekl, že náklady na opravy zatím nejsou vyčísleny, pak je budeme vymáhat. 
 

 

Usnesení  

Pan starosta požádal zástupce návrhové komise, pana Nováka aby přednesl návrh usnesení z XXIV. 
zasedání zastupitelstva města Nepomuk. Pan Novák přečetl usnesení z jednání zastupitelstva.  

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

Pro hlasovalo:                        10 

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

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

 

 

 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 

Závěr 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a řekl, že se do konce června ještě minimálně jednou 
uvidíme. 

 
Zapsal Ing. Václav Netušil 
 

V Nepomuku dne 22. 5. 2014 

Václav Kovář 
Starosta města 

 
 
Ověřili: 

Ing. Pavel Jiran. .........................................................................................................................  

Miroslav Míkovec .....................................................................................................................  

  


