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Číslo jednání:  JedNZ2-26/2014  

Datum jednání:  25.06.2014 
Místo jednání: zasedací místnost MěÚ Nepomuk 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  Hana Valentová , Mgr. Věra Burdová , František Mašek  
Hosté:  0 
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
Zastupitelstvo města Nepomuk, 25. 6. 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 XXVI. 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: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (531/NZ2/2014) 
4. Návrh: Kontrola  plnění usnesení  (532/NZ2/2014) 
5. Návrh: Informace z jednání městské rady  (533/NZ2/2014) 
6. Návrh: Zprávy z jednání výborů a komise  (534/NZ2/2014) 
7. Návrh: Prodej pozemků pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka 

za 150 Kč/m2  (528/NZ2/2014) 
8. Návrh: 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014  (529/NZ2/2014) 
9. Návrh: Závěrečný účet za rok 2013 u Mikroregionu Nepomucko  (530/NZ2/2014) 
10. Návrh: Rekonstrukce 2 umýváren s toaletami a položení dlažby u hlavního vchodu 

v MŠ Nepomuk  (535/NZ2/2014) 
11. Návrh: Příspěvek církvi  (536/NZ2/2014) 
12. Různé 
13. Diskuse 
14. Usnesení 
15. Závěr 
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Má někdo připomínky k navrženému programu jednání nebo navrhuje program jiný? Dávám 
tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

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

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

Žádám pana Miroslava Míkovce nebo pana Ing. Pavla Jirana, aby podali zprávu o ověření 
zápisu z XXIV. veřejného zasedání městského zastupitelstva. Pan Ing. Pavel Jiran řekl, že se 
zápis shoduje s projednávanými body.  
Žádám pana Václava Horníka nebo pana Václava Nováka, aby podali zprávu o ověření zápisu 
z XXV. veřejného zasedání městského zastupitelstva. Pan Novák řekl, že se zápis shoduje se 
všemi projednávanými body. 
 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   

Volí 

Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Jiran, MUDr. Jiří Polívka, Ing. Jiří Švec  

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení: MVDr. Janovec Ladislav, Jiří Fabík  

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

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

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
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Kontrola plnění usnesení 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

Pan starosta řekl, že usnesení jsou průběžně plněna. Předal slovo panu Ing. Jiranovi jako představiteli 

KV, aby přítomným sdělil stav kontrol na kroužcích. Ten řekl, že kontroly byly započaty, dochází 

k vyhodnocování prezenčních listin za 1. pololetí. Nashromáždili jsme je tak z 90%, pak k tomu 

napíšeme zápis, kde bude uvedena procentuelní účast dětí na jednotlivých kroužcích. 

 

Informace z jednání městské rady   

Bere na vědomí 

Informace z jednání městské rady 

Paní místostarostka řekla, že přednese 2 body z jednání MR, které by mohly zastupitele zaujmout. 

První je výměna oken a vchodových dveří rehabilitace Nepomuk, kdy rada vzala na vědomí výsledek 

výběrového řízení na tuto akci. Přihlásili se firmy Preiswert, s.r.o. Horažďovice za cenu 86 961 Kč bez 

DPH, Oknamont Nepomuk za 88 654 Kč bez DPH a H &, spol. s.r.o. Plzeň za 90 736 Kč bez DPH. Rada 

schválila výměnu oken za cenu 86 961Kč bez DPH s firmou Preiswert. Okna i dveře jsou v dezolátním 

stavu. Je to z peněz z nebytových prostor. Dále rada vzala na vědomí pořádání 22. Nepomuckých 

pivních slavností o. s. Nepal s možností spolupořádání městem a souhlasí s pořádáním těchto 

slavností ve spolupráci s městem a schvaluje příspěvek ve výši 70 tis. Kč o. s. Nepal na pořádání 

těchto slavností, je to výše jako vloni. 

 

Zprávy z jednání výborů a komise 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru 

Pan Ing. Švec řekl, že se FV sešel před jednáním zastupitelstva a bodem programu byla 6. rozpočtová 

změna, se závěry budete seznámeni v průběhu dnešního jednání. 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru 

Pan Ing. Jiran řekl, že v zápise nebude pouze kontrola návštěvnosti spolků, ale budou tam ještě další 2 

body, zápis bude v příštím týdnu. 
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Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Pan Horník řekl, že se komise od minulého zasedání zastupitelstva nesešla. 

 

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

Schvaluje 

Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 194 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka Marku Tafatovi za 

150 Kč/m2. 

Důvodová zpráva 

Mapka  garáží v Družstevní  ul. 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 a je i v zájmu majitele garáže, aby 

jeho stavba nestála na cizím pozemku. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

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

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014   

Schvaluje 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 290.429.200,-- Kč a výdaje 

314.583.110,-- Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

Pan starosta řekl, že je zde ještě úprava oproti tomu, co zastupitelé obdrželi v podkladech, ale jsou to 

pouze drobnosti. Předal slovo panu Ing. Somolíkovi. 

j
Zvýraznění
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Pan Ing. Somolík řekl, že příjmy, které měly vliv na rozpočet je pouze jeden příjem a to 396 tis. Kč, je 

to dotace ze SZIF na CVA Fénix. Tento příjem jsme převedli do investic, kde jsme stejně jako vloni, 

vytvořili položku rezerva. Výdaje, které měli vliv na rozpočet. V investicích je dotace 396 tis. Kč na 

CVA Fénix. Dále v kultuře, víte, že teď proběhli oslavy 870 let města Nepomuk, v rozpočtu jsme na to 

schválili 500 tis. Kč, nicméně v současné době už máme faktury, které čítají bezmála 572tis. Kč. 

Položku jsme tedy na FV navrhli navýšit o 100 tis. a o 100 tis tedy ponížit kulturu jako takovou. 

Rozpočet na kulturu by se neměnil, došlo by jen k přesunu. To je ta změna, kterou jste neměli v 

podkladech, zjistili jsme to až po víkendu, kdy se nám začali shromaždovat faktury. Další změny jste 

již měli ve vašich materiálech. Je to ponížení činnosti místní správy o 1 444 350 Kč, to bylo rozděleno 

do 2 položek, o 1 mil. musely být posíleny platby daní a poplatků. Těch 444 350 Kč, víte, že na jednom 

z minulých zastupitelstev jste schválili příspěvek Mikroregionu Nepomucko ve výši 49 235 Kč a 35 117 

Kč, potom FK Nepomuk 170 tis. Kč a MSJ Nepomuckého 190 Kč tis. Tyto prostředky jsme převzali 

z činnosti místní správy, podle smluv budou tyto prostředky v průběhu roku vráceny a mi je pak 

převedeme zpět do činnosti místní správy. Příjmy s vlivem na rozpočet tedy činili po změně 396 tis. Kč 

a výdaje rovněž 396 tis. Kč. Když se podíváme na investice, tak došlo ke změně oproti materiálům, 

které máte, neboť bezbariérové chodníky podle původnímu návrhu byly navyšovány o 1,5 mil. Kč na 

12,5 mil. Kč, po jednání FV, kdy FV dospěl k názoru, že by měl stačit 1 mil. na pokrytí všech nákladů 

souvisejících s touto investicí. Takže se o těch 500 tis. zvýšila i ta položka minusová, kde bylo původně 

- 2 750 000, po navýšení - 2 250 000 Kč. Pak tu jsou další investice, ta zmiňovaná rezerva 396 tis. Kč., 

rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 800 tis. Kč. Pak to, co jste již v materiálech měli, tedy 50 tis. 

na zametací stroj, city bloky u Normy za 200 tis. Kč pro zamezení parkování kamionů. Výměna dveří a 

oken u rehabilitace za 150 tis, Kč. Bezbariérové chodníky 2. etapa na rozjezd 50 tis. Kč. Takže 

investice byly oproti původnímu návrhu navýšeny o těch 396 tis. Kč z SZIF. Celkem tedy investice činí 

37 716 tis. Kč. 

Pan starosta řekl, že těch 50 tis. Kč, nebude stát zametací stroj, ale je to na projektovou přípravu, na 

žádost o dotaci. Bezbariérové chodníky 2. etapa už se připravuje zhruba rok a my ji letos nedali do 

investic, ale je tam poplatek za pokrok projektu. Informace o investici na dveře a okna u rehabilitace 

jste slyšeli ve zprávách z městské rady. City bloky u Normy, budou instalovány z důvodu ničení 

kanalizace kamiony nad Normou, které tam parkují, bude to dočasné řešení, později budou moci být 

jednoduše přestěhovatelné. Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale, kotelna je stejně jako hala stará 

cca 25 let a jsou tam kotle v havarijním stavu, další zimu by již nemuseli vydržet. Nové kotle budou 

mít daleko lepší účinnost než stávající. Zateplení ZŠ Nepomuk za 6 mil., podle posledních informací 

bude s firmou rozvázána smlouva, teď to řešíme s právníkem, jak to zformulovat, aby i pro 

poskytovatele dotace OP ŽP bylo vše v pořádku a budeme pak soutěžit v pořadí již 3. firmu, které akci 

snad již provede. O dotaci nepřijdeme, mezní termín čerpání dotace z PO 2007-2013 je 30. 6. 2015, 

tzn., že akce z dotací musí realizován do této doby. Kdybychom začali soutěžit v létě, tak by se s akcí 

mohlo začít na podzim a vše by se tak snad stihlo. Pokud ovšem nevyhraje opět firma podobná těm, 

co vyhrály 1. a 2 kolo. Potom bezbariérové chodníky, tady když jsem viděl navýšení o 1,5 mil, tak jsem 

se zhrozil. Hledal jsem, jak k tomu došlo. Nebyly spočteny vícepráce a méněpráce. Nechám dokument 

kolovat, jsou v něm již všechna čísla definitivně sečtena a odečtena. Vícepráce vznikly hlavně 
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bouráním té skály od křižovatky k hřišti. Mám tu dokument, který jsme sestavili s panem Silovským, 

investičním technikem, kde jsou skutečné částky včetně DPH, které by měly sloužit k dokončení. První 

bod je oprava kanalizace, vysoutěžená částka je 1 993 tis. Kč, vícepráce bouráním kanalizace jsou 398 

tis. Kč, na chodníky byla vysoutěžená cena 8 mil. 126 tis., vícepráce 1 mil. 608 tis., technický dozor 

investora 110 tis. Vícepráce vniklé posouváním a předěláváním projektu 35 tis., archeologický dohled 

5 tis. Kč, koordinátor bezpečnosti práce 14 tis., přeložka sloupů NN u sokolovny 224 tis., stavební 

poradna změny projektu 30 tis., geometrické práce necelých 10 tis. a celkem 12 644  834 Kč. Částka 

800 tis. byla uhrazena již v roce 2013, takže to můžeme odečíst. Celková částka je tedy 11 845 649 Kč. 

My měli po 5 RZ 11 mil., takže by nám teď teoreticky stačilo jen těch 845 tis. a ne 1,5 mil, co bylo 

původně navrženo. Necháme si nějakou rezervu např. na geodetické práce po dokončení. S FV jsme 

se nakonec dohodli na navýšení o 1 mil., i tak z toho nejsme nadšen. 

Pan starosta otevřel diskusi k tomuto bodu. Pan MVDr. se Janovec je zeptal ohledně Normy na city 

bloky. Oni dopravní inženýři změnili názor? Mně tam ty kamiony vadili celá léta. Osobně o to žádal i 

náčelníka místní policie. Říkal jsem, že to tam není kvůli té kanalizaci stavěné na 30 t kolosy a až se to 

zbortí, tak to zaplatíme my. Chtěli jsme tam dát již dříve ty bloky, ale údajně to dle dopravního 

inženýra kvůli bezpečnosti nešlo, takže je rád, že změnili názor.  Pan Ing. Jiran řekl, že jim tam povolili 

max. ty dopravní značky zákaz stání. Paní místostarostka řekla, že to nebude stát 200 tis, ale asi 140 

tis., nebude to až úplně k Normě. Situace je tam dopravně špatná, když stojí kamiony v odbočovacím 

pruhu. Dále jak tam, jsou ty ohromné lavory na té kanalizaci, tak jsme s panem starostou přemýšleli, 

že využijeme formu Vavřík pracující na těch chodnících, že by to mohli z toho jemnějšího a pevnějšího 

materiálu zavést a trochu upravit. Voláme tam policii každý týden, značka tam je, ale řidiči ji 

nerespektují. Pan MVDr. Janovec řekl, že kdyby to stálo těch 200 tis Kč, tak to případné proboření 

kanalizace by stálo daleko více. Ještě k té policii, viděl jsem, že tam stojí kamion v odbočovacím pruhu 

a PČR okolo projela jakoby nic. Paní místostarostka řekla, že je ta kanalizace dle jejích informací jen 

do půlky, asi od Unibricku k odbočovacímu pruhu. Pan starosta řekl, že když je sníh v zimě, tak je 

vidět, že nad parkovištěm vyvěrá na některých místech voda a je možné, že je to právě voda 

z kanalizace. Pan Horník se zeptal, kdy se to udělá. Pan starosta řekl, že to zadají firmě ihned, pokud 

to zastupitelstvo dnes schválí. V červenci až srpnu by to bylo hotové. 

Pan starosta požádal o vyjádření FV. Pan Ing. Švec řekl za FV, že projednali 6 RZ a ten milion jde proti 

srsti jemu i všem členům FV. Má stručnou poznámku, že celý projekt na bezbariérové chodníky a 

kanalizaci je dle názoru FV špatně proveden, i ta změna co se tam stala. Tedy přeřazení parkovacího 

místa zprava doleva směrem k Pyramidě bylo také nešťastné řešení. Tato změna komunikuje 

s navýšením této kapitoly RZ a samozřejmě 800-900 tis. dělají vícepráce spojené s kutáním skály v 

silnici i chodníku. FV uznává, že ty to vícepráce jsou nutné a byly provedeny. FV doporučuje 

zastupitelstvu v rámci toho, že se jedná o již konečnou částku, tuto RZ schválit. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        9 

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

Zdržel se hlasování:  3 (MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Ing. Švec Jiří) 

Schváleno 
 

Závěrečný účet za rok 2013 u Mikroregionu Nepomucko   

Bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 u DSO 

Mikroregion Nepomucko. 

Pan starosta řekl, že ZÚ MN zastupitelé obdrželi v podkladech. Město Nepomuk platí MN členské 

příspěvky. Příjmy celkem 348 033 Kč, výdaje celkem 732 386 Kč s tím, že tam byly splátky úvěrů, 

finanční výpomoci od obcí na předfinancování projektů a nyní se to bude zase z těch dotací vracet. 

Vyúčtované dotace v roce 2013 byl projekt Pozdravy s časů císařpána ve výši 50 tis. Kč, zastupitelé 

obdrželi takovou tu brožuru s historickými fotografiemi obcí MN, byla to zdařilá publikace. V roce 

2013 nebyly auditem zjištěny chyby a nedostatky. Došlo ke zjištění drobných nedostatků za předchozí 

roky, ale je to pouze formalita. Víme, že do roku 2012 prováděla audity MN soukromá firma a vše 

bylo v pořádku, od té doby pak dělá audity Plzeňský kraj a ten zjistil, že to zcela v pořádku nebylo. Od 

roku 2013 je tak vše vyřešené. Platí se členské příspěvky 15 nebo 20 Kč na obyvatele.  

 

Různé 

Rekonstrukce 2 umýváren s toaletami a položení dlažby u hlavního vchodu v 
MŠ Nepomuk  

Schvaluje 

Rekonstrukci 2 umýváren s toaletami a položení dlažby na chodbě u hlavního vchodu v MŠ Nepomuk 

v ceně cca 350.000 Kč s použitím finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Nepomuk. 

V 19:49 odešel pan Ing. Jiran Pavel - 11 zastupitelů 

Důvodová zpráva 

Rekonstrukce by byla prováděna v období hlavních prázdnin, tj. 7-8/2014, kdy je omezen provoz a MŠ 

navštěvuje nejmenší počet dětí v roce. Požadavek na schválení byl doručen elektronicky 16. 6. 2014, 

a protože se jedná o rekonstrukci již tyto hlavní prázdniny, zařazuje se ke schválení ještě na jednání 

ZMN 25. 6. 2014. 

Pan starosta řekl, že rada s tímto souhlasila a doporučuje to ke schválení. Umývárny jsou staré kolem 

40 let a stav tomu odpovídá. Paní místostarostka řekla, že to jsou finanční prostředky z rezervního 
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fondu MŠ Nepomuk naspořené z minulých let a peněz ušetřených za elektrickou energii a plyn. 

Rekonstruovat se bude zatím pouze polovina umýváren. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        11 

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

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 

Projekt MOS 

V 19:51 přišel pan Ing. Jiran Pavel - 12 zastupitelů 

Pan starosta řekl, že zapojení města Nepomuk do projektu na podporu meziobecní spolupráce 

zastupitelstvo schválilo loni v létě. Od listopadu 2013 nastoupili 3 zaměstnanci, kteří zpracovali 

analytickou část pro strategii území ORP Nepomuk dle požadavků Svazu měst a obcí ČR. Do projektu 

MOS je zapojena většina ORP po celé ČR. Analýza se zabývá školstvím, sociální oblastí a odpady. 

Probíhá diskuse nad možným budoucím směřováním v těchto oblastech v rámci MOS. Včera zde 

proběhlo 1. Oficiální setkání starostů ORP Nepomuk, kde se volilo 4. volitelné téma, bylo zvoleno 

téma cestovní ruch a kulturní dědictví. Od června nastoupí pracovník, tematický expert, na oblast 

cestovního ruchu. Někdy na podzim pracovníci projektu přijdou na zastupitelstvo seznámit jej s tím, 

jak projet pokračuje. 

MAS 2013 

Město Nepomuk je členem MAS Sv. Jana z Nepomuku. Prostředky z MN se částečně přelévají do 

MAS. Na internetu a v Nepomuckých novinách jsou informace z MAS. Přináší to finance na drobnější 

projekty pro město i neziskové organizace ve městě. Jedná se např. o prostranství okolo kostela sv. 

Jana, projekty na náměstí, hřiště na myslivně apod. Nyní nevíme, jak to bude s MAS dále, protože v 

PO 2014-2020 stále není stanoveno, jaké finanční prostředky budou právě MAS přerozdělovat. 

Program rozvoje venkova bude již použitelný pouze pro zemědělce, ale ostatní subjekty na tyto 

finance nedosáhnou. Zástupci MAS se snaží lobovat na ministerstvech, aby šlo přes ně peněz co 

nejvíce, vše ukážou následující měsíce. O peníze z PO 2014-2020 bude možné žádat nejdříve koncem 

příštího roku. 

Příspěvek církvi 
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Schvaluje 

Poskytnutí příspěvku, ve výši 200.000,- z rozpočtu města Nepomuk, pro Římskokatolickou farnost, 

arciděkanství Nepomuk a pověřuje Ing. Jaroslava Somolíka zaúčtovat tuto částku do 6. rozpočtového 

opatření města Nepomuk v roce 2014. 

Pan starosta řekl, že město dostalo písemnou žádost, kde pan páter Ing. Holý žádá o poskytnutí 

příspěvku ve výši 200 tis. Kč na restaurování kamenných prvků opěráků, opravu fasády, vyměněnu 

cihel kolem presbytáře, atd. v kostele sv. Jakuba a opravu reliéfu znaku rodu Šternberků na portále 

kostela sv. Jana z Nepomuku. Peněz k realizaci je potřeba mnohem více, než je těch požadovaných 

200 tis. Na tento případný příspěvek je v rozpočtu vyčleněno 150 tis. Kč na rok 2014. Takže jsem 

navrhl usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku, ve výši 150 000 Kč z rozpočtu města 

Nepomuk, pro Římskokatolickou farnost, arciděkanství Nepomuk. Částku můžeme navýšit pomocí RZ. 

Pan starosta předal slovo panu páteru Ing. Holému. Ten řekl, že jsme teď slavili 870 let města 

Nepomuk, které je poutním městem. Čeká nás v roce 2018 církevní výročí a to 625 let od mučednické 

smrti sv. Jana z Nepomuku a pak v roce 2029 uplyne 300 let od svatořečení sv. Jana Nepomuckého. 

Zmiňuji to proto, že tyto opravy jsou během na dlouho trať, děláme je postupně, peníze jsou 

omezené, vše s výhledem na tyto datumy. Za minulý rok se nám podařilo z příspěvku města 200 tis. 

Kč v kostele sv. Jana z Nepomuku opravit varhany a chór za v roce 2013 17 000 Kč a v roce 2014 

58 000 Kč, opravy stále probíhají, dále se podařilo zrestaurovat 4 obrazy celkem za 266 000 Kč, dále 

zrestaurovat symbol jazyka s pěti hvězdami a svatozáří na portále za 42 700 Kč. Pak tam byly výškové 

práce, které nám dala firma jako dar, jak jsou tam ty tři sochy na průčelí kostela, tak bychom tam 

instalovali sítě proti holubům. Dále odvodnění a odvlhčení kostela a od Matice sv. Jana z Nepomuku 

projekt na mimo jiné opravu spodní části fasády -  na toto jste dříve schvalovali půjčku. Dále opravy 

střechy na 3 či 4 místech, které předtím byly opraveny jen provizorně a doházelo k zatékání vody 

střechou. Pak ještě opravy několika pilířů kolem presbytáře sv. Jakuba. Nyní tedy to na co bychom 

případný příspěvek použili, jsou to opravy zbylých dvou pilířů presbytáře, oprava fasády a 

restaurování kamenných prvků, pak by byla tato část presbytáře kompletně opravena. V roce 1992, 

když se tato část opravovala, památkáři nedovolili určitou část oplechovat a z tohoto důvodu došlo 

k postupně k narušování fasády vodou. Zároveň pak ještě opravovali sokl, ale nepoužili správné cihly 

a došlo k jejich narušení, my bychom nyní použili cihly trvanlivé, které by vydrželi déle. Dále kamenný 

portál nad vchodem do kostela sv. Jana z Nepomuku, který by se měl rovněž restaurovat. Následně 

pan páter Ing. Holý poděkoval za příspěvek poskytnutý v minulém roce a řekl, že chtěl takto 

prezentovat, že peníze se využili a reprezentují nejen farnost, ale i město.  

Pan starosta se zeptal, jestli má někdo dotazy nebo navrhuje jinou částku než je těch 150 tis. Kč. Pan 

MUDr. Polívka Jiří, CSc. řekl, že by byl proto, přispět stejnou částkou jako vloni, pokud by to 

samozřejmě rozpočet unesl. Pan Ing. Švec řekl za FV, že tato částka není pro rozpočet zásadní, 

nemůže rozpočet ohrozit, nemá cenu o ní jednat pro stránce negativní. Pan Fabík řekl, že se 

přimlouvá za 200 tis. Kč, památky je třeba opravovat postupně. Pan Horník řekl, že doufá, že se to 

všechno ve stavu opraveném vydrží až do těch výročí. Chtěl by, aby tam byl nějaký stavební dozor při 

realizaci oprav, je také pro 200 tis. Kč.  
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Pan starosta řekl, že navrhuje na základě připomínek zastupitelů upravit částku na těch 200 tis. Kč. 

Návrh usnesení by tedy zněl: zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku, ve výši 200 000 Kč z 

rozpočtu města Nepomuk, pro Římskokatolickou farnost, arciděkanství Nepomuk a pověřuje Ing. 

Jaroslava Somolíka zaúčtovat tuto částku do 6. rozpočtového opatření města Nepomuk v roce 2014. 

Má někdo připomínky k navrženému? Dávám tedy hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        12 

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

Zdržel se hlasování:  0 

Schváleno 
 

Diskuse 

Pan starosta otevřel diskusi, o slovo se přihlásila paní místostarostka a řekla, že by se chtěla 
zeptat na projekt MOS, překvapilo ji, že jako 4 volitelné téma bude cestovní ruch, protože 
meziobecní spolupráce je o spolupráci obcí a jak se tedy zapojí i ty menší obce, které nemají 
třeba ani kapličku.  

V 20:15 odešel pan Ing. Švec Jiří  - 11 zastupitelů 

Pan starosta řekl, že cestovní ruch a kulturní dědictví je velmi široký pojem, protože i přes 
malé obce může vést např. cyklostezka anebo formou meziobecní spolupráce mohou získat 
finance na opravu třeba těch kapliček apod. Je to široké téma. Pomocí dotazníků vyplynula 2 
nejčastěji zmiňovaná témata a to Administrativní podpora obcím se strany ORP nebo 
Mikroregionu Nepomucko, kdy by zejména neuvolnění starostové malých obcí toto velmi 
uvítali. Jednalo by se o kompletní administrativní podporu, např. i pomoc se žádostmi o 
dotace. Tato věc lze ale řešit i jinak, např. profesionalizací MN, kdyby obce platily jako nyní 
do MN určitou částku dle počtu obyvatel, ale navíc by MN za určitý finanční obnos, menší 
než požadují specializované soukromé firmy, za ně např. žádost o dotaci na projekt vyplnil. 
Proběhla nad tímto diskuse. Nakonec představitelé obcí schválili 2. téma a to cestovní ruch a 
kulturní dědictví s tím že administrativní podporu obcím bude řešit MN jiným způsobem. 
Paní místostarostka řekla, jestli přes nějakého pracovníka. Pan starosta řekl, že to se ještě 
neví, vše záleží na domluvě. Pan PhDr. Kroupa řekl, že péče o památky je drahá, je třeba, aby 
byla průběžná, pokud mají byt zachované. To je přesně ten přístup, který pospal pan páter 
Ing. Holý. Zároveň to jsou věci, které dávají obcím specifickou tvář a napomáhají cestovnímu 
ruchu, je to jedna z možností jak dostat do obcí peníze, MAS sv. Jana z Nepomuku je jedna 
z možných zdrojů. Když se člověk podívá na rozpočty na Ministerstvu kultury nebo jak se 
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rozdělují peníze přes ORP, tak i když tam bylo letos více peněz, tak tam nebylo ani půl 
milionu, takže každý takovýto zdroj je dobrý.  

Pan Ing. Somolík řekl, že byl pověřen zakomponovat do rozpočtu těch 50 tis. navíc oproti 
tomu, co bylo schváleno v rozpočtu. Bylo zvykem, pokud se takto hýbalo financemi, vzít 
finance z činnosti místní správy. Přiklonil bych se k porušení této tradice, neboť 440 tis. jsme 
z činnosti místní správy vyčlenili na neinvestiční finanční transfery. Pokud tedy nebudete nic 
namítat, navrhuje těch 50 tis. vzít z paragrafu bytové či nebytové hospodářství. Čerpání do 
května je tam 37% a tedy v podstatě těch 50 tis., což je v tom množství finančních 
prostředků, které jsou tam rozpočtovány zanedbatelné a neměly by způsobit problém. Takže 
jestli s tím souhlasíte, protože jedna věc je dostat úkol a druhá jak to udělat. Technicky s tím 
problém není, ale abyste s tím souhlasili. Pan starosta řekl, že nebudeme tvořit přímo nový 
návrh usnesení. Schválili jsme v daném bodě, že pověřujeme pana Ing. Somolíka a já a asi ani 
vy s tím nebudete mít problém, bude to v zápise.  

V 20:21 přišel pan Ing. Švec Jiří - 12 zastupitelů 

 

Usnesení  

Pan starosta požádal zástupce návrhové komise, pana Ing. Jirana, aby přednesl návrh usnesení z XXVI. 
zasedání zastupitelstva města Nepomuk. Pan Ing. Jiran přečetl usnesení z jednání zastupitelstva. 

V 20:21 odešel pan MVDr. Janovec Ladislav  - 11 zastupitelů 

V 20:23 přišel pan MVDr. Janovec Ladislav  - 12 zastupitelů 

Paní místostarostka navrhla vyjmout z usnesení bod jednání Komise pro občanské záležitosti, když se 
nesešli. Pan starosta řekl, že tam informace byla, a to taková, že se nesešli.  Pan Horník řekl, že to 
doba od minulého zasedání zastupitelstva je pouze 14 dnů. Paní místostarostka řekla, že to zcela 
chápe, ale informace, že se nesešli, je o ničem. Pan starosta se  s panem Ing. Jiranem se shodl, že 
tento bod v usnesení ponechají.  

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

Pro hlasovalo:                        11 

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

Zdržel se hlasování:  1 (PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 
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Závěr 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a řekl, že nás v září čeká pravděpodobně poslední 
zastupitelstvo v tomto složení. 

Zapsal Ing. Václav Netušil 
V Nepomuku dne 25. 6. 2014 

 
 

Václav Kovář 
Starosta města 

 
Ověřili: 

Fabík Jiří. ...................................................................................................................................  

MVDr. Janovec Ladislav ............................................................................................................  

  


