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Z á p i s 
 

z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 17.3. 2011 od l9.OO 
hodin v Sokolovně Nepomuk 
 

Číslo jednání:  JedNZ2-5/2011  
Datum jednání:  17.03.2011 
Místo jednání :Sokolovna Nepomuk  
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  František Mašek  
Hosté:  -  
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
  
Starosta, dle § 92 odst. l zák. č. l28/2OOO Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a změn, 
zahájil v 19.00 hod. řádné V. veřejné zasedání Zastupitelstva města Nepomuk, přivítal 
zastupitele a přítomné. Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva a tudíž je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. Navrhl, aby se zasedání řídilo původně vyhlášeným 
programem: 

 

Pan starosta určil zapisovatelem pana tajemníka Ing. Václava Netušila. 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (64/NZ2/2011) 

3. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 

4. Kontrola plnění usnesení (66/NZ2/2011) 

5. Zprávy z jednání městské rady (65/NZ2/2011) 

6. 2. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (60/NZ2/2011) 

7. 3. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (61/NZ2/2011) 

8. Inventarizace 2010 (54/NZ2/2011) 

9. Rozdělení hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací za rok 2010 

do rezervního fondu a fondu odměn dle požadavků škol (50/NZ2/2011) 

10. Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 204/27 o výměře 757 m2 v k. ú. 

Nepomuk, lokalita Na Daníčkách, za 450 Kč/m2 p. (***) (52/NZ2/2011) 

11. Žádost o dotaci na rekonstrukce místních komunikací z ROP NUTS II 

Jihozápad (63/NZ2/2011) 

12. Změna doplacení bytu v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 16 – (***)(55/NZ2/2011) 

13. Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U sokolovny 559, byt 

č. 5 (***) (56/NZ2/2011) 

14. Dodatek č. 1/2011 s Plzeňským krajem ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku 

Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou 

vnitrostátní linkovou dopravou (57/NZ2/2011) 
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15. Zvýšení vodného a stočného rpo rok 2011 (59/NZ2/2011) 

16. Oprava střechy na městské sportovní hale (51/NZ2/2011) 

17. Záměr opravy podlahy ve městské sportovní hale Nepomuk (62/NZ2/2011) 

18. Oprava kanalizace u školy (53/NZ2/2011) 

19. Změna člena představenstva Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s. za město 

Nepomuk (58/NZ2/2011) 

20. Různé  

21. Diskuse 

22. Usnesení 

23. Závěr 

 
Pan starosta se zeptal zda má někdo připomínky k navrženému programu jednání nebo 
navrhuje program jiný. Nebylo tomu tak, a proto nechal o dnešním program hlasovat.  
 
Pro hlasovalo:                          14              
 

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

Zdržel se hlasování  :                   0    

- schváleno 

 

 
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
Volí 
Pan starosta navrhl do návrhové komise:    MUDr Jiří Polívka , Jiří Fabík, Ing. Pavel Jiran 

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 
Volí 
Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu ve složení   Ing. Jiří Švec, Mgr. Miroslav Němec 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
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Pro hlasovalo:                       13 

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

Zdržel se hlasování:                   1 ( Ing. Švec Jiří ) 
- schváleno 
 

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

 

3. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  
 

Pan starosta požádal  pana  Václava Horníka nebo pana Václava Nováka, aby jeden z nich 
podal zprávu o ověření zápisu  ze  IV. Veřejného zasedání městského zastupitelstva. Pan 
Novák řekl , že prošli  s panem Horníkem zápis a ten se ve všech bodech shoduje s pořadem 
jednání .  

 

 
4. Kontrola plnění usnesení   
Jednotlivé body jsou splněny, z diskuse tu byl podnět p. Kroupy ohledně vykládání kamionů 
ve Dvorci u Elitexu – já a paní místostarostka jsme hned druhý den jednali v Elitexu o této 
věci a byla přislíbena alespop částečná náprava spočívající v lepším označení vykládky, 
pracovníků a řízení provozu v místě. Co se týče natáčení záznamů zezasedání zastupitelstva 
(jako další podnět P. Kroupy) – nyní probíhá poptávkové řízení a od dalšího zasedání budou 
tato natáčena. Na ostatní podněty bylo ihned odpovězeno. Dále zde byl dotaz pana MVDr. 
Janovce, jestli na dalším zasedání bude také taková zima. Bylo zajištěno, aby dnes bylo v 
prostoru zasedání tepleji. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 

Zprávu o kontrole plnění usnesení z IV. Veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk  

 

 
5. Zprávy z jednání městské rady   
Tyto zprávy přečetla paní místostarostka  

 
Zastupitelstvo bere na vědomí 

Zprávy z jednání městské rady  
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6. - 2. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011   
Zastupitelstvo schvaluje 
2. rozpočtovou  změnu  pro rok 2011 , kde celkové příjmy činí  306 615,87 tis. Kč, celkové výdaje činí 

342 274,27 tis. Kč , financování úvěrů  545,1 tis. Kč . 

Zastupitelstvo  pověřuje 
Ing. Irenu Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek  

Důvodová zpráva: 

Tato změna již byla schválena radou města v únoru , ale podle pokynů je jí třeba ještě schválit 

zastupitelstvem . 

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

 

 
7. - 3. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011   
Zastupitelstvo  schvaluje 
3. rozpočtovou změnu pro rok 2011 , kde celkové příjmy činí 311 128,64 tis. Kč  , celkové výdaje činí 

346 787,04 tis. Kč , financování úvěrů  545,1 tis. Kč . 

Zastupitelstvo  pověřuje 
Ing. Irenu Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek  

Důvodová zpráva: 

Rada toto projednala a doporučuje ke schválení zastupitelstvu.  

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. 

Pan Kroupa se ptal, proč se peníze berou u investic z projektů z Evropské unie a u 

komunikace u Normy peníze zůstávají. Pan starosta řekl, že je možné je přesunout, aby tam 

neležely zbytečně. Pan Švec dal pozměpovací návrh, aby 500.000,-- Kč na komunikaci u 
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Normy se přesunulo na projekty dotované z EU. Pan starosta tedy nechal přesunout 

500 000,-Kč na projekty dotované z EU.  

Pan starosta se znovu zeptal zda má ještě někdo připomínky k projednávanému bodu. Nebylo 

tomu tak, a proto  nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

 

 

8. - inventarizace 2010   
Zastupitelstvo  bere na vědomí 

Výsledky inventarizace města Nepomuk a složky napojené na rozpočet Města Nepomuk za rok 

2010, a to k 31.12.2010 

Důvodová zpráva: 

Viz. příloha: sestavená tabulka  

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

 

 
9. - Rozdělení hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací za 
rok 2010 do rezervního fondu a fondu odměn dle požadavků škol   
Zastupitelstvo schvaluje 
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Rozdělení hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací za rok 2010 do fondů v 

navrhované výši dle přílohy . 

Důvodová zpráva: 

Navrhuji rozdělení dle požadavků škol – viz. tabulka a elektronická příloha – naskenované dopisy škol:  

Příspěvková organizace Hospodářský výsledek Rezervní fond Fond odměn 

MŠ Nepomuk 264.460 Kč 234.460 Kč 30.000 Kč 

ZŠ Nepomuk 52.582,98 Kč 22.582,98 Kč 30.000 Kč 

ZUŠ Nepomuk 141.174,21 Kč 81.174,21 Kč 60.000 Kč 

 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  

Paní Trhlíková se ptala, proč pan ředitel Schejbal neuvedl na co fin. prostředky využije. Paní 

místostarostka odpověděla, že to sice neuvedl, ale že je to tak malá částka, že pokud bude 

něco pořizovat bude žádat zřizovatele o doplnění dalších fin. prostředků, protože za toto by 

nic nepořídil. 

Pan starosta ze zeptal zda má ještě někdo připomínky, Nebylo tomu tak, a proto  nechal 

hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       12 

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

Zdržel se hlasování:                   2 (Mgr. Trhlíková Věra, PhDr. Kroupa Pavel ) 
- schváleno 

 

 

10. - Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 204/27 o výměře 757 m2  
v k. ú. Nepomuk, lokalita Na Daníčkách, za 450 Kč/m2 (***)   
Zastupitelstvo  schvaluje 
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 204/27 o výměře 757 m2 v k. ú. Nepomuk, lokalita Na 

Daníčkách, za 450 Kč/m2 (***). 
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Důvodová zpráva: 

Dne 17. 2. 2011 si p. (***) požádal o prodej pozemkové parcely Na Daníčkách č. 204/27 o výměře 757 

m2 a do budoucna by měl zájem i o prodej sousední pozemkové parcely č. 204/12 o výměře 777 m2 

(žádost s mapkou je připojena v el. příloze). Tyto parcely jsou již vice jak rok volné. V příloze je 

připojen návrh kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 204/27 o výměře 757 m2. 

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

 

 
11. - Žádost o dotaci na rekonstrukce místních komunikací  z ROP NUTS II 
Jihozápad   
Zastupitelstvo  schvaluje 

Zastupitelstvo města Nepomuku schvaluje realizaci projektu včetně podání žádosti o 
podporu na realizaci projektu „Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací“ z prostředků 
ROP NUTS II Jihozápad, jež bude podána v rámci 13. výzvy  ROP NUTS II Jihozápad.  

Zastupitelstvo města Nepomuku dále schvaluje zajištění finančního krytí projektu po celou 
dobu realizace projektu z rozpočtu města Nepomuk (celkový rozpočet projektu činí 25 345 
562 Kč včetně DPH) a kofinancováním podílu města Nepomuku v rámci rozpočtu obce ve výši 
15% z celkových způsobilých výdajů projektu a 100% nezpůsobilých výdajů projektu (tj. 
celkem  8 704 675 včetně DPH). Realizační fáze projektu bude probíhat v letech 2011 – 2013. 

Důvodová zpráva: 

Jedná se o žádost o dotaci z ROP Jihozápad na rekonstrukce místních komunikací v lokalitách 

Plzepská, U Pošty, Na Kaplance, Myslivecká, Luční a na Čiháku... 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  

Pan Kroupa upozornil na betonovou dlažbu U Kaplanky, která je v projektu. Tuto dlažbu chtěl 
změnit, pokud by  to ještě šlo, na kamennou. Dále by chtěl zachovat v dlažbě nápis před 
drogerií U Petrů. Starosta řekl, že se budou snažit, pokud to bude možné zachovat.  
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Pan Skala chtěl vědět , jestli se podává projekt rekonstrukce místních komunikací ( Luční , Na 

Čiháku, Myslivecká a části ulice Na Kaplance, Plzepské , U pošty) dohromady nebo zvlášť. Pan 

tajemník vysvětlil, že zpracovatel dotace propočítal lepší úspěšnost ( větší počet bodů ), když 

se ulice podají jako jedna dotace,  než samostatně. Dále dodal, že město Nepomuk má 

v rekonstrukcích místních komunikací  menší šanci uspět, než velká města. Jinak v této 

dotační výzvě je již málo finančních prostředků . Pan Skala se ještě zeptal,  jestli tuto žádost o 

dotaci zpracovává stejná firma jako v roce 2009, kdy se podávala žádost o dotaci na 

rekonstrukci ulic Na Čiháku, Luční a Myslivecká. Pan tajemník řekl, že ano. 

Pan starosta se zeptal jestli má ještě někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  nechal 

hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

 

 
12. - Změna doplacení bytu v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 16 – (***) 
Zastupitelstvo schvaluje 
Změnu termínu doplacení bytu v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 16 – (***)za cenu platnou pro 

rok 2011 ve výši  781 579,- Kč, první splátka ve výši 300 000,- Kč byla již uhrazena a doplatek ve výši 

481 579,- Kč bude uhrazen  do 31.12.2011. Jedná se o byt o velikosti 3+k.k./I.kategorie, o celkové 

výměře 87,86 m2.  

Důvodová zpráva: 

(***) žádají o změnu termínu doplacení bytu. Původně měl  být byt doplacen v roce 2019.  

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 
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- schváleno 

 

 
13. - Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U 
sokolovny 559, byt č. 5 (***)   
Zastupitelstvo schvaluje 
Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U sokolovny 559, byt č. 5 (***). Jedná 

se o byt o velikosti 3+1/I.kategorie o celkové výměře 83,18 m2. Byt bude doplacen v roce 2018, za 

platnou cenu pro rok 2018 ve výši 645 580,- Kč. První splátka ve výši 75 000,- Kč je již uhrazena. 

Důvodová zpráva: Po rozvodu manželství došlo k majetkovému vyrovnání a p. (***) 

souhlasí s převodem bytu na p. (***) 

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

 

 
14. - Dodatek č. 1/2011 s Plzeňským krajem  ke Smlouvě o poskytnutí 
finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou 
Zastupitelstvo schvaluje 
Dodatek č. 1/2011 s Plzepským krajem ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzepskému 

kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzepského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou 

dopravou – pro rok 2011. Město Nepomuk poskytne příspěvek ve výši 113.820,-- Kč bankovním 

převodem ve lhůtě do 31.10.2011  

Důvodová zpráva: 

Tento dodatek se uzavírá s Plzepksým krajem každý rok. Uvedený příspěvek platí město Plzepskému 

kraji za to, že na našem území jsou  zastávky linkových autobusů.    

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  
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Paní Trhlíková se ptala,  kolik finančních prostředků město přispívalo na dopravní obslužnost 
v minulých letech. Pan starosta odpověděl že to bylo srovnatelné s touto částkou. Dále se 
ptala jestli se jednalo o navýšení spojů mezi  Nepomukem a Dvorcem.  Pan starosta řekl, že 
objednatel je Plzepský kraj a jednat by se mělo s ním.  
Pan Kroupa navrhnul udělat anketu ve městě, aby se zjistilo kolik lidí jezdí mezi Dvorcem a 
Nepomuk autem a proč a dále do této ankety zařadit i jiné otázky za účelem zjištění 
potřebnosti autobusového spojení mezi uvedenými částmi města. Dále pan Kroupa kritizoval 
parkování automobilů ve městě.  
Paní Tyrperklová upozornila, že autobusem  jezdí jenom žáci a dále, že autobus nepočká ani 

5 minut při zpoždění vlaku . 

Pan starosta se zeptal zda má ještě někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  nechal 

hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

 

 
15. - Zvýšení vodného a stočného pro rok 2011 pro město Nepomuk 
Zastupitelstvo schvaluje 

Zvýšení vodného na 25,00 Kč za m3  a stočného na 22,00 Kč za m3  od 1.4.2011 

Důvodová zpráva: 

V prosinci 2009 byla uzavřena smlouva o nájmu a provozování vodovodu a kanalizací. Od 
1.1.2010 byla stanovena cena vodného 23,-- Kč a stočného 21,-- Kč. V této ceně byl zahrnut 
pronájem zařízení, za který nájemce (KaV)  platil městu Nepomuk 1,-- Kč za každý odebraný 
m3 vody a 1,--  Kč za každý odvedený m3 vody (m3 stočného). Ze zbytku si nájemce hradil 
provoz (KaV). Pomocí nájemného město získává prostředky na opravu kanalizací a vodovodů. 
Z nově navrhovaného vodného a stočného nájemce bude i nadále odvádět nájemné ve 
stejné výši jako v roce 2010 tj. 1,-- Kč za každý odebraný m3 vody a 1,--  Kč za každý 
odvedený m3 vody (m3 stočného). Zbytek půjde na pokrytí provozu dle skutečných propočtů 
viz. přílohy. Rada toto doporučila ke schválení zastupitelstvu  

 Lokalita  Období od:  Vodné  Stočné  Celkem 

Plzeň  01.01.2011  40.9  27.56  68.46  

Plzeň-sever  01.01.2011  42.23  29.03  71.26  

St. Plzenec - ČOV I.  01.01.2011  30.998  29.129  62.75  

http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=0&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=1&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=2&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=3&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=4&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
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 Lokalita  Období od:  Vodné  Stočné  Celkem 

St. Plzenec - ČOV II.  01.01.2011  30.998  29.129  60.14  

Stod  01.01.2011  38.753  22.627  61.38  

Břasy  01.01.2011  40.81  22.63  63.44  

Touškov  01.01.2011  42.23  29.03  64.43  

Chotíkov  01.01.2011  28.34  -  28.34  

Plešnice  01.01.2011  40.83  -  40.83  

Ejpovice  01.01.2011  39.49  -  39.49  

Radnice  01.01.2011  30.7  14.99  45.69  

Štěnovice  01.01.2011  32.45  21.49  53.95  

Čiţice  01.01.2011  -  31,00  31,00  

Chrást  01.01.2011  42.23  29.03  71.26  

Šťáhlavy  01.01.2011  38,14  26,91  65,05  

Blovice  01.01.2010  46,96  21,58  68,54  

Losiná  01.01.2011  43,31  27,62  70,93  

Domaţlice  01.01.2011  34,84  27,46  62,30  

Dobřany  01.01.2010  27,67  25,73  53,40  

Vlčtejn  01.01.2010  46,37     46,37  

Přeštice  01.01.2011  41,53  36,13  77,66  

Ţákava  01.01.2011  48,54     48,54  

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  

Pan Kroupa upozornil na tabulku nákladů na vodné a stočné, kde provozovatel má nižší 

náklady, než o co chce zvýšit vodné a stočné a tudíž si bude zvyšovat zisk.  Pan starosta 

vysvětlil, že při kalkulaci a předpokladu letošního roku se musí brát v úvahu vývoj cen 

elektřiny a dalších zvýšených  vstupů, které mají vliv na vodné a stočné. Dále dodal, že město 

je akcionář provozovatele a tím zisk může být vrácen formou vyplacených dividend. Pan 

Kroupa se zeptal kolik vlastní město akcií provozovatele. Pan starosta řekl, že to zjistí. 

Pan starosta se zeptal zda má ještě někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  nechal 

hlasovat. 

http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=0&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=1&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=2&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=3&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
http://www.kav-plzenec.cz/index.php?option=com_eventtableedit&Itemid=82&sortedAfter=4&sortingDirection=0&limit=&page=1&filternach=
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Pro hlasovalo:                       11 

(Fabík Jiří ,  Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, Marušincová Alena , Míkovec 
Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří , 
Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:                          2 (Mgr. Trhlíková Věra, PhDr. Kroupa Pavel ) 
Zdržel se hlasování:                   1(MVDr. Janovec Ladislav) 
- schváleno 
 

 
16. - Oprava střechy na městské sportovní hale   
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Havarijní stav střechy na městské sportovní hale 

Zastupitelstvo schvaluje 
Uzavření smlouvy s firmou Klempířství a pokrývačství Milan Novák na opravu městské sportovní  haly  

za cenu 109 836,-Kč  včetně DPH .  

Důvodová zpráva: 

Jelikož střechu na sportovní hale je nutno opravit a přešroubovat , byla vybrána ze tří nabídek firma s 

nejnižší cenou. 

Poptávali jsme firmu Pokrývačské práce-Zdeněk Fiala, za cenu 128 388,- Kč, firmu Klempířské a 

pokrývačské práce-Petr Grubr, za cenu 127 579,- Kč a firmu Klempířské a pokrývačské peráce-Milan 

Novák, za cenu 109 836,- Kč.  Uvedené ceny jsou včetně DPH.  

Rada toto doporučuje ke schválení zastupitelstvu  

Slovo si vzal pan Jiran a upozornil, že je třeba Milanovi Novákovi určit taky jasný termín. Již to 

slíbil před rokem. Město mu dalo objednávku, ale on to do teď nedodělal. 

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       13 

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

Zdržel se hlasování:                   1 (Novák Václav) 
- schváleno 

 

 
17. - Záměr opravy podlahy ve městské sportovní hale Nepomuk   
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Zastupitelstvo schvaluje 
Záměr opravy podlahy ve městské sportovní hale Nepomuk . 

Důvodová zpráva: 

V současné době je parketová podlaha značně porušená. Jsou tam velké mezery a prach zalézá až 

pod parkety. Při sportování (respective běhání) se prach vytlačuje do ovzduší.  Při sportu se tak stane 

v hale nedychatelno. Na celkovou výměnu (novou podlahu) podlahy Město nemá finanční 

prostředky.  Minulý týden byla podána žádost o dotaci na Plzepský kraj. V případě, že bude přiznána 

dotace , může  Město  dofinancovat vlastní spolúčast.  

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  

Pan Bárta řekl, že v minulosti připravoval s panem Jiranem projekt. Ptal se jestli se tímto 
projektem někdo zabýval a proč to musí být z dotace, protože oprava  přebroušením a 
nalakováním to nevyřeší. Starosta odpověděl,  že se tím zabýval a dokonce s tím šel na kraj 
požádat o dotaci a bylo mu řečeno, že Plzepský kraj poskytuje dotace  pouze do 300 tis. Kč . 
Více, že poskytují na venkovní víceúčelové hřiště a to 30%  z investice. V minulých letech 
město do haly neinvestovalo. Lepší bude, když město halu opraví, než když zůstane ve 
stávajícím stavu. Město nemůže investovat většinu rozpočtu do haly.  
Pan Jiran řekl, že měl na posouzení haly odborníka na podlahy tělocvičen a ten upozornil na 
to, že podlaha je z 80. let  a tím má doslouženo.  Investice do rekonstrukce je špatným 
hospodařením města.  
Pan Kroupa upozornil na procedurální chybu, protože v podkladech nebyla uvedena cena a 
ani konkurenční projekty. Paní místostarostka řekla , že se podlaha haly nemusí opravovat a 
může se to odložit. Pan Jiran řekl, že tedy můžeme schválit záměr. 
Pan Jiran navrhoval na to použít nejen finanční prostředky z výherních hracích přístrojů, ale i 
od sponzorů. Pan Bouše navrhoval úvěr. Pan starosta navrhnul počkat na výsledek dotace a 
potom se uvidí.  Zatím je rozpočet města napjatý a jeho cílem není město zadlužovat. 
 

Pan starosta se zeptal zda má někdo ještě někdo připomínky k tomuto bodu. Nebylo tomu tak, 

a proto  nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

Ve 20. 13 hod odešel Ing. Švec – celkem 13 zastupitelů 
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18. - oprava kanalizace u školy  
Zastupitelstvo bere na vědomí 

Havarijní stav kanalizace pod školou, která odvádí vodu z přilehlých lokalit 

Zastupitelstvo  schvaluje 
Smlouvu na opravu kanalizace u školy s firmou KaV Starý Plzenec a.s. za cenu  194 033,-Kč včetně 

DPH . 

Důvodová zpráva: 

Kanalizace pod školou je v současné době nefunkční, protože odvonpovací trubky prorostly kořeny 

stromů a popraskaly, voda neodtéká a při tání nebo větším děšti se pak voda hromadí ve sklepech 

školy a plísep je cítit přímo ve školní budově, je nutné kanalizaci zprovoznit, aby byla funkční. 

Poptávali jsme tři firmy: firmu REVOS, spol.s.r.o., Sedláčkova 651/III, Rokycany, za cenu 258 353,- Kč, 

firmu AMTEX Top, s.r.o., Na jíkalce 1052/2, 301 00 Plzep, za cenu 213 689,- Kč, firmu Kanalizace a 

VODOVODY, Starý plzenec a.s., za cenu 194 033,- Kč. 

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH . 

Slovo si vzal pan Kroupa a ptal se proč to platí město Nepomuk.  Pan Jiran  vysvětlil , že 

město je od začátku investorem . 

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       13 

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

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

Ve 20.15 hod. se vrátil Ing. Švec – celkem 14 zastuptielů 

 

 
19. - Změna člena představenstva Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s.  za 
město Nepomuk   
Zastupitelstvo bere na vědomí 
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rezignaci pana Jiřího Maška na funkci člena představenstva Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s. 

Zastupitelstvo doporučuje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. g zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a změn, 

představenstvu Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s., aby na valné hromadě navrhla ke schválení 

pana Václava Kováře za člena představenstva uvedené společnosti. 

 

Důvodová zpráva: 

Jelikož město Nepomuk vlastní významný objem akcií firmy Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s. 

má svého zástupce v představenstvu této společnosti. Vždy jím byl starosta města Nepomuk, proto i 

nyní navrhuje pana starostu do představenstva. Bývalý starosta pan Jiří Mašek bude na nadcházející 

valné hromadě rezignovat na funkci a za něho bude navržen na této valné hromadě pan starosta 

Václav Kovář. Proto je potřeba toto schválit v zastupitelstvu. Rada toto doporučila zastupitelstvu ke 

schválení.  

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       13 

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

Zdržel se hlasování:                   1 (Kovář Václav) 
- schváleno 

 

 
20. - Různé 
Bezúplatný převod  pozemků v ZE parc. č. 1560/2 a 1558/4 v k. ú. Nepomuk   
Zastupitelstvo ruší 
Část usnesení  ze  XVI. Veřejného  zasedání   Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 16. 4. 

2009  v následujícím znění : 

Bezúplatný převod pozemků ve zjednodušené evidence –původ Pozemkový katastr  č. 1560/2 o 

výměře 1528 m2 a č. 1558/4 o výměře  3 982 m2 vše v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových ČR na Město Nepomuk . 

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

nechal hlasovat. 
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Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

Zastupitelstvo schvaluje 
Bezúplatný převod pozemků ve zjednodušené evidenci  - původ Pozemkový katastr č. 1560/2 a č. 

1558/4 vše v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování  státu ve věcech majetkových  ČR na Město 

Nepomuk  

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 

Důvodová zpráva: 

Tyto pozemky leží pod místní komunikací v Plzeoské ulici . Město Nepomuk již dřive žádalo o 

bezúplatný převod, ale část pozemků zasahovala do silnice I. třídy u Přesanického náměstí .  Nyní 

došlo k oddělení a je třeba to aktuálně  schválit znovu . Do usnesení nemáme radši uvádět výměru. 

Pro informaci aktuální výměra 1560/2 je 1283 m2 a 1558/4 je  3 340 m2.  

 

 
Smlouva o přeložce č.Z_S24_12_8120026988   
Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu  číslo Z_S24_12_8120026988 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie  s firmou ČEZ Distribuce a.s. na stavbu Nepomuk, RD Na Daníčkách – přeložka NN 

za cenu 184 000,-Kč  bez DPH  

Důvodová zpráva: 

Jedná se o nové podzemní vedení   NN  v lokalitě obytné zony  Na Daníčkách  a to v ulici bývalých 

jatek , kde měly být původně řadové domky a ty měly mnoho přípojek. ČEZ nechce zaslepovat 
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nepotřebné přípojky, ale udělat nové vedení   a z něho vytáhnout nové přípojky k osamělým 

rodinným domkům.  

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       12 

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

Zdržel se hlasování:                   2 (PhDr. Kroupa Pavel,  Ing. Švec Jiří) 
- schváleno 

 

 
Smlouva  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-
0004203/VB/1   
Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  číslo IE -12-0004203/VB/1 s firmou 

ČEZ Distribuce a.s. , jejímž předmětem strpění  umístění, zřízení a provozování  Stavby “Nepomuk, U 

Pošty-kNN,NN”  na dotčených nemovitostech a to částech  pozemku  p.č. 1512 ZE(PK) , pozemku p.č. 

1512/7 KN a pozemku p. č. 1559 ZE(PK) vše v k. ú. Nepomuk.  

Důvodová zpráva: 

Jedná se o přeložku vzdušného vedení NN pod povrch země v lokalitě u  Pošty  v Nepomuku  směrem 

ke Kaplance. 

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 
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Nákup vozidla pro SDH Nepomuk (Požární ochrana – investice) 

Zastupitelstvo schvaluje nákup transportního vozidla FORD TRANSIT červené barvy za cenu 199.000,- 

Kč (ve schváleném rozpočtu vyčleněno 210.000,-). 

Důvodová zpráva: 

Sbor dobrovolných hasičů má pro letošní rok ve schváleném rozpočtu položku pro nákup dodávky 

upravené pro transport osob (hasičů) ve výši 210.000,- Kč. Dle sdělení p. Novotného mají možnost 

pořídit velmi pěkné ojeté vozidlo červené barvy (FORD TRANSIT) z Domažlic. V případě schválení by 

pro něj hned zítra zajeli. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  

Pan Jiran se ptal v jakém stavu je vozidlo . Pan starosta odpověděl , že to neviděl , ale na 
fotce to vypadá pěkně. Pan starosta vyzval pana Kubíka , aby se k tomu vyjádřil . Pan Kubík 
řekl , že tam nebyl , ale že zavolá pana Zemana , který ho viděl a může k tomu vysvětlit 
podrobnosti. Pan Švec se zeptal , jestli může sloužit pro cestu z Nepomuka do Dvorce. Pan 
Kubík řekl, že nesmí být toto vozidlo vyjmuto. Pan Janovec se ptal kolik osob se vejde do 
toho minulého hasičského auta. Pan Kubík odpověděl 7  lidí.  Pan Kubeček upozornil , že auto 
nikdo  ze zastupitelů neviděl a kupuje se a na podlahu haly není. Na závěr pan Kubík  řekl ,že 
auto viděli 3 hasiči a , že pan Zeman už jede na toto jednání zastupitelstva , aby vysvětlil 
podrobnosti.  
Pan starosta se zeptal , zda má ještě někdo připomínky k projednávanému bodu. Nebylo tomu 

tak, a proto  nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       8 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   6  

(MVDr. Janovec Ladislav , Ing. Jiran Pavel, PhDr. Kroupa Pavel,  Ing. Švec Jiří , Mgr. Trhlíková 
Věra, Valentová Hana) 
- schváleno 

 

21. Diskuse  
Pan Beránek se ptal, co bude se Zeleným Dolem, kde jsou díry v komunikacích, hlavně 
v Myslivecké ulici . Dále nejsou kontejnery na odpad. Pan starosta vysvětlil, že o silnici, která 
je ve správě SÚS jednal na kraji o zařazení do jejich plánu investic. U Myslivecké ulici se čeká 
na dotaci , jak mluvil tajemník. Rozmístění kontejnérů předali na Komisi pro občanské 
záležitosti. Pan Kubík se zeptal jestli pokud nebude dotace se Myslivecká ulice opraví 
z městského rozpočtu. Pan starosta odpověděl, že se o tom bude jednat při nezískání dotace.  
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Pan Šimáček upozornil na plísep u obytného domu „Na Rafandě“. Pan starosta odpověděl , 
že o tom ví a předal to stavebnímu technikovi . Protože se nyní mění, radši na to upozorní i 
nového technika. Dále požadoval pan Šimáček, aby školní jídelna vařila i v sobotu a neděli. 
Pan Švec odpověděl, když si to pan Šimáček zaplatí. Paní místostarostka nabízela dovoz 
obědů z jiné vývařovny . Zdůraznila , že školní jídelna nemůže z technických důvodů vařit o 
víkendech, že by si  kuchařky ani neodpočinuly  a bylo by to neekonomické.  
Paní místostarostka se zmínila o nutnosti  zateplování základní školy, kde je provedena 
digitalizace projektové dokumentace a v současné době se dělá energetický audit. Plyn stojí 
ročně 2,2 mil Kč.  
Pan Horník upozornil, že komunikace od Sokolovny do Dvorce je kočkodrom. Pan starosta 
odpověděl, že o opravě už jednal.  
Pan Šlajer chtěl vysvětlit podrobnosti okolo jídelny základní školy, kterou má údajně převzít 
EUREST. Pan starosta vysvětlil v rychlosti historii této možnosti a dodal, že si nemyslí, že tato 
firma předloží  lepší nabídku oproti současnosti. Ujistil přítomné, že vždy vezme v úvahu 
veřejné mínění.  
Pan Kroupa se ptal, zda příspěvkové organizace předkládají výroční zprávy za uplynulý rok. 
Pan starosta , že ano a je tam i ze základní školy. Paní místostarostka řekla, že se na 
veřejnosti neprojednávají výroční zprávy, jsou volně k nahlédnutí ve školách a také, že  
mateřské školy nemají povinnost dělat výroční zprávu, ani ZUŠ. 
 
Na závěr .  
Pan Švec vyjádřil přání svolat příští zastupitelstvo opět do Sokolovny. Starosta na to řekl, že 
to budou měnit, protože bylo u Švejka, v Sokolovně a Dvorec. Pan Jiran  se přidal a požadoval 
2x v Nepomuku a 1x ve Dvorci i vzhledem k počtu obyvatel. Pan Novák upozornil, že je to na 
starostovi, který svolává a rozhoduje, kde bude. 
 

22. - Usnesení 

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

zastupitelstva města Nepomuk.  Ing. Pavel Jiran  přečetl usnesení .  

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

hlasovat pouze o úplnosti a správnosti tohoto usnesení.  

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 
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23. – Závěr 
Po přečtení usnesení pan Zeman představil veřejnosti a zastupitelům  transportní vozidlo FORD 
TRANSIT  pro SDH. 
 
Závěrem pan starosta všem poděkoval za účast a ukázněnost při jednání a popřál hezký zbytek večera. 

Jednání skončilo v 21.07  hodin. 

Zapsal: Ing. Netušil 

V Nepomuku dne 17.3.2011 

 

                                                                                                 Václav Kovář 

                                                                                                 Starosta města 

 

O v ě r i l i: 

 

Ing. Jiří Švec    ............................................................................................................................  
 
Mgr. Miroslav Němec    ............................................................................................................  
   

  

 


