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Číslo jednání:  JedNZ2-19/2013  
Datum jednání:  25.06.2013 
Místo jednání: zasedací místnost MěÚ Nepomuk 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  Václav Novák , Mgr. Věra Burdová , Ing. Pavel Jiran,  
Hosté:  Schwarzkopf 
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
Zastupitelstvo města Nepomuk  25.6. 2013 v  zasedací místnosti  MěÚ 

Nepomuk  od 19:00 hodin. 
Starosta podle § 92 odst. l zák. č. l28/2000 Sb. (o obcích), ve znění pozdějších předpisů a 
změn, zahájil XIX. veřejné zasedání městského zastupitelstva, na kterém všechny 
přivítal. Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím 
řádem. Protože na zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční 
většina, bylo zasedání usnášeníschopné. Úvodem starosta určil zapisovatelem pana 
tajemníka Ing. Václava Netušila. Navrhl, aby se zasedání řídilo tímto programem... 

  
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (405/NZ2/2013) 
4. Návrh: Kontrola plnění  (406/NZ2/2013) 
5. Návrh: Informace z jednání městské rady  (407/NZ2/2013) 
6. Návrh: Zprávy z jednání výborů a komise  (408/NZ2/2013) 
7. Návrh: Odkoupení pozemku p.p.č. 589 o výměře 108 m2 a pozemku p.p.č. 590/6 

o výměře 317 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových za celkovou částku 22.000 Kč  (401/NZ2/2013) 

8. Návrh: 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013  (402/NZ2/2013) 
9. Návrh: Závěrečný účet za rok 2012 u Mikroregionu Nepomucko  (403/NZ2/2013) 
10. Návrh: Závěrečný účet za rok 2012 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a 

Vodovodů Starý Plzenec  (404/NZ2/2013) 
11. Návrh: Stavba obchodního zařízení NORMA  (425/NZ2/2013) 
12. Návrh: Centrum volnočasových aktivit Fénix  (426/NZ2/2013) 
13. Návrh: Vyhláška OZV../2013  (427/NZ2/2013) 
14. Různé 
15. Diskuse 
16. Usnesení 
17. Závěr 
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Pan starosta se zeptal, jestli má někdo připomínky k navrženému programu jednání nebo 

navrhuje program jiný? Nebylo tomu tak, a proto nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        11 

(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Ing. Švec 

Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
 
 
 
Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

 
Pan starosta požádal Mgr. Miroslava Němce nebo p. Ing. Jiřího Švece, aby podali zprávu o 

ověření zápisu z XVIII. veřejného zasedání městského zastupitelstva. Mgr. Miroslav Němec 

řekl, že za oba ověřovatele zápisu z minulého zastupitelstva konstatuje, že zápis byl 

překontrolován a shoduje se ve všech bodech, tak jak byly projednány.  

 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   

V tomto bodě pan starosta navrhl: 
Návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Miroslav Němec, František Mašek, Hana Valentová 
a 
Ověřovatele zápisu ve složení:  PhDr. Pavel Kroupa, Miroslav Míkovec 

 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miroslav Němec, František Mašek, Hana Valentová  

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení: PhDr. Pavel Kroupa, Miroslav Míkovec 
 

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

nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        11 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, Ing. Švec 

Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kontrola plnění usnesení 

Bere na vědomí 

Pan starosta vyzval PhDr. Kroupu jako zástupce Kontrolního výboru, aby se vyjádřil k tomuto 

bodu. PhDr. Kroupa řekl, že KV nejednal. 
Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

Starosta se zeptal, zda má někdo námitku nebo připomínky. 

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

 Informace z jednání městské rady   

Pan starosta poprosil paní místostarostku, aby přítomné seznámila s důležitými body z jednání 

rady. Paní Marušincová řekla, že jelikož bylo zastupitelstvo před měsícem, má pouze 2 

důležité body. Rada 22.5.2013 projednala a schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

na akci “Zateplení Mateřské školy Nepomuk” , výběr nejvhodnější nabídky od firmy 

STAFIKO stav s.r.o.  Domažlice za cenu 2 713 678,-Kč bez DPH a vyloučení uchazeče 

ISKOM , spol. s r. o. z důvodu zjevných početních chyb v nabídce, zjištěných při posouzení 

nabídky a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na realizaci akce “Zateplení Mateřské 

školy Nepomuk” s touto firmou, což se již stalo. Dále informace z jednání rady 30.5.2013, 

kdy rada projednala a schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zateplení 

Základní školy Nepomuk” , výběr nejvhodnější nabídky na akci „Zateplení Základní školy 

Nepomuk“ od firmy STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o.  za cenu  8 940 431,-Kč bez DPH  

a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na realizaci akce “Zateplení Základní školy 

Nepomuk” s tou firmou, což ještě není provedeno. 

 

Starosta se zeptal, zda  má někdo k tomuto dotazy. Nebylo tomu tak, a proto přešel k dalšímu 

bodu 

 

Bere na vědomí 

Výběr z jednání městské rady  

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

Zprávy z jednání výborů a komise   

Pan starosta vyzval předsedu Finančního výboru Ing. Švece, aby přítomné seznámil se 

zprávou z jednání Finančního výboru. Ing. Švec řekl, že FV se od minulého zastupitelstva 

sešel 2x a to poprvé 17. 6., kdy probírali hospodaření a audit Svazku obcí akcionářů a.s. 

Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec  a Mikroregionu Nepomucko. Druhé jednání bylo 25.6. 

před zastupitelstvem, kdy probírali 6. Rozpočtovou změnu.  

 

 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru  

 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru – Kontrolní výbor se nesešel 
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Starosta předal slovo panu Horníkovi za Komisi občanských záležitostí. Pan Horník řekl, že 

komise se sešla 17.6. ve složení pan Horník, Ing. Somolík, paní Čekanová a paní Valentová. 

Na programu jednání byly dva body. Hlavně si lidé stěžovali na opravu komunikací u hotelu, 

obchodním domem Čeněk a u pošty. Odpověď rady ještě nedostali, byla na to krátká doba. 

Starosta řekl, že zápis rada ještě nedostala. 

 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Starosta se zeptal, zda má někdo připomínky k tomuto bodu, nebylo tomu tak a proto přešel k 

dalšímu bodu jednání. 

Starosta řekl, že zde jsou jako hosté zástupce obchodní společnosti NORMA a paní Mgr. 

Mirka Brožová za centrum volnočasových aktivit Fénix, tak aby je nezdržovali, navrhl 

přesunout tyto body, které jsou až v různém dopředu.  

Starosta předal slovo panu Mgr. Schwarzkopfovi z obchodní společnosti NORMA, aby 

přítomné seznámil s projektem na výstavbu nové NORMY pod hřbitovem. 

Slovo si vzal pan Schwarzkopf, pozdravil přítomné a poděkoval za možnost představit záměr 

společnosti. Řekl, že je vedoucím expanze společnosti NORMA, má na starosti správu budov, 

jednak toho stávajícího objektu, který všichni jistě znají, ale současně mají zájem o rozšíření 

jejich společnosti, respektive o nahrazování starých nevyhovujících staveb novými, aby mohli 

poskytnout zákazníkům lepší standardy. Oslovili město Nepomuk s jejich záměrem na 

vybudování nové prodejny s větší prodejní plochou odpovídající standardům roku 2013, jedná 

se o budovu umístěnou prakticky přes ulici pod hřbitovem. Snaží se nějakým způsobem 

přizpůsobit stavbu, kterou plánují, měla by vypadat jinak než stávající NORMA nebo 

PENNY, TESCO či jiné obchodní řetězce, které tu jsou (starosta promítl na plátno různé 

varianty návrhů). Na první pohled nás do očí uhodí velký rozdíl oproti stávajícímu, taktéž 

vybudování nového lepšího parkoviště jistě tento záměr podpoří. Řekl, že na jednáních se 

zástupci města zjistili nějaké předběžné požadavky, které nechali vzniknout ve spolupráci 

s jejich projektanty určité studie - návrhy, které umožňují určité varianty než objekt, který byl 

prezentován na plátně. V současnosti mají několik typů objektů jejichž rysem je, že jsou 

využitelné nejen pro ně, ale i pro další nájemce, jako jsou řezníci nebo pekárny nebo nějaký 

doplňkový sortiment např. lékárny. Pro Nepomuk uvažují o vybudování objektu max. o ploše 

950 m2 prodejní plochy + přistavěné sklady s plechovou střechou. Na základě předběžných 

jednání objekt snížili, aby předešli možnému zastínění Nepomuckých památek. Tato studie už 

by mohla tyto případné požadavky pro územní řízení vyvrátit. Studie počítá s napojením na 

stávající silnici, vychází ze stávajícího stavu, z jejich pohledu napojení vyhovuje, jen 

přizpůsobují odbočování doleva doprava. V případě pokud město bude nuceno nebo bude 

chtít něco s komunikací dělat, tak to možné je, dokonce pokud tam bude nutné zajistit 

napojení hasičské základny, tak se nebrání přes jejich plánované parkoviště. Tak to je zhruba 

vše o co se jim jedná, tento objekt je plánovaný jako jejich vlastní objekt, takže je to pro 

město záruka toho, že stav toho objektu bude odpovídat a ne jak je to u pronajatých objektů, 

kdy mají pouze omezený vliv na technický stav objektu. Aby předešel zbytečným obavám, 

nemusí mít město strach, že opustí stávající objekt bez toho, aby měli vliv na to, kdo tam 

bude, aby objekt nezůstal opuštěn, bude nějakým způsobem využit. Vyzval přítomné, zda 

mají k tomu nějaký dotaz. 
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Pan Horník si vzal slovo s tím, že už kdysi bylo řečeno, že když si chtěl někdo koupit tento 

pozemek, že tam nelze stavět, že je tam hromada kabelů a všeho možného na příjezdovce, 

jemu osobně se toto místo nelíbí, každou sobotu jezdí na hřbitov a špatně se mu z té levé 

strany odbočuje, není to šťastné řešení za stávajícího stavu silnice č. I/20 . 

Starosta k tomu řekl, že jsou tam 2 varianty napojení 

Pan Schwarzkopf řekl, že to je současné napojení, jejich varianta ukazuje rozšíření 

komunikace, odbočovací pruhy, aby se odbočovalo lépe, v každém případě, i u stávající 

NORMY jsou odbočovací pruhy. Ano napojení to není ideální, ale, co se týká parkoviště jeho 

velikosti a naklonění, tak bude bezpečnější pohodlnější. 

MVDr. Janovec řekl, že pokud ví, tak tam vede jedna větev vodovodního řadu a poměrně 

velká. Přibližně v místech budoucího parkoviště. Zeptal se, zda o tom ví. 

Pan Schwarzkopf řekl, že v současné době jsou v období inženýrských příprav na územní 

rozhodnutí, byla podána žádost o územní rozhodnutí. Neví, v jakém stádiu jsou, zeptá se 

jejich inženýra společnosti Tu…. V každém případě pokud tam jsou jakákoliv vedení, tak se 

bude hledat technické řešení, které bude vyhovovat, většinou se překládá to vedení. Prozatím 

řešili odvodnění celé plochy, kde se ukazuje několik variant, přičemž ta jedna je nejvíce 

schůdná a asi by vyhovovala i městu, přitom by vybudovali část kanalizace pro odvod 

dešťové vody, kterou by využívalo i město 

MVDr. Janovec řekl, že o tom mluví, proto, že už tady taková situace byla. Na KaVu snad o 

tom nevěděli, on si myslí, že to museli vědět a stalo se, že město nakonec muselo platit, 

protože firma REGINA nechala postavit výrobní halu na kanalizačním řadu a potom město 

financovalo celý obchvat. Ví o tom proto, že když se stavělo to původní veterinární středisko, 

tak tamtudy šel od Kozlovic ten hlavní řad, průměr trubek byl větší, než oni potřebovali, ale 

počítalo se s tím, kdyby se něco v budoucnu napojovalo dalšího, aby to stačilo. Neví, zda to 

má KaV zakreslené, protože tenkrát nikdo nevěděl, že pod Reginou něco je.  

Pan Schwarzkopf řekl, že si myslí, že je dostatek času na tyto územní řízení. 

MVDr. Janovec řekl, že to nesouvisí s nimi, ale upozorňuje na to, protože tenkrát tam byla 

nějaká disproporce v záznamech KaVu atd. 

PhDr. Kroupa reagoval na slova pana Schwarzkopfa, že budou mít vliv na to, kdo bude ve 

stávajícím objektu, poprosil pana Schwarzkopfa, zda by to mohl blíže specifikovat a pokud 

mají takový vliv na stávající objekt, tak proč v něm nezůstanou, respektive proč ho neopraví 

nebo nekoupí. 

Pan Schwarzkopf odpověděl, že za prvé ten objekt není na prodej, jako odpověď na jeho 

poslední otázku a NORMA jako taková ani takovéto stávající stavby nekupuje, aby je 

nějakým způsobem předělávala. Co se týká jejich vlivu na stávající objekt, na tento objekt 

mají zajištěnu nájemní smlouvu, kterou mají pod opcí, tzn. prodlužují jí z jejich strany 

jednostranným úkonem po dobu poměrně dlouhou, řádově desítek let. Od otevření NORMY 

je jich zájmem, aby si zajistili, kdo bude v jejich bezprostřední blízkosti.  Ideálně budou 

oslovovat, ale teprve až v momentě, kdy budou vědět, že stavba se bude skutečně realizovat, 

že se budou skutečně stěhovat,  společnosti, které se tady na trhu pohybují. ze zkušenosti ví, 

že jde o společnosti např. DM Drogerie, takové společnosti, které by svým konceptem 

doplňovali jejich sortiment, nikoliv konkurenční společnosti. Budou se snažit to obsadit 

někým, kdo bude jejich plnohodnotným podnájemníkem. Tímto směrem by to chtěli zajistit a 

pokud o to bude mít pronajímatel zájem, tak mu zprostředkují smlouvu. V současné době mají 

jednoduše řečeno objekt pod smlouvou, v tomto směru to chtějí zachovat. Co se týká rozšíření 

současného objektu, aby nemuseli jít do novostavby, tuto možnost řešili řádově od roku 2009 
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– 2010, celkem 3 roky nazpátek o tom jednali, oslovovali majitele pozemků. Na základě 

současného stavu to zamítli, v současné době je stav takový, že nechtějí investovat do cizího 

majetku, do rozšíření provizorního, jejich společnost je nakloněna tomu, investovat do nového 

objektu, dát jejich klientům zákazníkům plný standard. Pokud se podíváme do stávající 

prodejny, je tam problém s podlahou, zatékáním, se stavem elektřiny, technický stav budovy 

odpovídá jejímu stáří a pokud tam jsou, snaží se co nejvíce to ovlivnit a spolupracovat 

s pronajímatelem, aby to vylepšoval, udělal tam fotovoltaiku, umožnil tam fungovat 

v určitých rozumných finančních relacích, ale to nejsou věci, které by umožnili nabídnout 

určitý standard. Myslí si, že obyvatelé Nepomuka si to zaslouží a nejenom Nepomuka, ale i 

okolí. Předpokládá, že i nově vybudované zázemí, ale i ten koncept nového řeznictví, by 

odpovídalo požadavkům zákazníků. Když se díval na stránky města s diskusí obyvatel na 

řezníka, tak to není právě to co by oni chtěli prezentovat. Na studii nejsou ještě nakresleny 

všechny okna, ale ten přístavek, který je tam v plánu na to řeznictví, bude přístupný 

zákazníkům z obou stran, jak z prodejny tak i z venku. Měl by to být koncept trochu 

modernější. 

V 19.33 hod. přišel MUDr. Polívka CSc.  – celkem 12 zastupitelů 

 

Pan Horník řekl, že tomu tak dobře nerozumí, protože pan Schwarzkopf říká,že to má pan 

Prokopec, od kterého to nemůžou koupit, ale budou se starat o to, aby tam nebylo něco, aby je 

to bolelo. 

Pan Schwarzkopf odpověděl, že za prvé objekt není na svém vlastním pozemku, za druhé pan 

Prokopec ten pozemek prodávat nechce, za třetí NORMA nemá zájem kupovat staré objekty 

v tomto stavu v jakém jsou bez možnosti, aby je přizpůsobila svému standardu. Takže oni 

nebudou kupovat něco v tomto stavu a mít to, bez možnosti zvětšit to a udělat z toho něco co 

oni chtějí, to by bylo protiproduktivní. Na druhou stranu chtějí tady investovat, ta stavba bude 

něco stát a tzn., že budou nějakým způsobem reagovat, kdo se bude nacházet v bezprostřední 

blízkosti, pokud tuto možnost mají, budou chtít ovlivnit to „gro“ té stávající stavby a pokud to 

bude pod jejich podnájmem, kdy budou mít tu režii v ruce, tak rozhodně to neznamená, že to 

bude někdo typu kasina nebo bowlingu. Představují si někoho, kdo by doplňoval nabídku 

jejich sortimentu, což jsou podle jejich zkušeností drogerie, textily, sporty. 

PhDr. Kroupa řekl, že pan Schwarzkopf tvrdí, že tam budou mít větší prodejní plochu, ale 

když se podíváme na ten pozemek a na tu stávající velikost prodejny, tak se tam horko těžko 

vejde tak velký objekt jako již dneska stojí, neví jak chtějí zvětšovat prodejní plochu, navíc 

má silný dojem že na těch vizualizacích je silně potlačen ten projekt, že ten objekt je tady 

mnohem kratší než ve skutečnosti bude, jestli si dobře všiml, tak ta délka je 50 m. 

Pan Schwarzkopf odpověděl, že na těch vizualizacích jsou různé pohledy a ty jsou ohraničeny 

stávajícími komunikacemi, takže si myslí, že tam nic potlačeno není. Navíc na plánku jsou 

dané přesné míry a tam je vidět, že to tak skutečně je. Ta stávající prodejna je na větším 

pozemku, nicméně ten pozemek není tak využitý, jako ho plánovali oni zde, myslí si, že to i 

dobře pracuje s krajinou, protože z nuceného důvodu ten objekt zasunuli pod terén, tam za 

ním je vybudována opěrná zeď, která jistí celý objekt. Je tam využitý každý metr co tam jen. 

Prodejna má ty metry, které řekl, má k tomu odpovídající zázemí, což se o stávajícím objektu 

říci nedá, ten stávající objekt má zázemí v poměru k prodejní ploše větší. Ačkoliv je to menší 

pozemek než ten stávající, tak je lépe využit a lépe se jim s ním pracovalo. Samozřejmě 

kdyby měli pozemek o 2000 m2 tak by to bylo lepší, ale bohužel takový pozemek tady 
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v Nepomuku v této lokalitě nenašli, aby byli v bezprostřední, blízkosti k zákazníkům a 

současně hlavní komunikace, což je jejich cíl. 

PhDr. Kroupa řekl, že si není jist, zda dostatečně dobře hledali a především si není jistý zda to 

patří na to místo kam to situují. Je moc hezký, že když zjistili, že některé pohledy můžou být 

problematické, že snížili sklon střechy, ale je otázka zda je to dostatečné. Proč třeba nemají 

plochou střechu s terasou, ale je to naprosto tragický pohled od hřbitova, tady to již maloval 

Antonín Mánes na začátku 19. století z těchhle míst. Tak jak to tady navrhují, tak s těmi 3% 

sklonu střechy na město vidět bude, ale je problém, takhle velkou hmotu monofunkční 

umísťovat do tohoto prostoru, myslí si, že by se našla lepší místa už jen to pole vedle, ale ne 

hned vedle, to by nebylo o nic lepší, ale např. areál u benzinové stanice, kde by to mělo i 

místotvorný efekt atd., chtějí to mít u hlavní silnice, ale je otázka komu to vlastně bude 

sloužit, protože z hlediska obyvatel města, by bylo lepší kdyby takovýto objekt vybudovali 

v nějakém zastavěném území a ne na okraji. Myslí si, že tato koncepce už začíná konečně být 

urbanisticky překonaná vzhledem k výstavbě nákupních středisek na okraji měst, on zde vidí 

spoustu problémů a jejich kvalita prodeje se mu příliš nezdá, přiznejme si na rovinu, jsou 

NORMA, jsou diskont, budou nabízet prakticky stejný sortiment a budou dál nabízet stejný 

sortiment, jako nabízeli dosud, můžou tvrdit, že to není pravda, ale myslí si, že jedno, jestli 

tady bude LIDL, NORMA nebo TESCO 

Pan Schwarzkopf řekl, že ten základní sortiment samozřejmě zůstane, ale jedná se o to, jakým 

způsobem bude prezentován, jedná se o to, že sortiment na této ploše bude doplněn dalším 

sortimentem akčním, který není ve stálém sortimentu a který se do Nepomuku nevejde nebo 

se vejde jen okrajově, že si ho zákazníci nevšimnou, ale to je věc jejich konceptu, jejich 

kalkulací. Co se týká umístění, tak jim tento pozemek vyhovoval nejlépe, a co se týká toho 

pohledu na město, tak se snažili, jak již říkal na začátku, vyjít městu určitým způsobem už 

dopředu vstříc, navíc si myslí, že neblokují pohled zcela, ale neblokují ani celý kopec nebo 

komunikaci zcela, takže kdo si bude chtít vyfotit město podle toho Mánesovského stylu, tak tu 

příležitost nebude mít překaženou, pokud udělá 5 kroků vedle a vyfotí si to z té komunikace, 

tak v tom záběru nebude NORMA vůbec vadit. Co se týká toho monolitu, ano je to stavba 

velká, ale má pocit, že oproti jiným stavbám a když se podíváme na konkurenci, je poměrně 

šetrná, co se týká zasazení do krajiny tím, že je zapuštěn do toho svahu, tak se všechno tohle 

redukuje. Pokud chtějí zachovat prodejní plochu takovou, jakou potřebují pro jejich 

zákazníky, aby se tam mohli volně pohybovat, tak skutečně není možné pracovat s nějakým 

rozčleněním, ten ideální obdélník tam zůstává. Co se týká stávající prodejny, tak ta to 

neumožňuje, neumožňuje prezentaci zboží tak, jak si oni představují a to že město Nepomuk 

je tady má, si sou toho vědomi, cení si toho a právě vzhledem k tomu, že jsou tady úspěšní, 

mají tady poměrně dobrou prodejnu, tak to byl důvod, proč zde chtějí investovat. Jedná se o 

jejich vlastní investici a to je již známka toho, že s tím chtějí nějakým způsobem pracovat a 

ne, že by mohli být označováni, jako někdo kdo někam vnikne a ničeho si neváží, vydrancuje 

a jede pryč. Doufá, že se to podařilo vysvětlit nebo naznačit za pomoci nějakých kompromisů 

nebo řešení, které uspokojí pokud možno co nejvíce stran, ale ze zkušenosti ví, že se najdou 

lidé, kterým se to nebude líbit, nevyužívají služeb diskontů, kteří jdou raději k soukromníkovi 

a nechají se obsloužit u pultu. 

Pan Horník se zeptal, kam dosahuje ta boční stěna při komunikaci ke hřbitovu, protože z těch 

obrázků to není jasné. Za prvé tam má město svoje parkoviště a ví, že když jsou dušičky a 

vánoce tak je to celé plný. 
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Pan Schwarzkopf odpověděl, že ta stěna končí na tom pozemku, takže ten pozemek za tím a 

to parkoviště tam zůstalo zachováno. 

Pan Horník o vánocích a dušičkách bude problém. 

Pan Schwarzkopf odpověděl, že můžou samozřejmě zaparkovat pod NORMOU, předpokládá, 

že v současné době nestojí o dušičkách na tom poli, takže oni pouze tu stěnu pod tím 

parkovištěm zpevní a to parkoviště tam zůstane tak jak je. 

Paní Brožová se zeptala, že pokud by město Nepomuk neodsouhlasilo jejich návrh (pro ni 

žalostný), tak by se vrhli směrem k nim do Kláštera? Pokusili by se to prosadit na pozemku 

Klášter ten úhel pohledu, když se přijíždí k městu Nepomuk, je to druhá náhradní varianta, 

ona se toho děsí. 

Pan Schwarzkopf odpověděl, že neví, proč by to měla být žalostná varianta, o Klášteru zatím 

neuvažovali, nicméně v současné době vlastní práva k tomuto pozemku a tímto směrem 

směřují.  

Paní Brožová: Takže na Klášter nebudou žádat. 

Pan Schwarzkopf odpověděl, že to nemůže vyloučit ale, pokud je obec Klášter osloví a pokud 

se ukáže tato varianta jako nerealizovatelná, tak samozřejmě budou hledat možnosti dále.  

Paní Brožová takže to vlastně ovlivní město Nepomuk nepřímo, když to bude na pozemku 

obce Klášter, je to zajímavý moment, alespoň se něco dozvěděla. 

Pan Schwarzkopf v současné situaci nemá takovéto informace, pokud tam taková možnost je, 

není důvod, proč by se jí nezabývali, ale jejich priorita je v tuto chvíli toto stanoviště. 

Občan se zeptal na výši té zdi. 

Pan Schwarzkopf: ta zeď končí prakticky ve výši střechy, nevystupuje nad terén, ta je 

zaříznuta pod terén.  

Pan Horník: takže jak je parkoviště, tak ta stěna bude kolmo.  

Pan Schwarzkopf: pod parkovištěm bude střecha a mezi střechou a zdí je mezera asi 1,2 m, 

z bezpečnostních důvodů tam bude nutné vybudovat nějaký plot, aby tam někdo nespadl nebo 

zábradlí, ale rozhodně tam nebude žádná stěna. V těchto lokalitách, někdy ještě na těch 

opěrných stěnách budují i proti hlukové stěny, ale myslí si, že tímto směrem nikoho rušit 

nebudou. V každém případě, pokud během nějakého stavebního řízení budou požadavky na 

hlukové studie, tak ty jsou schopni udělat také.   

Pan Míkovec řekl, že chodí nakupovat do NORMY, že je rád, že tady je a to že se chystají 

postavit něco nového lepšího tak s tím samozřejmě souhlasí, ale v žádném případě ne na 

tomhle pozemku. Protože si to nedovede představit, zrovna tenhle nádherný pohled, který 

vůbec necloní městu. Vždyť je tam vidět půlka kostela, ty spodní baráky to je zcela pryč ten 

pohled co tam byl nyní je prostě je pryč a navíc se mu nelíbí výjezd z toho integrovaného 

záchranného systému, kdy záchranka nebo hasiči budou jezdit přes parkoviště nacpané a teď 

se tam budou strkat mezi auty, zda se dostanou ven, jemu se to prostě nelíbí. 

Pan Schwarzkopf jen doplnil k tomuto, i když to nebylo směřované jako dotaz, ale přesto na 

to bude reagovat, co se týká napojení toho IZS, to oni chtějí umožnit ne, že by to vynucovali, 

není to rozhodnutí jejich, je to reakce na to, že tady je nějaký řešení kruhové křižovatky, která 

ten výjezd z IZS ruší a blokuje, takže tohle je víceméně řešení, neříká, že optimální. Rádi by 

poskytli více místa, ale ten pozemek to bohužel neumožňuje, a pokud je tam ten výjezd  IZS, 

tak se oni budou snažit, aby tam ty komunikace tomu odpovídaly, a projektanti si s tím dají 

určitě tu práci, aby všechny křivky co jsou potřeba, byly zachovány a aby IZS mohl vyjíždět, 

kdy potřebuje, při té četnosti zásahů, které jsou tady. 
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Starosta dodal, že zajištění toho výjezdu byl požadavek města na základě předchozího 

jednání, které tady proběhlo v jarních měsících, kdy se řešilo, co je nutné zajistit. Říkali, že 

výjezd z hasičské zbrojnice je neoficiální, nepovolený a zatím je tam dopravními policisty 

tolerovaný. Až se v budoucnu bude dělat jakákoliv křižovatka, jak kruhový objezd nebo jiné 

napojení, tak dopravní inženýři rovnou řekli, že stávající napojení od budovy pojišťovny a 

HZS nebude v těchto místech reálné, proto také projektant kruhového objezdu řešil, že tam 

bude komunikace přes tento pozemek směrem na hasičárnu vedena a bude to napojeno na 

kruhový objezd. Tak to jen na doplnění, že je to požadavek dopravních inženýrů z hlediska 

budoucího napojení té křižovatky. 

Starosta řekl, že pokud nejsou žádné dotazy, tak  poděkoval panu Schwarzkopfovi.  

Pan Schwarzkopf také poděkoval zástupcům města, že mu umožnili přijít na jednání, zástupci 

NORMY jsou ochotni zodpovědět otázky, které by ještě vyvstaly, a byli by rádi, pokud by 

město zaujalo kladné stanovisko k jejich záměru, protože se samozřejmě lépe spolupracuje 

v prostředí, kde je lidé chtějí a snadněji se dá něčeho docílit, než nějaké bojkoty. Věří, že 

většina obce to přivítá jako změnu, která je pozitivní, a proto se také k tomu odhodlali. Čísla, 

která mají vzhledem ke stávajícímu objektu, tomu napovídají, že jsou tady přijati poměrně 

dobře a co viděli diskuse na internetu ohledně jejich existence, tak ta změna do nového 

objektu to jenom vylepší. Poděkoval za čas, který jim věnovali. 

Starosta poprosil paní Brožovu, aby si vzala slovo a seznámila je s aktuální situací kolem 

FENIXU. 

Mgr. Mirka Brožová si vzala slovo a řekla, že nebude dlouho zdržovat, myslí si, že je 

slušností se tady čas od času zastavit, zde na zastupitelstvu a podat informace jak tento projekt 

probíhá. Je to velká novinka v Nepomuku, je to velký projekt. Naposledy posílala nějaké 

informace na jaře, chtěla zpětně poděkovat zastupitelům, že na jaře podpořili tu možnost dát 

grand do 10. výzvy Místní akční skupiny, protože se to podařilo, získali vysoké ohodnocení a 

tím pádem získali dotaci na Multimediální vybavení učeben. V současné době obdržela již 73 

přihlášek za necelý měsíc a půl, tu 73 obdržela půl hodiny před tím, než dorazila na 

zastupitelstvo, takže není ještě v podkladech zapsána. Když o tom kdysi uvažovala, 

předpokládala, že v květnu v červnu se lidi budou spíše orientačně ptát, oťukávat situaci, 

zvažovat zda ano či ne, v duchu doufala tak 20-30 přihlášek, jí osobně těch 73 přihlášek mile 

překvapilo, navíc ty lidé se aktivně ptají na věci, které nedělají, jestli by byli schopni to pro ně 

připravit, příkladem je např. sborový zpěv dospělých, tanečky pro děti mladší než 4 roky, 

Tchaj-ťi  nebo francouzština, italština, španělština netradiční druhy jazyků, lidé komunikují a 

oni se tedy budou snažit obohatit o nové kroužky. Nyní mají v nabídce 45 kroužků v 

bulletinech, které přinesla a ukazuje se zájem předběžně o 24 typů kroužků.   Nedá se z toho 

nic usuzovat, protože je to teprve měsíc a půl co běží jejich reklama, ty lidi budou reagovat 

nejvíce v září, až budou znát školní rozvrh svých dětí a až poběží jejich reklama do celého 

nepomucka, teď je to soustředěno hlavně na Nepomuk, ale i tak 24 aktivit zabralo ze 45, takže 

pokud to obohatí ještě o nabídku jazyků a počítačových kurzů, o univerzitu třetího věku, 

příměstské tábory, na které se lidi hodně ptají, tak se ta nabídka bude pohybovat zhruba okolo 

40 aktivit na podzim. Myslí si, že to můžou naplnit celý, podle toho zájmu co je nyní. Myslí 

si, že to vyjde. První prezentaci měli 18.5 2013 během Nepomucké pouti v areálu 

UNIBRICK. Očekávala, že lidé budou spíše obcházet z povzdálí, občas se někdo na něco 

zeptá, ale už i tam získali 5 nebo 6 přihlášek zaplacených podepsaných hned jak s projektem 

vyjeli první den, lidé je skoro neznali a měli tam 5 míst, kde si lidé mohli oťukat nové lektory 

v oblasti výtvarných a řemeslných aktivit, líbilo se to, byla dobrá zpětná vazba. Poté byl 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tchaj-%C5%A5i
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spuštěn informační web, tam se přiznala, že má své rezervy, není ještě podle jejích představ, 

chybí tam spousta informací o lektorech, informace o kurzech, fotogalerie, chce to čas, je toho 

hodně co musí udělat. Nicméně překvapuje jí, že většina přihlášek přichází přes web, to si 

myslela, že na nepomucku nebude, že lidi to budou chtít osobně přinést, setkat se s nimi, 

popovídat si o tom, budou váhat. Ne oni jsou schopni poslat to přes ten web, frčí to, zaplatit 

přes elektronické bankovnictví bez problémů. Prostě žádná komplikace, takže z toho má 

radost. Přesto zvolili i tištěný bulletin, který sebou přinesla. Co se týká nejvíce objednávaných 

kroužků, tak nejvíce bodují sportovní kroužky, pohybové taneční je to asi proto, že tady žádné 

takovéto aktivity nebyly nabízeny, takže skutečně jóga, powerjóga, atletika, zdravotní cvičení, 

to je to co lidi nejvíce zajímá např. pondělní jóga už má nyní 10 přihlášených, kde mají 

kapacitu 12, protože chtějí dělat malé skupinky, aby se tam lidé cítili dobře, aby ten lektor 

s nimi mohl pracovat individuálně, mají sál 6 x 12 m, takže ten prostor nechtějí přecpat, 

považuje to za výborné. Kromě těchto přihlášek, považuje za dobré i to, že navazují 

spolupráci např. s univerzitou třetího věku, v srpnu má jet na přihlašovací seminář, dozvědět 

se o tom více informací, takže to tady bude skutečně probíhat, oťukávají i další subjekty co 

dělají např. rekvalifikace v Plzni, zda by mohli sem nějaké přivést, spolupracovat tady s nimi 

např. něco typu účetnictví, něco co by se tady lidem hodilo. Něco co nebude skutečně od věci 

tady pro ten trh. Dalším faktorem úspěchu považuje, že když spočítala lektory, tak zjistila, že 

většina těch lektorů je tady z regionu Nepomucka, takže to nejsou lidi, co sem budou dojíždět 

zdaleka, je fajn že jsou tady lidi co jsou ochotni pracovat s dětmi i dospělými, samozřejmě 

nad každým z nich, kdo tu práci třeba nedělal, visí Damoklův meč, že když se to nebude líbit 

práce toho lektora, tak ho budou muset vyměnit. Začínají, ty lidi nemají ověřené, to je taková 

ta hrozba, ale snažila se vybrat ty lidi opravdu poctivě. Co považuje za opravdu největší 

hrozbu pro tento projekt je časová i stavební rekonstrukce, to si každý tady z přítomných 

dovede představit, kdo přišel do kontaktu s nějakou stavbou, tak i když si se stavební firmou 

domluví nějaké termíny, tak stejně budou nějaké posuny, toho se děsí nejvíc, je moc vděčná, 

že tady pan starosta tam poslal partu „městských pracantů“, aby to tam vyklidili, nenašla tam 

např. věci, které si chtěla schovat, protože byli opravdu tak rychlí, že to tam perfektně 

vyklidili za jeden den, byli rychlejší než by si přála, ale to je dobrý signál, že se tam něco děje 

a než začnou stavební úpravy se stavební firmou, tak tam může tahle parta připravit tyto hrubé 

práce, což je dobré, aby se ušetřili nějaké peníze, navíc se rozhodla, že nebudou upravovat to 

přízemí, toho se dobrovolně vzdá, aby ušetřila náklady spojené s tou stavbou, protože by to 

stálo příliš mnoho peněž. To přízemí ty kanceláře, radši ať se to dá na něco užitečného, 

mermomocí tam tu kancelář v přízemí nemusí mít, raději budou mít malou ve druhém patře 

než do toho dávat mnoho peněz. Snaží se k té rekonstrukci přistupovat rozumně. V září by 

měly být tři nově vybavené učebny z toho grandu, který získali jako první a na podzim 

dovybaví ty dvě zbývající, takže všech 5 učeben by mělo být nově a moderně vybaveno. 

Nabídla je na internetu nebo v bulletinu spolkům i organizacím, že je mohou využívat v čase, 

kdy to bude volné zdarma nebo za nějakou recyklační výpomoc. Mluvila např. s fotoklubem 

Nepomuk, se zahrádkáři, se stranou Zelených atd. prostě s každým kdo bude potřebovat 

místnost s dataprojektorem nebo počítačovou místnost, prostě místnosti kde by se čas od času 

scházeli. Mělo by to sloužit i k tomuto účelu a nejenom na kurzy. Dodržela i ty ceny co 

slibovala na začátku, je tam rozdíl asi 30,00 Kč, slibovala ceny od 350,00 Kč a začínají na 

380,00 Kč, ale je jich tam dost i pro ty sociálně slabší rodiny, tak si vyberou, nabízejí splátky, 

nabízejí např. 1 hodinu zdarma, aby si to lidé osahali, myslí si, že ten přístup je rozumný. 

Nenavyšují výdaje, co se týká toho běžného provozu, jsou tam 2 pracovnice na ½ úvazku, 
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mají to vypočítané, aby se zbytečně neutrácelo a na více zdrojů ne jen z těch kurzů. Do 

budoucna počítají kromě rozšíření informací na webových stránkách a posílení rozvrhu o ty 

jazykové kurzy atd. tak plánují větší reklamní kampaň na září, protože z těch 73 přihlášek je 

naprostá většina z Nepomuka a ze Dvorce, takže jim zbývají okolní obce. Chtěli by jít do 

základních škol a tam oslovit děti, chtěli by udělat distribuci přes poštu do schránek po celém 

Nepomuckém regionu. Oslovili jí z Mladé fronty a Plzeňského deníku, takže bude to 

popularizovat město Nepomuk i v  kraji.  Zahájí nákup pomůcek a vybavení, aby to nebylo na 

poslední chvíli, protože 21.9.2013 všechny zve na den otevřených dveří a věří, že stavební 

firma neponičí tuhle vizi. Takže do 21.9. by měli otevírat pro veřejnost se vším všudy, s 

veškerým vybavením a ještě se chystají oslovit subjekty s podobným zaměřením tady 

v regionu, pokusit se navázat spolupráci např. s Pionýrem, s mateřským centrem Beruška atd., 

aby nebyli osamocenými hráči na tomhle poli, ale naopak pokud to půjde vzájemně si 

pomáhat. Byla by ráda, kdyby jí položili nějaké otázky, o kterých přemýšleli za tu dobu, co 

ten Fénix běží, ví, že tu možnost mají např. přes e-mail nebo můžou za ní přijít osobně. 

Neočekává, že jí budou šetřit. 

Směrem k MUDr. Polívkovi řekla, že nezapomněla na seniory, chystají i cvičení pro seniory, 

univerzitu třetího věku, chystá se do Pečovatelského domu, že tam zajde. 

MUDr.  Polívka se zeptal, zda spolupracuje s jejich fakultou. 

Paní Brožová odpověděla, že to není s jejich fakultou, že chtěla začít s něčím novým, co bude 

hodně levné, aby nevyděsila lidi. Tady, to nabízí zemědělská univerzita v Praze PEF ZUČ, je 

to projekt, který běží v Kasejovicích, v Blovicích, v Přešticích všude kolem ve větších 

městech, je to virtuální univerzita třetího věku a rádi by na to napojili přednášky, které budou 

s živými lektory a to by potom bylo přes Západočeskou univerzitu. Nyní v první fázi to bude 

tahle virtuální univerzita třetího věku, v Kasejovicích tam chodí asi 24 seniorů, což jí 

překvapilo, že o to bude takovýto zájem, ona sama by samozřejmě raději uvítala živého 

lektora, ale ono je to velice levné vychází to na 150,00 Kč za semestr, takže si to může dovolit 

i člověk, který má hluboko do kapsy.  

MUDr.  Polívka řekl, že Karlova univerzita jejich univerzita má na to fondy, taky to není 

firemní 

Paní Brožová řekla, že se musí přiznat, že zde je teprve na začátku s kurzy pro seniory, ona se 

rozhodla, že nejdříve vyjedou na trh s kurzy pro děti, ty vypilují a postupně budou přidávat 

další, aby si nezlomili vaz. Opravdu by stála o konzultaci a nechá si poradit, nemá zkušenosti 

v této oblasti. Vyzvala přítomné k dotazům. Poté poslala pro všechny bulletin a informace. 

Poděkovala městu za podporu, myslí si, že to udělá lidem radost, že 20% podpora + 2 patra 

domu je velkorysé. Myslí si, že to nezklame. 

 

Starosta poděkoval paní Brožově za prezentaci, k oběma bodům se vrátí v bodu různé. 

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

Odkoupení pozemku p.p.č. 589 o výměře 108 m2 a pozemku p.p.č. 590/6 o výměře 317 

m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za celkovou 

částku 22.000 Kč   
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Starosta k tomuto bodu uvedl, že již nějakou dobu se připravuje projektová dokumentace 

kruhového objezdu u Pyramidy a v rámci jednotlivých běžících řízení, žádalo město 

jednotlivé vlastníky dotčených pozemků o souhlas se stavbou apod. Tohle je křižovatka 

Husovy ulice a Nádražní „Na Otáčce“ a zde má končit ta rekonstrukce komunikace v rámci 

výstavby kruhové objezdu v tom vyznačeném trojúhelníku. Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových na základě výzvy, abychom mohli stavět na jejich pozemku, tak městu 

nabídli, že tento pozemek k odprodeji, protože je pro ně nepotřebný. V přepočtu to vychází na 

51,51 Kč za m2. Myslí si, že je vhodné to koupit, protože ten zbytek pozemku směrem do 

parčíku je v majetku města Nepomuk, takže to scelíme 

PhDr. Kroupa se zeptal do jaké míry tam má zasahovat ta stopa. 

Starosta řekl, že jen okrajově asi tak 1 m po okraji 

Ve 20.10 hod. odešel Mgr. Němec – celkem 11 zastupitelů 

 

Schvaluje 

Odkoupení pozemku p.p.č. 589 o výměře 108 m
2
 a pozemku p.p.č. 590/6 o výměře 317 m

2
 v 

k. ú. Nepomuk (u otáčky) od ÚZSVM  ČR za celkovou částku 22.000 Kč. 

Důvodová zpráva: 

V el. Příloze je připojen dopis ÚZSVM včetně map a výpisu z katastru nemovitostí. Pozemky 

jsou na území města, jmenovaný úřad je nikterak nevyužívá, nejsou součástí pozemních 

komunikací a nenachází se zde ani žádný dobývací prostor (vedeny v KN jako ostatní plocha, 

dobývací prostor). 

ÚZSVM je nabízí Městu Nepomuk přednostně, protože budou dotčeny v souvislosti s 

výstavbou kruhového objezdu U Pyramidy. 

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

nechal hlasovat 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
Pro hlasovalo:                        11 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, MUDr.Polívka Jiří CSc., Ing. Švec 

Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

  

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 

Ve 20.13 hod. se vrátil pan Mgr. Němec - celkem 12 zastupitelů 

Dalším bodem je 6. rozpočtové opatření. Starosta řekl, že oproti podkladům, které dostali 

zastupitelé, tak ještě dnes přišla dotace, která tam bude vložena. Protože pan Somolík má 

dovolenou a nemůže tedy osobně přednést tuto změnu, tak starosta to přečte za něj. Červeně 

je vyznačeno to, co nebylo v podkladech. Na příjmech je tam 355.097 Kč a z toho 115.097 Kč 

tvoří neinvestiční dotace ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře a 

240.000,00 Kč je příspěvek na výkon pěstounské péče, to je vše co nebylo v podkladech 

ostatní se již shoduje, v podstatě jsou tam 2 příjmy, které celkově tvoří 61.210,--  Kč, jednak 

je to příspěvek pana Pavla Zemana na výměnu jeho plynového kotle, tady v bytovce 

v Pivovarské chce si tam pořídit kondenzační kotel, takže městu na něj poskytne prostředky a 

zároveň je tam finanční dorovnání za rok 2012 od státu na výkon agendy sociálně právní 

ochrany dětí. Co se týká výdajů, je tam několik bodů, v podstatě se shoduje s částkou na 

příjmech s tím, že dotace na státní správu lesů navyšuje položku státní správy lesů, minule 

schvalovali 200.000,00 Kč, jedná se o příspěvek římskokatolické církvi - arciděkanství 

Nepomuk a 70.000.00 Kč schvalovali na pořádání Pivních slavností. Takže částka 270.000,00 

Kč je převedena na tuto položku, z toho co přišlo z dotací a příspěvků na činnost místní se 

těch 61.210 Kč odečítá se od toho 270.000,00 pro zájmové organizace a přičítá se 240.000,00 

Kč dotace, takže celkově dojde k navýšení o 31.210 Kč. Pak jsou nějaké přesuny 

v investicích, je tam bráno z rezervy je navýšena položka na nákup pozemků, je navýšena 

položka na zateplení MŠ Nepomuk, zastupitelé viděli kolik má zateplení stát + se musí 

připočítat projektové práce, koordinátor bezpečnosti, atd. takže je to i s nějakou rezervou ty 4 

miliony Kč, bezbariérové chodníky na projektovou dokumentaci trochu navýšili, aby tam 

nebylo málo a projekt Fénix o 500.000,00 Kč, protože také nevíme, zda se do toho vejdeme 

během léta, protože ještě není vysoutěžena firma, která provede stavební úpravy, má tam dojít 

k rekonstrukci sociálních zařízení, aby to splňovalo normy, aby to mohlo být zkolaudováno na 

činnost, která tam bude provozována. Snažíme se, když prší, aby tam mohli naši „makáči“, 

aby tam dělali ty drobné vyklízecí a demoliční práce. Práce, které si zvládneme udělat 

svépomocí, takové ty práce jako vybourání starých dveří, stavění nových, sociálního zařízení 

necháme na firmě, v současné době je na to projekt, provádí se nějaké vyjadřovačky od 

hygieny hasičů apod. což bychom měli mít do 14 dnů a budeme moci požádat o stavební 

povolení a až budeme mít výkaz výměr, budeme moci tyto práce soutěžit, ale pro jistotu, 

protože další zastupitelstvo bude až v září, tak raději navyšuje nyní, aby tam byla nějaká 

rezerva. Poté je tam nová investiční akce a to propojení vodovodu mezi ulicemi Třebčická a 

Swalmenská, nevíme kolik to bude stát, je to částka nadhodnocená, protože odhadem se bavili 

o částce cca 100.000,00 Kč není na to projekt zatím a mělo by se to dělat v souvislosti 
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s propojením těchto ulic tak, aby došlo k propojení vodovodu, aby se nekazila voda na těch 

koncových místech. 

Občan se zeptal, proč se to bude propojovat, když už je tam udělán okruh kolem nich, jde to 

Třebčickou, pak to jde ke škole a nahoru tou ulicí mezi nimi.  

Starosta řekl, že se jedná o tu část vzadu, jak jsou svodidla, když se jede do Korýtek.  

Občan: Tam se propojí ta cesta a tam proč se tam bude dělat, vodovod tam budou nějaký 

parcely potom nebo proč, tam jsou nějaký stavební parcely 

Starosta odpověděl, že ne  

MVDr. Janovec řekl, že zatím ne stavební ale jsou tam parcely ke koupi 

Starosta řekl, že podél té komunikace nepůjde stavět, protože tam elektrické vedení. 

Občan proč tam tedy musí být ten vodovod, že tomu stále nerozumí. 

Starosta řekl, že ten vodovod je tam čistě z důvodu kvality vody, protože jak se jedná o 

koncový. 

Občan ve Swalmenské možná končí, ale v té Třebčické určitě ne. 

Starosta, ale oni ho musí propojit někam, aby zokruhovali, aby se tam ta voda vyměňovala.  

Občan pro koho se tam bude dělat ten vodovod, když se tam nebude stavět a ve Swalmenské 

vodovod funguje nyní a v Třebčické u nich také funguje tak zda to nejsou vyhozený peníze 

Starosta odpověděl, že je to zokruhování vodovodu a dále pokud dojde k poruše vodovodu 

někde na druhé straně tak může být celá lokalita bez vody, takhle se tam bude moci pustit 

voda z druhé strany a dále se tam nyní dělá komunikace tak aby se tam nemuselo v budoucnu 

kopat 

Starosta předal slovo Ing. Švecovi jako předsedovi FV, aby se vyjádřil k této rozpočtové 

změně. Ing. Švec řekl, že FV dnes projednal 6. rozpočtovou změnu, měli trochu problém s tím 

půl milionem na navýšení projektu Fénix, bylo jim vysvětleno, že jsou to stavební práce, které 

budou osvěžovat nebo modernizovat městskou budovu, takže se potom shodli, že není 

žádných výhrad k tomu, aby tato 6. rozpočtová změna byla zastupitelstvem schválena. 

 

Schvaluje 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 – příjmy činí 295 380,73,- Kč  

a výdaje 320 308,49,- Kč 

 

Pověřuje 

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek 

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

nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        11 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Mašek 

František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Polívka Jiří CSc. Ing. Švec Jiří, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   1 (MVDr. Janovec) 

Schváleno 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Závěrečný účet za rok 2012 u Mikroregionu Nepomucko 

V podkladech zastupitelé obdrželi tuto zprávu, zeptal se, zda mají k tomu nějaký dotaz. 

Bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 

2012 u Mikroregionu Nepomucko 

Starosta požádal předsedu Finančního výboru o vyjádření,  F.V.  na minulém zasedání také 

projednal závěrečný účet za rok 2012 Mikroregionu Nepomucko byly tam trochu výhrady 

k vyjádření auditora, co se týká hospodaření, nicméně jim bylo vysvětleno, že je to historie, 

která nějakým způsobem vznikla, nějak se řešila a nějak vyplynula, takže FV nemá k tomu 

výhrad.  

 Pan Horník se zeptal starosty, že to o čem se jednalo, než tam vstoupil starosta je tedy 

zametený. 

Starosta odpověděl, že Policie řekla, že nebylo zjištěno, že by byl spáchán trestný čin a tím 

byla věc odložena.  

Pan Horník: Budou činěny nějaké další kroky? 

Starosta uvedl, že páni vyšetřovatelé ústně pouze sdělili, že větší bordel ještě neviděli.  

Pan Horník: větší bordel a nic se stát nemůže, nechají to být, takže je to uzavřené 

Paní místostarosta odpověděla, že ano. 

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

  

Závěrečný účet za rok 2012 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vodovodů Starý 

Plzenec   

Starosta řekl, že opět zastupitelé v podkladech obdrželi zprávu a vyzval je, zda se chtějí na 

něco zeptat. Nebylo tomu tak a proto opět poprosil Ing. Švece, aby se k tomuto bodu vyjádřil 

za FV. Ing. Švec řekl, že FV prostudoval zprávu, kde KaV je v menším zisku, FV samozřejmě 

k tomu nemá výhrady a doporučuje toto zastupitelstvu vzít na vědomí. 

Bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 

2012 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec  
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Různé 

Stavba obchodního zařízení NORMA 

Starosta doplnil k tomuto bodu několik informací. Někdy z jara se na radnici zastavil pan 

Schwarzkopf, se záměrem, že by v této lokalitě chtěli stavět NORMU a chtěli k tomu nějaká 

stanoviska typu kam můžou napojit dešťovou kanalizaci, chtěli ji napojit na Kaplanku, to by 

jsme jim dali záporné stanovisko, jediné místo kam to můžou napojit je přepad ze Špitálského 

rybníka, zároveň jim bylo sděleno, že pokud se bude dělat kruhová křižovatka tak dopravní 

inženýři nám zruší ten výjezd z areálu IZS a že tedy požadujeme, aby zapracovali toto 

napojení přes jejich pozemek, to byly asi hlavní podmínky co jsme k tomu měli. Vyzvali jsme 

je, aby představili nějaké vizualizace, jak by NORMA měla vypadat. Ty jsme obdrželi 

nedávno, na základě toho proběhlo další jednání, kde jim bylo sděleno, že ta střecha nám 

přijde dost zakrývající panorama Nepomuka a že by jsme byli rádi pokud budou něco 

takového dělat, aby uvažovali o snížení té střechy, ale hlavně jsme jim nabízeli jiné lokality 

např. lokalitu u Pyramidy směrem na Mileč jak se vyjíždí u státovky u betonárky, postupně 

všechny varianty zamítli, že pro ně nejsou akceptovatelný, že jediná je pouze tato varianta u 

hřbitova. Dneska ještě před zastupitelstvem, protože pan Schwarzkopf přijel dřív, tak mu 

starosta ještě sděloval, že se jim to tam nelíbí a že by byl rád, kdyby se to mohlo řešit 

rozšířením toho stávajícího zařízení. Pan Schwarzkopf jim sdělil to, co tady řekl, že prostě do 

toho jít nechtějí. Věc se má tak, město Nepomuk není majitel pozemku, město Nepomuk je 

jen účastník řízení, můžeme se k tomu vyjadřovat ať souhlasně či nesouhlasně, ale záleží, jak 

oni splní analytické podklady, legislativu a na základě toho bude náš stavební úřad 

rozhodovat, jestli to povolit či nepovolit. Na rovinu říká, že bude asi obtížné jim to shodit, že i 

když jim to tady nepovolíme a oni se odvolají, tak mají dost velkou šanci, že na kraji shodí to 

naše rozhodnutí. Pokud k tomu může dojít i přes náš nesouhlas a přes všechno, tak by stálo za 

to řešit nějak ten vzhled a snažit se tlačit na vzhled té budovy, ale na rovinu mají trochu 

strach, jak to celé dopadne. Dnes by se mělo vydat nějaké stanovisko za město, které bude 

předloženo na stavební úřad. Starosta předběžně počítal s tím, že většina zastupitelů nebude 

souhlasit se stavbou tohoto zařízení v lokalitě pod hřbitovem v Nepomuku, proto připravil 

návrh usnesení ve znění, že město Nepomuk:   

Nesouhlasí  

se stavbou obchodního zařízení NORMA v lokalitě pod hřbitovem v Nepomuku 

Pověřuje 

starostu a Radu města podáním záporného stanoviska města Nepomuk, se stavbou 

obchodního zařízení NORMA v lokalitě pod hřbitovem v Nepomuku, na MěÚ, odbor 

výstavby a životního prostředí 

Pan starosta vyzval přítomné, aby se k tomuto vyjádřili. 

Slovo si vzala paní Větrovcová ze stavebního úřadu. Zastupitelé obdrželi vyjádření Arch. 

Tauše, zpracovatele územního plánu města Nepomuk. Stavební úřad s tím souhlasí, on 

nemohl úplně napsat, že je to v rozporu s územním plánem, protože územní plán tam řeší toto 

území jako smíšené obytné a připouští se tam stavby maloobchodu služby, takže je to tam 

přípustné, ale jak tam on píše, tak ten objekt na to území je strašně velká hmota je to 

problematické, je to ochranné pásmo hřbitova, což je vymezeno v územním plánu pouze 

nějakou čarou 100 m od hřbitova a v podstatě tam není nějaké veliké omezení, má se tam 
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dodržet pieta toho místa. Další problém je to dopravní napojení. Stavební úřad na základě 

tohoto vyjádření arch. Tauše se bude muset rozhodnout, jestli je to v souladu s územním 

plánem, to jejich rozhodnutí chtějí ještě podpořit tím, že arch. Tauš osloví jiného architekta, 

který je oprávněný posoudit vliv té stavby na životní prostředí. Ten vliv na životní prostředí si 

myslí, že taky vyjde záporně a na základě těchto dvou záporných vyjádření, oni vydají 

stanovisko, že je to v rozporu s územním plánem, ale když oni požádají o územní rozhodnutí 

a oni ho zamítnou, odvolají se na kraj, tak to rozhodnutí kraje neví, jak dopadne, jestli to kraj 

potvrdí nebo nepotvrdí.  

Starosta k tomu doplnil, že jemu se taky nelíbí, že spousta lidí do NORMY chodí nakupovat 

pěšky, a že se budou nyní motat přes tu hlavní silnic, ať už tam bude kruhová křižovatka nebo 

jiná  

Paní místostarosta řekla, že toto měli jako želízko, protože mluvili s dopravními inženýry, 

kteří nesouhlasí s jejich připojovacími pruhy, chtěli by kruhovou křižovatku, kterou oni 

nechtějí akceptovat jsou to vyšší náklady, nedovede si představit, že ten provoz té NORMY se 

bude vměšovat do té hlavní silnice vlastně ze všech stran, je to šílený udělali tam přechod pro 

chodce, kde udělali kousek chodníčku a na druhé straně zase kousek, to městu nepovolili 

vůbec, když to město chtělo udělat ke hřbitovu. Oni nemají ještě vyjádření dopravního 

inženýra, který jim ho údajně nedá. 

Paní Větrovcová dodala, že ta vizualizace byla bez toho kruháče, takže to vypadalo příznivěji, 

protože jakmile by tam počítali i s tím kruháčem tak zmizí půlka aleje směrem ke hřbitovu. 

Paní Valentová se zeptala, zda jim nabídli jiné místo. 

Starosta odpověděl, že samozřejmě ano, že nabídli místa, která by byla podle územního plánu 

použitelný. Nabízeli jim i místa, která by podle současného plánu sice nebyly řešitelný, ale 

třeba vedle heliportu, bylo by to přímo proti sídlišti, lidi by to tam měli blízko. Oni prostě 

chtějí být u hlavní silnice, že prý mají povinnost být vidět z hlavní silnice, schování za 

benzinovou stanici rovnou shodili ze stolu. 

Pan Míkovec navrhl pozemek pod Reginou, ten pozemek jak má firma Klaus palety. 

Starosta odpověděl, že tam je problém, že jsou to taky církevní pozemky, kdy ještě může 2 

roky trvat, než se to vyřeší, oni nechtějí čekat, chtějí jet rychleji. Paní místostarosta řekla, že 

se dozvěděli, že již panu Posavádovi zaplatili nějakou zálohu.  

MVDr. Janovec řekl, zda již mají vlastnické právo. 

Místostarostka řekla, že vlastnické právo ještě nemají, mají smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní, ale dostal zálohu. 

MVDr. Janovec řekl, že panu Posavádovi se to hodí, oni jako businessmani naprosto nemají 

žádné cítění, že vedle pietního místa postavit nákupní centrum. 

Pan Horník k tomu dodal, že kdyby to pan Prokopec prodal tak by to bylo. 

MVDr. Janovec to mi bohužel nevyřešíme. 

PhDr. Kroupa řekl, že město má silné nástroje může se k tomu postavit, ale je za 5 minut 

dvanáct.  Jedna věc je účast města ve stavebním řízení, ale hned jde o to, že je to území města 

a ta komunikace vedle je města, jakékoliv napojení musí dát město souhlas, nejsilnější 

argument je jako Korzo Aréna v Plzni, že když dojde ke změně územního plánu, tak přes to 

vlak nejede. Samozřejmě změna trvá, ale dá se urychlit i tohle, tady již zaznělo. Když bude 

nějaké stanovisko města, tak je otázka nakolik to oni budou chtít tlačit. Těší ho, že je tady 

většinový názor, že ten projekt není podařený. Je krásně vidět ke komu se dostaly ty první 

vizualizace, že ten projekt vůbec nepočítal s tím, jak se to projeví na panoramatu města a nyní 

snižují střechu, aby tam z toho měst bylo vůbec něco vidět. Vůbec o tom nějakým tvůrčím 
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způsobem nepřemýšlí, prostě tam šoupnou krabici. Nechtějí investovat do starších budov, ale 

to si on myslí, že by právě dělat měli, jestliže mají smlouvu na 20 let, tak proč vevnitř 

nepřestaví příčku tak, aby zmenšili sklad, a nezvětší prodejní plochu apod. Přijde mu to čistě 

jako alibismus této společnosti. Sice to tu ještě nezaznělo, ale ono to ovlivňuje i centrum 

města, když si sedneme na terasu ke Švejkovi, tak ten hřbitov tam tvoří malebnou krajinou 

dominantu to, že to dobře zapadne do krajinného rázu, tak to je snad jedině tím, že to zapustili 

do svahu, že tu bednu nepostavili rovnou nahoru, to je jediné plus, které on na tom vidí. 

Opravdu mu to přijde naddimenzovaný, jak již říkal nevhodné pro tuto lokalitu a to nic proti 

NORMĚ, on tam taky občas chodí.  

Paní místostarostka řekla, že si myslí, že to bude mít ještě jiný dopad, že oni teď opustí tu 

současnou NORMU a oni říkají, co všechno tam bude, že oni drží smlouvu, ale, jak dlouho jí 

budou držet a pak tam např. budou Vietnamci nebo prázdný. 

Občan: obě varianty jestli Vietnamci nebo prázdný jsou špatně. Těžko sem půjde jiný řetězec, 

to by tady již dávno byl. Ty řetězce si upevňují pozice, na kterých místech již dobili a to je 

právě tenhle ten případ i tohoto řetězce, jim nejde o to jestli je nájem dražší nebo postavit 

novou budovu, ale oni posilují pozici. Investiční plán mají v nějakém balíku, vytipují lokality, 

Nepomuk byl vytipovaný, protože tady je pronájem a tím pádem tady vzniká to pole, ano tady 

postavíme svůj majetek a tím upevníme svoji pozici. On se taky obává toho, co tady vznikne, 

dole majitel má přehnané nároky, proto ani oni se s ním nedomluvili a do budoucna on je 

nesníží, takže do budoucna tam vznikne další objekt, který to tady bude hyzdit, to panorama 

směrem dolů je to prostě jakoby neřešitelný z hlediska další využitelnosti toho místa. Služby 

tam nevzniknou, rozdělení na menší krámky neexistuje, i když je to u silnice tak tam prostě 

není ten potenciál.  

Pan Míkovec se zeptal, co to hodit mezi lidi, když se měla stavět elektrárna, tak se to dalo 

mezi lidi a nestavělo se to tam. Starosta řekl, že to, ale bylo na pozemku města. Pan Míkovec 

v pořádku, ale je to pořád katastrální území Nepomuka snad si to město. 

Starosta to řešíme i přes občanské iniciativy, že se budou účastnit některých řízení, které s tím 

budou souhlasit, ale on to vidí na hraně 

Občan se zeptal jaká je možnost podpory, když teď tady jsou všichni za jedno, že se jim to 

nelíbí, že na tomhle místě je to pro ně nepřijatelný, město by tuhle informaci mělo posunout 

ke všem občanům, ano město Nepomuk s tím nesouhlasí nelíbí se mu to, nechceme to tu tak 

pojďte občané nám s tím pomoci a vysvětlit jim přesně proč to tu nechceme a proč by to tu 

nemělo být a potom přece nemůže to tady někdo postavit když 85% obyvatel to tu nechce a i 

mediálně to pro tu NORMU není únosné. 

Pan Horník řekl, že pokud to tady postaví, tak lidi tam chodit budou, protože ta NORMA zase 

tak špatná není. 

Pan Míkovec když to postaví tady u Benzinky, většina lidí přece jezdí autem 

Starosta řekl, že spíše jde o to, že za tím půjdou tvrdě a půjdou přes mrtvoly, když si 

vzpomeneme, jak se například v Rokycanech stavěl LIDL, přes noc zmizely stromy a 

takových kauz se stavbou supermarketů po republice bylo spoustu, spíše jde o to co a jak 

udělat, jak jim házet klacky pod nohy, aby si to rozmysleli.  

MVDr. Janovec: navrhl říci následující: první je ta silnice, potom ty přípojky, silnice ke 

hřbitovu je v majetku města Nepomuk, my vám jí nepůjčíme a není tam udělaný podloží, 

prostě si nepřejeme, aby po té silnici jezdil někdo kromě návštěvníků hřbitova.  

Paní místostarostka: „A ta čára je 100 m?“ 

Paní Větrovcová odpověděla, že ano to je až dolů. 
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MVDr. Janovec: jim je to jedno, oni nemají slušné cítění, že postavit obchoďák vedle místa 

posledního odpočinku je neslušný. 

Paní Větrovcová: to již říkali, že se dá vymezit ochranné pásmo, ale s tím musí souhlasit 

vlastník pozemku.  

Pan Horník řekl, že by to pustil do kabelovky hned zítra 

Starosta řekl, že půlka lidí bude jásat jé nový krám,  

MVDr. Janovec, alespoň si uděláme vzorek myšlení Nepomucké společnosti 

Občan: spousta lidí neví, kde to má být, on si taky myslel, že to bude naproti NORMĚ, tak to 

prezentují i oni, je to o kus vedle, on byl taky rád, že se tu bude stavět nový krám, a 

v momentě kdy viděl tu střechu, že od hřbitova není nic vidět, tak si teprve uvědomil, že od 

hřbitova není nic vidět a že to tady nechce, ale ta informovanost lidí je tady strašně malá a ty 

lidi to neví, proto jim je to třeba říci. 

Pan Horník on taky o tom pořádně nevěděl, navrhl zveřejnit tuto informaci v kabelovce. 

Starosta řekl, že je tady spousta fám, např. že se bude stavět u staré benzinky, jak jsou 

pozemky obce Klášter, obec Klášter ještě nemá územní plán a všude se tady povídá, že se tam 

bude stavět obchoďák. Takových fám, že tady bud TESCO, LIDL je spousta, tohle je 

skutečně co víme reálně, že tady hrozí. 

Občan: my řešíme nějaký sklon střechy a výhled, když pomineme, jestli ten sklon bude takhle 

nebo takhle přesto ten výhled bude otřesný, protože budeme koukat  do té červené, tak je tu 

jiná věc jak tady starosta zmínil ohledně těch Rokycan, tam to bylo tedy trochu jiný tam se 

neřešilo jestli tady LIDL bude nebo nebude, tam LIDL bude a LIDL si to upravil podle sebe, 

že si to přes nechal vykácet, to je trochu jiný. My můžeme hlídat, jestli tam ta střecha bude, 

takhle. Co když vyroste o metr výš, jsou samozřejmě nějaké prostředky, ale skončí to na 

pokutě nebo soudním sporu, kdy budou mít část architektů, kteří řeknou, že když už se 

odsouhlasilo, že to tam stát může, tak je jedno jestli je to o metr výš nebo níž, bude se to 

táhnout léta a ten milion Kč pokuty, on nezná výše těch pokut, tak té NORMĚ je to jedno je to 

náklad, který v tom použije. Ještě k těm prostředkům, které můžeme využít, vytvořili nějakou 

petici proti tomuto zastavění té plochy NORMOU a tím, že zástupci NORMY předali ty 

podklady teprve nedávno, tak ta petice neběží až tak dlouho, takže podpisů mají okolo stovky, 

samozřejmě v tom chtějí pokračovat, on je předseda toho petičního výboru, takže by chtěli, 

aby se občané Nepomuka a okolí vyjádřili, zda to v těchto místech a v této podobě NORMU 

chtějí. To je další argument, který v jednání s NORMOU můžeme použít a může to v tom 

řízení o umístění NORMY sloužit jako argument záporný. Znovu říká, že kabelová televize 

ano, ale ne proč více, proč ne všem občanům do schránky, nechce to nechat na těch 

omezených parametrech, kdy tady záznam z jednání běží to i kabelové televizi, chce to použít 

ty samé prostředky, jako používá NORMA proti nám, když nás tam chce nalákat, abychom 

nakupovali tak nám nějakým direkt přímým marketingem prostě šoupnou až domů na ten stůl. 

Pojďme s nimi bojovat stejným způsobem a použijme taky ten direkt marketing. Oni ho 

nepoužívají, že je nejúčinnější, ale že je pro ně nejlevnější, takže to samé můžeme použít proti 

tomu. On to může udělat z vlastní iniciativy, může do toho vložit vlastní prostředky, vložit do 

toho vlastní energii, ale pokud za tím bude stát to vedení města tak i ten občan, který řekne, 

juchá, tady bude stát nový obchoďák, tak řekne no jo, ale zastupitelé to nechtějí. 

Starostu napadla jedna věc, že kdyby poskytli ty podklady na A4, tak to můžou zadat 

urychleně do tiskárny a vložit jako přílohu do Nepomuckých novin, pro město je to výdaj pár 

stovek, pár tisíc barevně vytisknout. To by šlo stihnout, odkládat to do srpnových novin to 

zase ne. 
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Starosta se vrátil k návrhu usnesení, zeptal se zda má ještě někdo připomínky k tomuto bodu, 

nebylo tomu tak a proto nechal hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem usnesení. 
Pro hlasovalo:                        12 

(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. 

Polívka Jiří CSc. Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 
Paní Větrovcová měla k tomu ještě připomínku, protože zástupci NORMY zažádají o územní 

rozhodnutí s dokumentací, takže stavební úřad bude potřebovat ne jenom nesouhlas ale i 

nějaké důvody 

Starosta řekl, že to nemusí být dneska tady vyjmenovaný důvody, ty jim pošlou, vyzval i 

zastupitele, kdyby je něco napadlo, ať mu to pošlou. Chce ještě zajít za panem Ing. 

Michalcem z odboru regionálního rozvoje KÚPK, kam všude případné odvolání směřovat a 

nějakým způsobem to tam s ním probrat, že to tady ve městě nechceme a aby se kraj pokusil 

s tím něco udělat. Zastupitelé starostu opravili, že chceme ale na jiném místě. A aby se nás 

pokusili v tomto nějakým způsobem podržet v rámci svých možností, jak to půjde.  

MVDr. Janovec zdůraznil, že bychom měli uvést, že jim nechceme brát možnost výstavby 

diskontu, ale ne na tom místě. 

Starosta řekl, že právě proto zdůraznil v lokalitě u hřbitova, aby to bylo přesně specifikováno. 

Paní Větrovcová řekla, že tam budou důležité ty přípojky to odvodnění, jestli budou muset do 

pozemků dál města 

Starosta řekl, že si myslí, že to odvodnění potáhnou při pozemku ŘSD 

MVDr. Janovec ale pod tím parkovištěm povede vodovodní řad. 

Starosta – teď jde o to jestli, je tam má město nějaké věcné břemeno, to se v minulosti vůbec 

neřešilo. To jsou věci dalšího jednání. 

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

Centrum volnočasových aktivit Fénix 

 

Bere na vědomí 

informace o aktuálním vývoji projektu Volnočasového centra aktivit Fénix 

Souhlasí 

s pokračováním realizace projektu dle uvedených skutečností 

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

nechal hlasovat 

 
Pro hlasovalo:                        11 

(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, 

Marušincová Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. 

Polívka Jiří CSc., Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   1 (Ing. Švec Jiří) 

Schváleno 
Dalším bodem je schválení vyhlášky k zákazu VHP, starosta řekl, že bohužel neobdržel 

vyhlášku e-mailem od Mgr. Němce, protože na úřadě nejdou pořádně e-maily, když je e-mail 
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určen pro vícero lidí, tak se záhadně ztratí, informatici na to již 2 měsíce nemohou přijít co to 

zapříčiňuje. On vyhlášku dostal v papírové podobě až dnes. Ostatní ho jistě dostali e-mailem 

v pořádku. Jedná se o krátkou vyhlášku, kterou starosta přečetl. OZV č. 1/2013. 

Mgr. Němec řekl, že vycházel ze vzorů, co vydalo občanské sdružení, následně podáme na 

MF žádost, v první vyhlášce jsme měli článek, kde se říkalo, že se zneplatňují povolení MF 

nyní ty stanoviska občanského sdružení to neporučovala tam dávat, vlastně je to samostatná 

působnost obce to zakázat a následně na základě tohoto zákazu to MF odebírá to povolení, 

nechtěl to komplikovat a dávat tam nějaká zbytečná ustanovení, který by MV mohlo 

napadnout. 

Vyhláška o zákazu provozu veškerých loterijních zařízení na území celého města 

Nepomuk 

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

nechal hlasovat 
Pro hlasovalo:                        11 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel,  

Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Polívka Jiří CSc., Ing. 

Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   1 (Marušincová Alena)  

Schváleno 
Starosta pozval zastupitele na středu 26.6.2013, kdy se ve 13.00 hod. budou otevírat oficiálně 

komunikace, sraz je na náměstí před radnicí 

 

Diskuse 

Starosta otevřel diskusi  

Občan se zeptal ohledně cesty u pana Vlacha spojovačky Nádražní a Školní, jak to vypadá, 

protože již 3 roky bojují a pořád je to zavřený 

Starosta řekl, že pořád jak se o tom bavili, je to na tom úřadu, on tam od té doby nebyl, neměl 

čas a jediný co od té doby přišlo, byla nabídka dvou pozemků, co tady dnes schvalovali. 

Občan v návaznosti na to, že se budou dělat chodníky tak, aby se s tím rovnou počítalo, aby se 

to již vyřešilo, táhne se to již 3 roky a je to docela dlouho. Kdo to má na starost, koho by se 

měl zeptat na tom úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Starosta řekl, že si mysli, že paní Krátká, že je tam podáno více žádostí a jde to pomalu, paní 

byla taky delší dobu nemocná, ale i tak mu přijde, že je to tam dost dlouho bez nějaké odezvy. 

Pan Míkovec se zeptal, o jaký pozemek jde. 

Pan starosta řekl, že nyní je těch prvních 10 m2 jak má Vlach vrata v majetku úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a dál celý ten pás je v majetku města, takže mi nyní 

těžko můžeme ty vrata sundat, když nejsou na našem pozemku 

Pan Míkovec řekl, že slyšel někdy před rokem, že je to celé Vlachovo. 

Starosta odpověděl, že není. 

Paní místostarostka řekla, že si myslí, že to stejně i potom nebude bez problémů, že ty lidi co 

tam bydlí, nebudou souhlasit s tím chodníkem 

Starosta řekl, že se tam stejně nebude budovat chodník, že se tam udělají jen zábrany, aby tam 

nemohli jezdit motorkáři, přístupný to bude ze Školní ulice, kdo bude chtít jít zkratkou tak 

tam projde 

Místostarostka řekla, že tam byly důvodný obavy, že tam budou jezdit na čtyřkolkách 
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Občan řekl, že pokud platí to na čem se domluvili před 2 roky, tak to bude průjezdný jen 

z jedné strany Školní ulice, aby tam mohli zajet lidi, co tam bydlí Petr Hlavů, Voráčkovi a pan 

Vlach ze Školní ulice. Z druhé strany to bude neprůjezdné, aby děti nevybíhaly z ulice na 

hlavní cestu, takže se tam dá nějaká zábrana, proto se na to ptá, aby se tam neudělali chodníky 

a poté nějaká zábrana 

Starosta řekl, že ta zábrana by se dělala stejně na těch 10 m2, na ten chodník s tím 

nevyjedeme. 

Starosta se zeptal zda má ještě někdo něco do diskuse, nebylo tomu tak proto požádal 

návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení. 

Usnesení  

Návrh přečetl Mgr. Němec 

Pan starosta požádal zástupce návrhové komise Mgr. Němce, aby přednesl návrh usnesení z XIX. 

zasedání zastupitelstva města Nepomuk. Mgr. Němec přečetl usnesení ze zasedání zastupitelstva. 

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

pouze o úplnosti a správnosti tohoto usnesení. 

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

hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        11 

(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Kovář Václav, Marušincová Alena, 

Mašek František, Míkovec Miroslav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Polívka Jiří CSc., Ing. 

Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0  

PhDr. Kroupa vůbec nehlasoval 

Schváleno 

 

Závěr 

Jednání skončilo ve 21.10  hodin. 

 

Zapsal: Ing. Netušil Václav 

V Nepomuku dne 25.6.2013 

 

                                    Václav Kovář 

                                                                                                Starosta města 

O v ě r i l i: 

 

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

 

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


