
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ2-13/2012  
Datum jednání:  13.09.2012 
Místo jednání: Hotel Dvorec 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni: Ing. Pavel Jiran , MVDr Ladislav Janovec , Mgr. Miroslav  Němec  
Hosté:  -  
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
 

Zastupitelstvo města Nepomuk 13. 9. 2012 v hotelu Dvorec, 19:00 hod. 
  

Starosta podle § 92 odst. l zák. č. l28/2000 Sb. (o obcích), ve znění pozdějších předpisů a 

změn, zahájil XIII. veřejné zasedání městského zastupitelstva, na kterém všechny 

přivítal. Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím 

řádem. Protoţe na zasedání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva, coţ je nadpoloviční 

většina, bylo zasedání usnášeníschopné. Úvodem starosta určil zapisovatelem pana 

tajemníka Ing. Václava Netušila. Navrhl, aby se zasedání řídilo programem, který 

přečetl... 

  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (315/NZ2/2012) 
4. Návrh: Kontrola plnění usnesení  (316/NZ2/2012) 
5. Návrh: Informace z jednání městské rady  (317/NZ2/2012) 
6. Návrh: Zprávy z jednání výborů a komise  (318/NZ2/2012) 
7. Návrh: 7. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012  (308/NZ2/2012) 
8. Návrh: 8. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012  (309/NZ2/2012) 
9. Návrh: 9. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012  (310/NZ2/2012) 
10. Návrh: zadání změny č. 4 ÚP Nepomuk  (305/NZ2/2012) 
11. Návrh: Použití prostředků investičního fondu MŠ Nepomuk na nákup plynových 

sporáků v hodnotě 116.783 Kč  (299/NZ2/2012) 
12. Návrh: Použití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk na zakoupení myčky 

nádobí do školní kuchyně odloučeného pracoviště MŠ Dvorec  (313/NZ2/2012) 
13. Návrh: Prodej stavební parcely č. 465/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Dvorec za 150 

Kč/m2  (300/NZ2/2012) 
14. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 

552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2  (301/NZ2/2012) 
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15. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, 
Pivovarská 570, byt č. 1,o velikosti 2+k.k., celková plocha 53,51 m2  
(302/NZ2/2012) 

16. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2  
(306/NZ2/2012) 

17. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 566, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková locha 54,56 m2  
(307/NZ2/2012) 

18. Návrh: Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 6 - 
veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců  (312/NZ2/2012) 

19. Návrh: Žádost o dotaci na novou expozici Městského muzea a galerie Nepomuk - 
Liberátor B24  (314/NZ2/2012) 

20. Návrh: Minihřiště Nepomuk 2012  (311/NZ2/2012) 
21. Návrh: SDH repase CAS 32 T148  (319/NZ2/2012) 
22. Návrh: Prodej traktoru města Nepomuk   (320/NZ2/2012) 
23. Návrh: Vrt  2012  (321/NZ2/2012) 
24. Návrh: Dům dětí a mládeže Nepomuk  (322/NZ2/2012) 
25. Návrh: Příspěvek  Římskokatolické církvi - arciděkanství Nepomuk  

(323/NZ2/2012) 
26. Různé 
27. Diskuse 
28. Usnesení 
29. Závěr 

 

Pan starosta se zeptal, jestli má někdo připomínky k navrţenému programu jednání nebo 

navrhuje program jiný? Nebylo tomu tak, a proto nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        11 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  
 

Pan starosta poţádal pana Václava Horníka nebo paní Hanu Valentovou, aby podali zprávu o ověření 
zápisu z XII. veřejného zasedání městského zastupitelstva. Pan Václav Horník řekl, ţe za ověřovatele 
zápisu z minulého zastupitelstva konstatuje, ţe se zápis shoduje ve všech bodech, tak jak byly 

projednány.  

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

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
V tomto bodě pan starosta navrhl: 
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Návrhovou komisi ve sloţení:  MUDr. Jiří Polívka CSc., Václav Horník a František Mašek 

a 

Ověřovatele zápisu ve sloţení: Ing. Jiří Švec a Jiří Fabík  

Pan starosta řekl, ţe nechává o těchto dvou bodech hlasovat najednou. Zeptal se, jestli k 

tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        10 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, František Mašek, Novák 

Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   1 (PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 

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

  

 

Kontrola plnění usnesení   
Protoţe předseda Kontrolního výboru Ing. Jiran se z dnešního zasedání omluvil, poprosil pan 

starosta člena Kontrolního výboru PhDr. Kroupu, aby podal zprávu o kontrole usnesení. 

PhDr. Kroupa řekl, ţe KV se od posledního zastupitelstva nesešel, a proto nemá co by 

k tomuto bodu dodal.  
Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

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

Informace z jednání městské rady 
Pan starosta poţádal paní místostarostku A.Marušincovou o podání informací z jednání městské rady. 

Paní místostarostka přečetla důleţité body z usnesení rady 25.6.2012, 10.7.2012, 30.7.2012 

Starosta poděkoval paní Marušincové a zeptal se, jestli má někdo nějaký dotaz. 

Dotaz PhDr. Kroupy parkování u sokolovny a přechody. 

Starosta odpověděl, ţe ohledně přechodů odpoví on. Přestoţe to bylo schváleno, tak smlouva nebude 

uzavřena, protoţe se s firmou, která shodou okolností projektuje bezbariérové chodníky, domluvili, ţe 

to vyprojektují v rámci těch bezbariérových chodníků, které se nyní budují okolo, nebudeme z toho 

dělat samostatnou akci. 

Ohledně parkování pan starosta předal slovo paní místostarostce. Ta řekla, ţe jak kaţdý ví okolo 

bytovek U Sokolovny je strašně málo parkovacích míst. Prověřili, kde by se dalo ještě parkovat a 

zjistili, ţe před třetím domem čp. 560, 561 by se nechala udělat parkovací plocha, bylo by tam asi 20 

parkovacích míst. Přispělo by to i k bezpečnosti. 

Starosta k tomu doplnil, ţe nyní je tam zelený pás a parkoviště se přiblíţí k domu, proto chtějí 

informovat obyvatele této bytovky o tomto záměru, aby se včas vyjádřili. Je v jejich zájmu, aby tam 

mohli parkovat, ale pokud řeknou, ţe to tam nechtějí, tak se to dělat nebude, ale potom si nemůţou 

stěţovat. 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Zprávy z jednání výborů a komise 
Bere na vědomí 

Zprávy z jednání kontrolního výboru – Jak jiţ řekl PhDr. Kroupa, Kontrolní výbor nebyl, a proto 

starosta předal slovo Ing. Švecovi jako předsedovi FV 

Ing. Švec pozdravil přítomné  a řekl, ţe FV se sešel v pondělí 10.9.2012 a projednal 

následující body: 

1. Bod z minulého zápisu - FV projednal ţádost výboru FK Nepomuk o uhrazení sady dresů 

pro oddíl mladších ţáků, který se stal v letošním ročníku Přeborníkem Plzeňského kraje. 

Finanční výše byla upravena na 17 000,- Kč. FV navrhl účast trenéra a zástupce výboru FK na 

svém nejbliţším zasedání, kde budou své výsledky a ţádost prezentovat. 

Zástupce FK Nepomuk prezentoval výsledky mladších ţáků, kteří postoupili do ligové 

soutěţe FAČR, ale z důvodu finanční náročnosti na dopravu (utkání po celé republice) výbor 

FK soutěţ nepřihlásil. 

Dále se mladší a starší ţáci umístili na 2. – 3. místě mezinárodního turnaje v Collmar (FR), 

kde úspěšně reprezentovali Nepomuk. 

FV doporučil za tyto sportovní úspěchy proplatit výše uvedenou částku na nákup nové sady 

dresů s logem Města Nepomuk. 

2. Byl prezentován záměr výstavby minihřiště s umělou trávou v areálu ZŠ ve spolupráci s 

FK, ZŠ a Města. Hřiště bude uţíváno ve správcovství FK Nepomuk všemi sportovními 

institucemi Nepomuka podle nově navrţeného Provozního řádu. 

FV tento projekt a vyčlenění finančních prostředků jednomyslně schválil. 

3. Projednány rozpočtové změny č. 7, 8 a 9. 

 
Bere na vědomí 

Zprávy z jednání finančního výboru 

 

Dále pan starosta poprosil pana Václava Horníka, aby podal zprávu z jednání Komise pro 

občanské záleţitosti. Pan Horník řekl, ţe komise se sešla 27.8.2012 a řešila odpověď rady a 

měli jediný dotaz občana ohledně komunikace v Plzeňské ulici. Další komise bude začátkem 

října. 
  

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Komise pro občanské záleţitosti  

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

 7. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 
Pan starosta předal slovo Ing. Mukenšnáblové, aby přítomné seznámila se 7. rozpočtovou 

změnou města Nepomuk. 
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Ing. Mukenšnáblová pozdravila přítomné a seznámila je se 7. rozpočtovou změnou. 

Strana příjmů a výdajů je ovlivněna dotacemi na sociálně-právní ochranu dětí (198,51 tis. Kč, 

na Papy – 135 tis. Kč a politiku zaměstnanosti 12 tis. Kč). PAPY jsem další číselné znaky, 

které se pouţívají při statistickém zpracování.  Toto stálo především náklady na upgrade. Dále 

se strana příjmů navyšuje na příjmech na lesním hospodářství. 

 

Pan starosta poprosil předsedu FV Ing. Švece, aby se vyjádřil k této rozpočtové změně města 

Nepomuk. Ing. Švec řekl, ţe FV projednal 7. rozpočtovou změnu a doporučuje jí ke schválení 

zastupitelstvu bez výhrad. 

Schvaluje 

7. rozpočtovou změnu Města Nepomuk na rok 2012, kde celkové příjmy činí 286 524 130,-

Kč, celkové výdaje jsou 313 240 750,-Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč. 

 

V 19.28 hod. odešla Mgr. V. Burdová – 10 zastupitelů 

V 19.30 hod. se vrátila Mgr. Burdová – 11 zastupitelů 

Pověřuje 

Ing. Mukešnáblovou rozúčtováním do poloţek  

Pan starosta se zeptal, jestli má někdo připomínky k navrţenému programu jednání nebo 

navrhuje program jiný? Nebylo tomu tak, a proto nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        10 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   1  (Mgr. Burdová Věra) 

Schváleno 

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

8. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 
Pan Starosta opět předal slovo Ing. Mukenšnáblové, aby přítomné seznámila s touto změnou. 

Strana příjmů se navyšuje o 500 tis. Kč na lesním hospodářství a ostatním nedaňových 

příjmech také o 500 tis. Kč. Výdaje se navyšují na lesním hospodářství o 300 tis. Kč. 

 

Pan starosta poprosil předsedu FV Ing. Švece, aby se vyjádřil k této rozpočtové změně města 

Nepomuk. Ing. Švec řekl, ţe FV také projednal 8. rozpočtovou změnu a doporučuje jí ke 

schválení zastupitelstvu bez výhrad. 

Schvaluje 

8. rozpočtovou změnu Města Nepomuk na rok 2012, kde celkové příjmy  činí 287 524 130,-

Kč,  celkové výdaje jsou 313 540 750,-Kč, financování úvěrů  545 100,- Kč . 

Pověřuje 
Ing. Mukenšnáblovou  rozúčtováním do poloţek  

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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 
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Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

SDH repase CAS 32 T148  
Pan starosta řekl, ţe před 9. rozpočtovou změnu si dovolil vloţit bod repase cisternové 

stříkačky CAS 32 T148, jiţ na minulém zasedání nebo dokonce předminulém bylo 

v rozpočtové změně schváleno financování přestavby cisternového vozu s tím, ţe město na to 

získalo dotaci od PK, která tvoří max. 50% výdajů a max. 700.000,-- Kč. Město na základě 

informací od SDH dalo do rozpočtu 1.350.000,-- - 1.400.000,-- Kč, byla to informace, kterou 

SDH získalo od firem, které se zabývají přestavbou poţárních vozidel, ale bylo 

pozapomenuto, ţe se jedná o cenu bez DPH, a proto jsme byli potom překvapeni výsledkem 

výběrového řízení, kde ceny byly výrazně odlišné, neţ jsme původně předpokládali. 

Výběrové řízení probíhalo celkem 2x, bylo osloveno asi 6 firem z celé ČR, všechny 

společnosti, které se zabývají přestavbou hasičských vozidel. Přihlásila se pouze jedna firma, 

proto se musel celý výběr dodavatele zrušit a zjišťovalo se, proč se nepřihlásili. Zjistili jsme, 

ţe to bylo proto, ţe město mělo tvrdé podmínky, vysoké pokuty za nesplnění termínů apod. 

Na základě toho město slevilo trochu z podmínek a vyhlásilo znovu výběrové řízení. 

Následně se přihlásili 3 společnosti viz. níţe. Z těchto 3 firem splnil podmínky výběrového 

řízení pouze pan Lumír Zezulka, předloţil veškeré dokumenty, vše co vyţaduje zákon, ostatní 

firmy nedoloţily poţadované papíry. Přemýšlelo se, zda znovu nezrušit výběrové řízení, ale 

nakonec byly tyto firmy vyzvány, aby do určitého termínu doloţily poţadované dokumenty. 

Doloţila to pouze firma KOMET, THT s.r.o. Polička dokumenty nedoloţila, takţe uţ nebyla 

hodnocena, do finále došly pouze 2 firmy. Nejlépe z výběrového řízení vyšla firma Lumír 

Zezulka za cenu 1.657.668 Kč s DPH. I tato cena se zdála příliš vysoká, a proto se zjišťovalo 

u hasičů, jestli by bylo moţno některé poţadavky na přestavbu z toho vyškrtnout, abychom 

sníţili cenu. Hasiči nám řekli, ţe by to šlo těţko (jedná se např. o výměnu brzdových destiček, 

které bychom museli platit třeba za rok,….) Starosta předal slovo panu S.Novotnému (velitel 

SDH Nepomuk), který o této problematice ví nejvíce.  

S.Novotný pozdravil přítomné, řekl, ţe technickou specifikaci nedělal sám, dělalo jich to 

několik hasičů, nedávali tam ţádné zbytečnosti, nic co by nepotřebovali, není tam ţádný 

kousek nové hadice, ţádné nové vybavení, je fakt, ţe kdyţ se dělá takováto repase, dělá se 

celá nástavba nová. Firma Zezulka dává tedy novou nástavbu, nové kohouty, novou nádrţ, 

nové oplechování a čerpadlo je repasovaný. Nebude to naše čerpadlo, bude repasovaný 

z jiného vozidla. Auto se jim odveze a oni ho rozeberou a nechají udělat plechařinu na kabině, 

samozřejmě kdyţ je auto takto odstrojený dostanou se k věcem, ke kterým se mechanik 

normálně nedostane. Nechali udělat věci, které se na  autě ještě nedělali, určitě tam není nic 

zbytečného. 

Starosta poděkoval za příspěvek, řekl, ţe věc se má tak, ţe město Nepomuk na základě 

pověření zastupitelstva a následně i přes navýšení uzavřelo se společností ZEKA smlouvu a 

hasiči před týdnem převezli automobil do Slavičína, nyní by mělo být přestavováno. Teď jde 

o navýšení rozpočtu. Starosta ještě řekl, ţe se k tomu určitě vyjádří FV, ţe se jedná o sloţitou 

věc, ale musíme jí nějak vyřešit. 
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Zeptal se, zda má k tomu někdo dotaz, slovo si vzala paní Marušincová, řekla, ţe je to pár let 

co tady hasiči dostali úplně nové auto, proč jsme toto neodepsali a proč potřebujeme právě 

toto repase.  

Pan Novotný řekl, ţe jiţ na minulém zastupitelstvu odpovídal na podobný dotaz MVDr. 

Janovce, ţe sice mají nové TERNO, je to jiţ 5 let, ale tato T148 má v našem venkovském 

terénu nenahraditelné místo, je jedinečná pro své terénní vlastnosti, má to hrozně nízký 

podvozek, takţe na ty nejběţnější zásahy co tady máme je nenahraditelná, to dneska ví kaţdý.  

Ing. Švec se zeptal jaká je ţivotnost tohoto repase, pan Novotný odpověděl, ţe minimálně 20 

let. 

PhDr. Kroupa se zeptal jaký je to rok výroby. 

Pan Novotný odpověděl, ţe 1972, ţe právě letos byla poslední šance dostat dotaci, protoţe PK 

dává dotaci do stáří max. 40 let. 

Bc.Bouše se zeptal, zda to auto T148 funguje a jezdí, pan Novotný odpověděl, ţe nyní 

nejezdí, protoţe je ve Slavičíně, ale předtím normálně jezdilo k zásahům pořád. Pan Bouše: to 

nové auto jezdí k zásahům? Pan Novotný: samozřejmě, TERNO je jako výjezdové, jede s ním 

posádka, jízdní vlastnosti na silnici nového has.auta se nedají srovnat, jede jako osobák, to 

TERNO jede samozřejmě hned za nimi, kdyţ je třeba, naváţí vodu, kdyţ se jedná o lesy, tak 

jede T148, protoţe jak říká ty jeho vlastnosti v terénu jsou nenahraditelné.  

Pan Horník se zeptal, zda se to auto bude ještě sniţovat nebo zvyšovat, kdyţ pan Novotný 

říkal, ţe je nízké. Pan Novotný to upřesnil, ţe je jen niţší neţ to TERNO. Pan Horník se 

zeptal, zda to tedy vyhovuje i do lesa, kde se jede např. přes pařezy, pan Novotný řekl, ţe to 

vyhovuje. Kdyţ se dozvěděli, ţe se do výběrového řízení přihlásila firma ZETA, která 

avizovala, ţe nedávno předávala repasované vozidlo hasičům v Blatné, tak se tam jeli podívat, 

podvozek zůstal stejný. Oni nemůţou šáhnout do jízdních vlastností vozidla. Došlo ke spojení 

nádrţí a místo 6000 l bude nádrţ na necelých 7000 l vody, starosta podotkl, ţe bude tedy větší 

nádrţ na vodu o 1000 litrů. 

Pan Bouše se zeptal, jaký objem vody má to nové auto. Pan Novotný odpověděl, ţe 3400 

litrů.  

Pan Bouše se zeptal, zda nastala někdy situace, ţe to nové auto někam nezajelo. Pan Novotný 

odpověděl, ţe se to stalo, tedy spíše nastávají situace, kdy se s tím bojí tam zajet, např. na 

strništích kdyţ hoří a musí se hasit z auta, nemíní auto za 6 milionů převrátit. Nechtějí 

zbytečně riskovat.   

Starosta řekl, ţe je pravda, ţe sluţeb hasičů obec vyuţívá poměrně často, v létě bylo spousta 

průtrţí, kdy bylo na silnicích spousta naplavenin, bahna, takţe hasiči to čistili, oplachovali, 

např. na jaře kdyţ bylo třeba zalévat, naváţeli nám vodu, nyní nám např. oplachovali dlaţební 

kostky. Hasiči tady nejezdí pouze k poţárům, dopravním nehodám, ale město je vyuţívá i na 

jiné věci. 

Pan starosta se zeptal, zda má ještě někdo připomínky, nebylo tomu tak, proto přešel 

k dalšímu bodu 
Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení  : 

THT s.r.o. Polička  …………………………………………….…………………1 905 120,-Kč s DPH 

Poţární technika KOMET s.r.o. …………………………………………………..1 939 999,-Kč s DPH  
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Lumír  Zezulka - ZEKA poţární technika autoservis Slavičín……………………1 657 668,-Kč s DPH 

 

Bere na vědomí 

Uzavření  smlouvy  o dílo na akci: ”Rekonstrukce poţárního cisternového automobilu  CAS 32 T 148, 

SPZ:  PJ 90-24 včetně všech s tím spojených prací “ s firmou ZEKA poţární technika autoservis 

Slavičín, za cenu 1 657 668,-Kč s DPH  

 

9. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 
Pan starosta předal slovo Ing. Mukenšnáblové, aby přítomné seznámila s 9. rozpočtovou 

změnou města Nepomuk. 

Strana příjmů se navyšuje na výherních hracích přístrojích, na lesním hospodářství a ostatních 

nedaňových příjmech – z prodeje bytů. Dále jsme obdrţeli dotaci na činnost odborného 

lesního hospodáře ve výši 115,2 tis. Kč, coţ navyšuje příjmy i výdaje. Na straně výdajů se 

navyšuje o 5 tis. Kč příspěvek na provoz SDH (dorovnání nafty při uzavírce) a lesní 

hospodářství. Výdaje investiční se navyšují u SDH repase o 450 tis.Kč, výměna oken Dvorec 

Blatenská 226 – 250 tis. Kč, minihřiště 1 mil. Kč, liberátor B24 – 400 tis. Kč, elektrocentrála 

SDH –70 tis. Kč je to částka I s rezervou, dále přichází do rezervy částka 975 tis. Kč. 

Schvaluje 

9. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2012, kde celkové příjmy činí  291.439.330 

Kč, celkové výdaje 317.455.950 Kč, financování úvěrů 545.100 Kč. 

Ing. Mukenšnáblová k tomuto ještě dodala, ţe se omlouvá, ale zapomněla ještě říci změnu, 

kterou chtěl pan starosta a je to navýšení o 400 tis. Kč na údrţbu místních komunikací. Pan 

starosta Ing. Mukenšáblovu opravil s tím, ţe dnes na úřadě proběhlo jednání a došlo k úpravě 

ještě dvou poloţek: 1. elektrocentrála SDH: nejedná se o novu elektrocentrálu, tato jiţ na 

hasičské zbrojnici je, ale v tuto chvíli se má propojit s elektrickými rozvody v budově, aby v 

případě výpadku proudu byl zajištěn záloţní zdroj nejenom pro hasiče, ale i pro rychlou 

záchrannou sluţbu, která v této budově sídlí. Stalo se často, ţe kdyţ byl výpadek proudu, tak 

nemohla vyjet sanitka, protoţe vrata jsou elektronicky otvírána.  Pro tyto případy se bude tato 

věc hodit, udělaly se poptávky, kolik tato úprava bude stát, měli bychom se vejít do 50 tis. Kč 

včetně DPH, navrhuje tuto úpravu.  

Dále má ještě 2 věci, z poloţky rezervy, kde je nyní po změně 1.590 tis. Kč, pokud ta změna 

bude schválena. Jedna věc je rekonstrukce ulic Plzeňská, Na kaplance, U Pošty a Myslivecká, 

kde byl původní rozpočet 15 milionů Kč, ale protoţe v ulici Na Kaplance se dělal plynovod a 

zároveň v ulici Na Kaplance a Myslivecké se dělala příloţ chrániče pro Metropolitní síť, tak 

je nutný, ještě to nevíme přesně, ale raději tam dáme rezervu, navýšit rozpočet o 400 tis Kč, 

aby mohly být náklady s touto akcí uhrazeny. Navrhuje sem přesunout 400 tis. Kč a o to 

poníţit rezervu. Druhá věc je autobusová zastávka na náměstí, na kterou bylo v rozpočtu 100 

tis. Kč. Nyní máme 2 zastávky, kdy jedna je před starou školou na náměstí a druhá je před 

veřejnými záchody, zastávky jsou provizorně povoleny do 30.9, nyní budou provizorně 

prodlouţeny do konce roku, je hotový projekt, kdy bude udělána zastávka před obchodním 

domem Úslava, v místě je poměrně široký chodník, který starosta ukázal na plátně, bude tam 

udělán záliv a lidé budou moci být schováni před deštěm u ZKD, kde střecha přesahuje na ten 
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chodník a kdyţ přijede autobus tak seběhnou po schodech. Tam budou zajíţdět všechny 

autobusy, které budou náměstím projíţdět, kromě směru do Blovice a Plzeň, zároveň 

autobusy od Plzně a Blovic ve směru do Dvorce a zastávka co je nyní před veřejnými 

záchodky bude zrušena a zůstane zachována zastávka co je nyní před školou, kde dojde pouze 

k domalování pruhů, dneska je tam jiţ nějaký záliv, dodělá se dopravní značení, tam by 

stavěly autobusy směrem na Blovice a Plzeň. Co se týká nákladů na vybudování zastávky pod 

školou a vybudování nové zastávky před ZKD Úslava, orientačně poptal firmu Vavřík stavby 

s.r.o., aby udělali kalkulaci kolik by to mohlo stát. Nabídku zaslali asi na 377.000,- Kč bez 

DPH, kdyţ k tomu připočteme DPH měli by jsme se vejít do 500 tis. Kč. Takţe je zde nutné 

těch 400 tis. přiloţit a tu samou částku odebrat ne -400 Kč, ale -800 Kč z té investiční akce.  

 
Starosta se zeptal, zda má někdo připomínky k 9. rozpočtové změně nebo k tomu co tady nyní 

říkal. 

Předseda FV Ing. Švec řekl, ţe FV na svém zasedání projednal i tuto 9. rozpočtovou změnu. 

Projednali i dodatky tzn. 2x 400 tis Kč – přesun z rezervního fondu, vše proběhlo v pořádku, 

ale musí říci, ţe FV nesouhlasil s navýšením investice o 450 000,- Kč na repasi CAS T 148, 

předloţenou SDH Nepomuk. Tuto věc můţe rozdělit na 2 části, FV doporučuje zastupitelům 

schválit 9. rozpočtovou změnu a zároveň FV konstatuje, ţe nesouhlasí s navýšením o částku 

450.000 Kč na repasi CAS T 148. Nechává na zastupitelích ať se rozhodnou podle svého 

svědomí. 

Pan starosta se zeptal člena FV pana Boušeho, který seděl mezi občany, zda dle informací, 

které zde byly předneseny od SDH, se změnilo stanovisko nebo zůstává stejný.  
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Pan Bouše: Přišla jim škoda, ţe kdyţ se to tady jiţ projednávalo, nebyla tato částka nějak 

stanovena. Samozřejmě to zda to hasiči dokáţí nějak vyuţít je samozřejmě na jejich vědomí a 

svědomí, oni pouze reagovali na to, ţe částka je dost vysoká na repasi nějakého starého auta, 

ale on není odborník, myslí si, ţe za ty peníze by se dala udělat spousta jiných věcí, které by 

mohlo vyuţívat více lidí. 

PhDr. Kroupa navrhl nechat hlasovat o 9. rozpočtové změně na dvě části oddělit to navýšení 

na repasi. 

Starosta řekl, ţe by to samozřejmě šlo a vyzval návrhovou komisi, aby zaznamenala do 

usnesení schválení rozpočtové změny bez navýšení na repasi a potom by se hlasovalo jen o 

navýšení o repasi. 

Starosta vyzval zastupitele, aby hlasovali o 9. rozpočtové změně tak jak zde bylo navrţeno a 

přečteno vyjma navýšení finančních prostředků ve výši 450.000,-- Kč o repasi na CAS T 148. 

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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 
 

Dále vyzval zastupitele k druhému hlasování, kde budou hlasovat o navýšení finančních 

prostředků ve výši 450.000,-- Kč v rámci 9. Rozpočtové změny na repasi CAS T 148 

Pan Horník k tomu ještě podotkl, ţe by chtěl vědět, kde vlastně vznikla chyba, on byl při 

otevírání obálek a je ostudný, ţe se přihlásila jedna firma a pak se to muselo dělat znovu, a 

nyní se to vyhoupne u té samé firmy, která to má dělat o 450.000,-- Kč. 

Starosta řek, ţe cena se nevyhoupla, cena v podstatě zůstala stejná jako v tom prvním kole. 

Výběrová komise obálku v prvním kole neotvírala, ale kdyţ hasiči poptávali orientačně firmu, 

aby zjistili, na kolik ta repase vyjde, tak jim bylo řečeno cca 1.200 tis. Kč, ale byla to cena bez 

DPH. Dle tohoto sdělení se to dalo do rozpočtu. 

Paní Marušincová řekla, ţe je třeba vzít v úvahu, ţe profesionální hasiči čekají, ţe u nás v 

Nepomuku budou zrušeni, tzn. ţe ubude technika a zůstanou jen ty naše auta. 

Starosta doufá, ţe to tak nakonec nebude, alespoň na příští rok to vypadá dobře. 

Pan Novotný ještě podotkl, k tomu jak se dostal k dané částce, ţe on začátkem roku mluvil 

s člověkem, který má na starosti generální opravy, repase. Ptal se ho, kolik by stála repase 

CAS T148 bez gen. opravy, kterou dělali asi před 3 roky. On povídá bez motoru, ţe se 

vejdeme do 1.200 tis. Kč a najednou to stojí 1.900 tis Kč, neví, zda mu uteklo to DPH, ale 

s tím by to nemohlo být 1.900 tis Kč jako dneska. 

Paní Valentová se zeptala, co bude s autem, kdyţ uţ je v opravě, starosta řekl, ţe budeme 

muset zavolat, ať jiţ na to nesahají. 

Schvaluje 

Navýšení finančních prostředků ve výši 450.000,-- Kč v rámci 9. Rozpočtové změny na repasi 

CAS T 148 

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

nechal hlasovat. 
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Pro hlasovalo:                        10 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    1 (Ing. Švec Jiří) 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

Pověřuje 

Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do poloţek  

Má někdo připomínky k navrţenému?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

zadání změny č. 4 ÚP Nepomuk 
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Starosta k tomuto bodu řekl, ţe zastupitelstvo v březnu, řešilo na základě 2 ţádosti, které 

docela hořely, provedení poslední změny územního plánu čistě jenom u dvou komerčních 

subjektů a následně se začal připravovat úplně nový ÚP města Nepomuk. 4. změna ÚP se týká 

dvou lokalit, první lokalita je lokalita ve Dvorci bývalá traťovka u ţel.přejezdu, mezi 

bytovkou a rybníkem (viz. Plánek), pozemky koupil pan Rojík má tam podnikatelské záměry 

(výkup kovů apod.) s tím, ţe část pozemků je orná půda. Chce zahrnout tyto pozemky do ÚP 

tak, aby na nich šlo podnikat. Druhá lokalit jsou pozemky v Nepomuku u Kuvagu, pozemky 

patřily nějaké maďarské společnosti, která je prodala společnosti KUVAG, tato firma zde 

plánuje rozšíření výroby, další pracovní místa, v ÚP jsou tyto pozemky vedeny jako území 

v rezervě pro výrobu. Potřebují vyjmout tyto pozemky, aby na nich šlo stavět a podnikat. 

Zastupitelstvo pověřilo PhDr. Kroupu, aby se tím zabýval, a proto mu pan starosta předal 

slovo. 

PhDr. Kroupa řekl, ţe to podstatné jiţ zaznělo, obě dvě změny jsou podnikatelské záměry, 

respektive rozšíření pracovních míst. Změna byla projednávána, došlo tam k drobným 

úpravám na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy, v té podobě jak je předloţena 

si myslí, ţe by mohla být zastupitelstvem podpořena. Víceméně u lokality v Nepomuku je 

rezerva, kde se stejně počítalo s podobným vyuţitím. U druhého pozemku je to trochu 

komplikovanější, protoţe jde o zemědělskou půdu, ale v té variantě jak je to tam nyní 

zaneseno, tak jde jen o určitý trojúhelník mezi 2 průmyslovými areály a ten problém blízkosti 

rybníka a ochranného pásma rybníka a zemědělské půdy, tak byl docela dlouze a široce 

diskutován. Vlastně jak je to namalováno, tak to jen ukončuje určité zastavěné území obce a 

navazuje to na ty areály firem. 

Schvaluje 
Zadání změny č. 4 územního plánu Nepomuk 

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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 
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Schváleno 

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

  

Pouţití prostředků investičního fondu MŠ Nepomuk na nákup plynových 

sporáků v hodnotě 116.783 Kč 
Ruší 
Usnesení ZMN ze dne 19. 4. 2012 č. USN-Z2-228/2012 ve znění: 

Schvaluje pouţití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk k nákupu nového plynového sporáku. 

Schvaluje 
Pouţití prostředků investičního frondu MŠ Nepomuk na nákup plynových sporáků v hodnotě 116.783 

Kč. 

Důvodová zpráva: 

Původně bylo uvaţováno o zakoupení sporáku v hodnotě do 40.000 Kč z rezervního fondu. Proto 

ţádala MŠ Nepomuk o schválení pouţití prostředků z rezervního fondu. Nakonec pořizuje sporáky 

dva ve výše uvedené hodnotě. Proto ţádá o pouţití prostředků na tento účel z investičního fondu. 

Dopis MŠ Nepomuk byl připojen v elektronické příloze. 

Paní místostaroskta si vzala a slovo řekla, ţe ve školce jsou 2 sporáky, na jeden se jídla pro 130 dětí 

nevejdou, musí se pouţít dva. 

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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

Pouţití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk na zakoupení myčky 

nádobí do školní kuchyně odloučeného pracoviště MŠ Dvorec   
Schvaluje 

Pouţití prostředků rezervního fondu MŠ Nepomuk na zakoupení myčky nádobí do školní kuchyně 

odloučeného pracoviště MŠ Dvorec. 

Důvodová zpráva: 

Myčka nádobí v kuchyni MŠ ve Dvorci je jiţ nevyhovující. Z důvodu úspory energie a tím i 

finančních prostředků do budoucna se rozhodla p. Řeţábková  nahradit ji profesionální myčkou (dopis 

připojen v el. příloze).  
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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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

Prodej stavební parcely č. 465/2 o výměře 22 m2 v k. ú. Dvorec za 150 

Kč/m2   
Schvaluje 

Prodej stavební parcely č. 465/2 o výměře 22 m
2
 v k. ú. Dvorec za 150 Kč/m

2
 firmě Pila Nepomuk. 

Důvodová zpráva: 
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Firma poţádala o výše uvedený odprodej, aby dala do pořádku stávající stav. Jedná se o pozemek, na 

který zasahuje část garáţe firmy. Garáţ byla vybudována jiţ v dřívější době. V současnosti stojí z větší 

části v areálu Pily Nepomuk a částí zasahuje na pozemek st. 465/2 o výměře 22 m
2
, který je v majetku 

Města Nepomuk. Odhad vzhledem k celkové situaci na trhu s nemovitostmi v této lokalitě byl 

proveden na 3. 300 Kč za danou st.parcelu, tj. 150 Kč na m
2
 (22 m

2
 celá parcela). Rada doporučila za 

tuto cenu pozemek prodat výše uvedené firmě. Mapka s vyznačením pozemku a závěrečné strany+ str. 

1 znaleckého posudku byly připojeny v přílohách. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                        11 
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(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 

552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 
Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Marcelou Ptáčkovou na byt v Nepomuku, Na Vinici 

552, byt č. 17, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 

337 219,- Kč s tím, ţe první splátka ve výši 37 500,- Kč je jiţ uhrazena. Doplatek ve výši 299 719,- 

Kč bude uhrazen do 31.12.2012.   

Důvodová zpráva: 

Pí. Marcela Ptáčková poţádala o odkoupení bytu, který uţívá. V roce 1996 uzavřela dohodu o 

poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu společně s p. Miroslavem Úblem. Zaplatili první 

splátku ve výši 75 000,- Kč. P. Úbl se v bytě nezdrţuje a pí. Marcela Ptáčková chce byt odkoupit 

sama. Po dohodě s právníkem je tento prodej moţný, ale první splátka musí být rozdělena. P. M.Úbl 

bude mít u města sloţenou  částku ve výši 37 500,- Kč. 

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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, 

Pivovarská 570, byt č. 1,o velikosti 2+k.k., celková plocha 53,51 m2  
Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Ilonou Jiránkovou na byt v Nepomuku, Pivovarská 

570, byt č. 1, o velikosti 2+k.k., celková plocha 53,51 m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve výši 

567 307,- Kč s tím, ţe první splátka ve výši 240 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve 

výši 327 307,- Kč je splatný do 30.6.2020. 

Důvodová zpráva: 

p. Ilona Jiránková projevila zájem o koupi tohoto bytu. Současný nájemce.  

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění
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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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2   
 

Schvaluje 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Janou a Janem Brejchovými na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve 

výši 449 240,- Kč s tím, ţe první splátka ve výši 260 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. 

Doplatek ve výši 189 240,- Kč je splatný do 31.12.2012. 

Důvodová zpráva: 

Od 1.9.2012 je uzavřena nájemní smlouva. Rada doporučuje ke schválení.  

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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

 

 

 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2   
Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Miroslavem Holým na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 za cenu platnou pro rok 2012 ve 

výši 449 240,- Kč s tím, ţe první splátka ve výši 260 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. 

Doplatek ve výši 189 240,- Kč je splatný do 31.12.2012. 

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění
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PhDr. Kroupa se zeptal, zda je to současný nájemník, starosta řekl, ţe byl byt prázdný. PhDr. Kroupa 

se zeptal, jak byl p. Holý vybrán. 

Starosta odpověděl, ţe nájemce byl vybrán standardně jako všichni ostatní. Na prodej bytu se vyvěšuje 

záměr, poté paní Suchá z BH obešle zájemce, kteří mají podánu ţádost o byt, z těch kteří zpětně 

odpoví, ţe o daný byt mají zájem, rada rozhodne, komu bude přidělen,  s kým bude smlouva uzavřena. 

Přihlíţí se k tomu odkdy je ţádost podaná, zabývá se rodinnými a sociálním poměry, jestli je 

svobodný, ţenatý, kolik lidí bude byt uţívat atd.  

Pan Novák k tomu řekl, ţe se jedná o pána, který pochází z Kláštera, bydlel v Měcholupech, ale 

rozvedl se, nyní bydlí v nájmu v Nepomuku s dcerou. Jedná se o slušného člověka, neměl by být 

problém, ţe by neplatil nájem. 

Důvodová zpráva: 

Nájemní smlouva bude uzavřena po vyřízení úvěru. Rada doporučuje ke schválení.  

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

hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        9 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, František Mašek, Novák 

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

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   2 (PhDr. Kroupa Pavel, Mgr. Burdová Věra) 

Schváleno 

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

 

Vyhlášení městské soutěţe na byt v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 6 - 

veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců  
Schvaluje 

Vyhlášení městské soutěţe na byt v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 6, o velikosti 3+1/I.kategorie o 

celkové výměře včetně příslušenství 66,20 m2 za vyvolávací cenu 8 000,- Kč/m2 – veřejná obálková 

metoda pro neurčitý okruh zájemců.  

Důvodová zpráva: 

Jedná se o byt v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 6. Byt je v původním stavu.   Jedná se o jiţ poslední 

byt, který vlastní město, majitel je dlouhodobě v zahraniční, byl problém se s ním spojit, neplatil 

dlouhodobě nájemné, městský právník pomohl věc vyřešit, aby byl byt vystěhován a mohl být 

nabídnut k prodeji. Pokud by se byt neprodal, bude prodej projednáván znovu na dalším zastupitelstvu 

a cena za m2 bude sníţena. 

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

hlasovat. 

palackazdenka
Zvýraznění
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Pro hlasovalo:                        9 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, František Mašek, Novák 

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

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   2 (PhDr. Kroupa Pavel, Mgr. Burdová Věra) 

Schváleno 

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

Ţádost o dotaci na novou expozici Městského muzea a galerie Nepomuk - 

Liberátor B24  
Schvaluje 

Ţádost o dotaci z Programu obnovy venkova na novou expozici Městského muzea a galerie 

Nepomuk s názvem Liberátor B24. Ţádost se podává prostřednictvím MAS sv. Jana 

z Nepomuku a celkové výdaje projektu budou v předpokládané výši  400.000 Kč. 

Starosta poprosil Ing. Šaškovou, aby stručně přítomné seznámila s tímto projektem. 

Ing. Šašková řekla, ţe jiţ v minulosti získali několik podnětů od místních občanů, kteří by 

tady rádi letadlo opět viděli, a proto se rozhodli prostřednictvím dotace získat prostředky na 

expozici. Jednalo by se o 2 místnosti, které by se jednak vyuţívaly jako projekční sál, kde by 

se mohl promítat např. dokument „Raymond A. Noury” a v tomto prostoru by se upravila i 

podlaha. Tato místnost by se dále mohla vyuţívat jako výstavní sál anebo na besedy či 

přednášky. Druhá místnost by byla vyuţita jako expozice, byla by provedena rekonstrukce 

podlahy, jiţ pořídili vitríny, kde by byly vystaveny exponáty. Potřebují různé sokly pod vrtuli 

a motor, historik Karel Foud zpracuje historické texty, které tam budou vytištěny na výstavní 

panely, chtěli by tam mít letadlo, zvětšit fotografii, která by byl na stěně. 

Starosta vyzval Ing. Šaškovou, aby ještě něco řekla k vykopávkám. Ing. Šašková řekla, ţe 

současně v tomto opatření Programu obnovy venkova, ţádá o dotaci také nezisková 

organizace ZIP z Plzně. ZIP má s městem Nepomuk uzavřenou partnerskou smlouvu na 

pronájem místnosti v muzeu, kde by byli umístěny předměty, které získávají v klášteře. Byl 

by tam také model, jak vypadal Liberátor B24 v dobách největší slávy. Prostřednictvím 

našeho muzea by vystavili vykopávky z kláštera. 

Starosta jen doplnil, ţe tuto smlouvu se ZIPem včera podepisoval, takţe se uvidí, zda dotaci 

získají, slyšel, ţe ještě nikde nebylo vystaveno to, co chtějí vystavit tady u nás, takţe to bude 

trochu unikát.  

PhDr. Kroupa se zeptal na přesnou lokalizaci expozice, Ing. Šašková odpověděla, ţe to bude 

v muzeu v části výstavního prostoru, kde je v současné době Nový Zéland. 
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, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Minihřiště Nepomuk 2012 
Schvaluje 

Uzavření  smlouvy  o nakládání s majetkem uzavíranou mezi Městem Nepomuk a 

Fotbalovým klubem Nepomuk na vybudování: „Minihřiště Nepomuk 2012“.  

Důvodová zpráva: 

 

Uzavíraná smlouva byla uvedena v příloze. Na plochu pod hřištěm byl řádně zveřejněn záměr.  

Starosta poţádal pana Kohouta z FK Nepomuk, aby ve stručnosti seznámil s projektem. 

Pan Kohout – uvaţované minihřište je společná investice města Nepomuk, FK Nepomuk a Fotbalové 

asociace ČR, která vypisuje určité grantové schéma na výstavbu minihřišť. Minihřiště jako takové jsou 

víceúčelové, mají umělý povrch, typizovanou velikost 20 x 40 m, musí být vybaveny mantinelem a 

sítí. Povinností toho, kdo do grantu vstoupí je udělat vstupní stavbu tzn. nějaké zázemí. Investice ze 

strany fotbalového svazu je hrací plocha, veškerý sportovní vybavení, které tam je tzn. branky, atd. FK 

po konzultaci s městem o grand zaţádal v únoru, bohuţel rozhodnutí přišlo aţ v měsíci srpnu a 

všechny tyto akce musí být schvalovány a předány do konce měsíce listopadu letošního roku.  Musí se 

to tedy do letošního rozpočtu zahrnout. Kdyţ se dozvěděli, ţe jsou do projektu zahrnuti, tak společně 

s městem hledali lokalitu, kde by to šlo uskutečnit, protoţe FK nepomuk nemá vlastní pozemky, na 

kterých by to mohli udělat.  Rozhodli se po konzultaci pro dvě místa, obě místa jsou u školy, jedno 

místo je kdekoliv ve škole, kam by se to vešlo, druhé místo navrhlo město a jedná se o asfaltovou 

plochu, kde je skatepark.  

Starosta doplnil, ţe tento návrh v půlce srpna narychlo řešili tak, aby plocha byla rovná, odvodněná, 

zpevněná, kam by se to nejlépe hodilo s nejmenšími fin. prostředky.  Tato plocha se zdála být nejlepší, 
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na délku je dostačující musela by se jen rozšířit asi o 3 m směrem k běţecké dráze, terén by se zhutnil, 

doasfaltoval. Starosta mluvil ve skateparku s přítomnými dětmi a řešil s nimi kam je přesunout. Bylo 

dohodnuto, ţe přes zimu stejně moc nejezdí a tak by se překáţky přesunuly blíţe ke škole na ten 

nezpevněný povrch na štěrk s tím, ţe by na jaře město zpevnilo plochu v zadní části hřiště směrem 

k louce tak, aby měli plochu dostatečně dlouhou, aby mohli na překáţkách jezdit. Je s nimi dobrá 

spolupráce. Co se týká ještě minihřiště, tak tu spodní stranu, která má být zpevněna, by udělalo město 

a zároveň oplocení a osvětlení, aby šla plocha vyuţívat ve večerních hodinách a mantinely. Ostatní 

věci jako branky,..  umělý povrch to uhradí fotbalová asociace prostřednictvím FK Nepomuk. 

Na dnešním jednání by se měla odsouhlasit smlouva, kterou starosta promítl na plátno. Pokud ta 

dotace bude, musí FK udrţet tento projekt po dobu 15 let, kdy musí být v majetku FK Nepomuk, poté 

by toto hřiště přešlo do majetku města. Také se musí vyřešit i otázky údrţby.  

Starosta vyzval zastupitele, aby se na základě předloţené smlouvy dotazovali. 

Mgr. Burdová se zeptala, jaká budou pravidla na vyuţívání tohoto hřiště, jestli tam bude moci 

kdokoliv. 

Pan Kohout odpověděl, ţe to je ve smlouvě, ţe je to víceúčelové hřiště pro všechny spolky, které jsou 

na území Nepomuka, je třeba mít určitá pravidla, protoţe kdyby se to dalo bezplatně kaţdému, tak to 

bude ke škodě projektu, hřiště je vyuţitelný v létě i v zimě. FK Nepomuk: bude tam muset být údrţba, 

budou správcem hřiště, bude se muset udělat provozní řád.  

Starosta řekl, ţe se o tom bavili, škola by měla určitě uţívání zadarmo, ostatní by platili nějaký 

poplatek, aby alespoň část nákladů na údrţbu a provoz se vrátila. Město Nepomuk udělá provozní řád, 

kde by toto mělo být řešeno. 

Starosta otevřel smlouvu, která by se měla jmenovat Smlouva o nakládání s majetkem, smlouva byla 

zastupitelům zaslána e-mailem, starosta řekl, ţe udělal dneska pár změn, se kterými přítomné seznámí.  

Smlouva by měla být uzavřena mezi Městem Nepomuk a FK Nepomuk s tím, ţe tam bude uvedeno, 

ţe město Nepomuk je výlučným vlastníkem uvedeného pozemku. Starosta smlouvu přečetl viz. 

příloha. 

Doplnit do smlouvy: Město Nepomuk se zavazuje  ve lhůtě do 31.10.2012 připravit povrch. Starosta 

navrhl po konzultaci tento termín, protoţe město musí vysoutěţit dodavatele na úpravu povrchu. 

Starosta se zeptal, zda město nechá údrţbu na FK nebo to bude řešit jinak.  

MUDr. Polívka řekl, ţe nebylo řečeno, jaké náklady na údrţbu budou, a proto navrhuje, aby to bylo 

ponecháno tak jak je to ve smlouvě s tím, ţe kdyby se ukázalo, ţe náklady budou mimořádně vysoké, 

dát jim např. nějaké náhrady. 

Bc.Bouše řekl, ţe projekt byl představen na FV, o nákladech hovořili s tím, ţe náklady na údrţbu a 

provoz by měli jít za FK Nepomuk, protoţe oni budou prioritně vyuţívat o hřiště.  

Pan Kohout na to reagoval, ţe smyslem projektu je, aby se zkvalitňoval trénink mladých hráčů, tyto 

rozměry hřiště jsou vhodné pro hráče do 10 let, ale samozřejmě příprava nebude jenom těchto dětí, ale 
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měly by to vyuţívat i jiné spolky, souhlasí s panem doktorem, aby smlouva byla takhle nastavena, ale 

spolky budou muset být seznámeny s tím, ţe budou muset hradit určitou úhradu, která bude určena, 

aby FK nějakým způsobem dostal peníze na údrţbu a provoz. Spolky a organizace, které by vyuţívaly 

toto hřiště, by se mohly z peněz, které dostanou od města na provoz, podílet určitou částkou nebo 

procentem na provoz a údrţbu. Pro řadu spolků ve městě bude serioznější město neţ FK Nepomuk, je 

tu určitá averze vůči fotbalu a myslí si, ţe by bylo lepší  kdyby to bylo nějakým způsobem vyřešeno 

v rámci města, neţ kdyţ to bude vymáhat FK.  

Starosta řekl, ţe i toto by mohlo být vyřešeno provozním řádem. 

PhDr. Kroupa – chtěl by vědět jaká je ţivotnost povrchu a zda by mohl být upřesněno, kam se přesune 

skatepark a jestli je jiţ jasné jaké budou náklady na přesun skateparku a zařízení asfaltového povrchu.  

Pan Kohout – uvaţovaný povrch, který tu bude je umělá tráva třetí generace, to je v podstatě umělá 

hmota 6 cm vysoká, je v ní gumová drť, aby to bylo měkčí, má výhodu, ţe kdyţ se po ní kdokoliv 

sklouzne, tak se nespálí, co on ví, tak tam kde jiţ tuto trávu mají jiţ slouţí bez problémů, má jiţ 

ţivotnost asi 7 let, jediné co se musí kaţdé 2 roky udělat je, ţe přijede stroj, který povrch vyčistí. 

V zimě se to udrţuje, ţe se jen odstraní sníh, můţe se to prosolit a hmota zůstane měkká.  Takţe 

ověřená ţivotnost je zhruba 7 let. 

Starosta k druhé otázce řekl, ţe se jedná o ten půlměsíc, který je ohraničen dráhou, kluci říkali, ţe jim 

plocha stačí, náklady nemá starosta v tuto chvíli k dispozici. Město kvituje, ţe se toto odsouhlasí, 

protoţe v současné době jsou problémy dostat se do haly, jsou tam určité boje, všichni chtějí do haly, 

protoţe je jiţ horší počasí, kdybychom měli toto hřiště, tak se sportovní hala uvolní. 

PhDr. Kroupa – ptal se proto, abychom skatepark neodsunuli kamsi a na jaře jsme nezjistili, ţe povrch 

bude stát 2 miliony Kč a projekt se nerealizoval. 

Starosta k tomu řekl, ţe si myslí, ţe toto se nestane, protoţe kdyţ vezmeme plochu parkoviště Na 

Vinici u kotelny, která se nyní asfaltovala, tak stále 950.000,-- Kč, on odhaduje 500.000-600.000 Kč, 

vrstva tam určitě nebude tak silná jako je například na komunikacích. Starosta nechá zpracovat 

kalkulaci, která bude součástí rozpočtu na příští rok. 

 

 

 

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

hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        10 

(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, František Mašek, Novák 

Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   1 (PhDr. Kroupa Pavel) 
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Schváleno 

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

  

Prodej traktoru města Nepomuk  
Starosta řekl, ţe před 10 dny jiţ přišel nový traktor s přívěsem, a proto město Nepomuk nabídlo starý 

traktor k prodeji. Město nechalo udělat znalecký posudek, který vyšel asi na 190.000,-- Kč. Nový 

traktor byl zakoupen za 800.000 Kč + přívěs 100.000 Kč. Na traktor jsme dostali dotaci, a protoţe 

bude vyuţíván pro lesy, coţ je výdělečná činnost města, bude nám vráceno DPH. 

Bere na vědomí 

Dosud podané nabídky na odprodej traktoru města zn. ZETOR  7245: 

Jan Vítovec , Vojovice……………………………………………………………………..183 000,-Kč 

Aleš Majšajdr , Rychnov nad Kněţnou …..………………………………………………..182 000,-Kč 

Radek Kubíček , Víska.…………………………………………………………………….170 000,-Kč 

Luboš Nocar , Nepomuk .…………………………………………………………………..131 500,-Kč 

Ing. et. Ing. Janota , Praha ………………………………………………………………….102 000,-Kč 

MAKO realizace , Brno ……………………………………………………………………65 000,-Kč 

Ve 21.01 odešel MUDr. Jiří Polívka, CSc – celkem 10 zastupitelů 

Schvaluje 

Uzavření kupní smlouvy na prodej traktoru města  zn. ZETOR  7245 panu Janu Vítovcovi za cenu 

183.000,-- Kč.   

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

hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        10 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, Novák Václav, Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

Vrt  2012 
Ve 21.03 hod. odešel PhDr. Kroupa – celkem 9 zastupitelů 

Starosta řekl, ţe se jedná spíše o informativní zprávu. 

Bere na vědomí 
Informace o přípravě  a realizaci  “Nepomuk  vrt  HV3” .  
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Důvodová zpráva: 

Na tuto akci město získalo dotaci od Operačního programu ţivotního prostředí. Administrací je 

pověřena firma GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice, která zároveň udělá výběrové řízení.  

Realizace by se měla přetáhnout do příštího roku.  (Podle propočtů by mělo Město Nepomuk dělat 

kaţdé 4 roky nový vrt. Časem se zanáší a je menší vydatnost) Vrt se nachází na loukách u Špitálského 

rybníka směrem k rybníku Jednota. 

Ve 21.04 hod. se vrátil MUDr. Jiří Polívka CSc. – celkem 10 zastupitelů 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pan starosta řekl, ţe nyní zbývají poslední 2 body, protoţe ten poslední bod bude určitě 

rychlejší, tak tyto body prohodí a bod ohledně domu dětí a mládeţe nechá nakonec. 

Příspěvek Římskokatolické církvi – arciděkanství Nepomuk 
Starosta řekl, ţe minule nebo předminule bylo schváleno poskytnutí 100.000,-- Kč na osazení 

zvonů na kostele zvony sv. Jana Nepomuckého. Od Nepomucké pouti bijí na kostele nové 

zvony.  Pro letošní rok bylo v rozpočtu vyčleněno 200.000,-- Kč na příspěvek církevním 

organizacím, v rozpočtu tedy zbývá ještě 100.000,-- Kč, minulý týden byl poţádán 

představitelem církve ještě o příspěvek, a tak se dohodli poskytnout ještě těch zbylých 

100.000,-- Kč na osazení zvonové stolice. Nechává to na posouzení zastupitelů. 

Slovo si vzal farář Holý. Pozdravil přítomné, řekl, ţe má na starosti Římskokatolickou církev, 

v roce 2010 dostali dar od kněţí, biskupů z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Německa, 

dostali 4 nové zvony, na farnosti je zafinancování nové stolice, zvony jsou v hodnotě 

1.300.000,-- Kč, ta stolice stojí 1.100.000,-- Kč. Řekl, ţe podílně něco dává farnost, něco by 

přispělo město, oslovil světské, kteří konají poutě, oslovil podnikatele a také Plzeňský kraj. 

Farnost dala 200.000,-- Kč, protoţe znal, co navrhlo město, tak dal těch 200.000,-- Kč, ostatní 

bylo na podnikatelích, které oslovil, takhle je to rozvrţeno, a proto znovu poţádal město, aby 

znovu přispělo. 

Paní místostarosta se zeptala, co je to ta zvonová stolice. 

Farář odpověděl, je vybudována z dubových trámů, dvoupatrová, v Nepomuckých novinách 

to bylo vyfoceno, jsou tam pohony na rozhoupání zvonů, jsou tam elektronické hodiny, jimiţ 

lze zvony časově naprogramovat, dále je tam dálkové ovládání, kdy můţeme z ½ kilometru ty 

zvony ovládat. 

Pan Novák se zeptal, ţe kdyţ je stolice jiţ instalována, proč není i zaplacena, to mu nejde 

dohromady. 

Pan farář odpověděl, ţe chtěli, aby zvony zvonily na Nepomuckou pouť, firma Perner z 

Pasova, která zvony instalovala, je sv. Janu Nepomuckému otevřena. S důvěrou nám zvony 

nainstalovala a věří nám, ţe to zaplatíme. 

Starosta se zeptal co na to FV, Ing. Švec řekl, ţe FV dává samozřejmě souhlasné stanovisko. 

Souhlasí  

S poskytnutím příspěvku 100.000,- Kč Římskokatolické církvi – arciděkanství Nepomuk na 

osazení zvonové stolice na kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto nechal 

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

Mašek, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, 

Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   0 

Schváleno 

Starosta vyzval faráře, aby se příští týden zastavil za paní Polívkovou (FIN) a vyřešili to 

papírově. 

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

Dům dětí a mládeţe Nepomuk 

Starosta přešel k tomuto poslednímu bodu. 

Ve 21.12 hod. odešel pan Václav Novák, Ing. Jiří Švec, Václav Horník – celkem 8 zastupitelů 

Starosta předal slovo paní Mirce Broţové. 

Paní Broţová si vzala slovo a pozdravila přítomné. Tento projekt se snaţí rozvíjet od února 

2012, jednala o tom jiţ s panem starostou a s potencionálními spolupracovníky. Pracuje na 

projektu, který se týká dotací na tento projekt, hodně práce je jiţ hotovo, snaţí se projekt 

konzultovat s ředitelkou Domu dětí a mládeţe, volala na kraj s paní doktorkou Havlíčkovou 

atd. Jedná se o otevření domu mládeţe a dětí od září 2013. Tak jak tomu věnovala spoustu 

času doposud, bude se tomu věnovat spoustu času do otevření. Vylepšit to, co se bude zdát 

nedotaţené do konce. Snaţila se popsat projekt v Nepomuckých novinách, aby občané měli 

základní přehled, co je v tom projektu uděláno, v krátkosti toto shrne. Jedná se o vyuţití 

prvního a druhého patra současného Katastrálního úřadu, je to budova, kterou všichni jak 

předpokládá znají, Katastrální úřad opouští tuto budovu 30. března 2013. Pak by ta budova 

byla moţná obtíţně obsaditelná, je to s otazníkem moţná by se našli zájemci, kteří by vyuţili 

všech 7 místností, které v 1 a 2 patře jsou, v přízemí zůstane byt pana Herouta a kanceláře. 

Ona navrhuje v 1 a 2 patře, s určitými stavebními úpravami, protoţe Krajská hygiena má jiné 

poţadavky kupříkladu na sociální zázemí, předělat 7 místností na 5 učeben různého typu, 

které by fungovaly po celý týden, je tam spousta kapacit pro krouţky, které by fungovaly 

dopoledne pro předškoláky, pro maminky na mateřské, seniory, nezaměstnané, odpoledne pro 

školáky a večer pro dospělé a teenagery.  

Ve 21.17 hod. se vrátili – pan Václav Novák, Ing. Jiří Švec, Václav Horník – celkem 11 zastupitelů 

Dokázali by připravit program na vyuţití učeben od rána do večera. Je v jednání se zhruba 20 

lidmi, kteří mají zájem vést krouţky. Co se týká víkendů, tam by bylo třeba spolupracovat 

s dalšími organizacemi, protoţe v personálním obsazení. jak navrhuje pro dům a mládeţe, to 

není moţné zvládnout, vést krouţky jak v týdnu, tak i o víkendu, tak se dá tento projekt řešit 
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s organizacemi jiţ zavedenými, aby oţivily Nepomuk o víkendech. Všechny budou určitě 

zajímat náklady, po České republice fungují domy za přispění buď města, státu, církve atd. 

podle toho kdo je zřizovatelem nebo budovatelem a pokud by se měly zachovat ceny pro děti, 

jak by rodiče předpokládali, to je zhruba 350,-- Kč za pololetí, tak to není moţné ekonomicky 

zvládnout bez podporovatele, navrhuje městu Nepomuk, aby hradilo provozní náklady 

energie, vodu, odpady, nájemné, všechno ostatní jako jsou mzdy pracovníků, lektorů, 

pomůcky, vybavení to by šlo za provozovatelem občanským sdruţením Montevede, které zde 

zastupuje. Byly by tu dva subjekty, město Nepomuk, které by hradilo provozní náklady a 

Monteverde o.s., který by byl nucen vydělat si na mzdy, pomůcky atd. První krokem, aby se 

to uskutečnilo je podání ţádosti do MAS sv. Jana Nepomuckého, tento projekt má sebou, je 

připravený, má 25 stránek. Je tam vybavení pro 3 učebny z těch 5, které navrhuje otevřít 

v září 2013. Jedná se o vybavení tanečního sálu, pro sportovní a taneční aktivity, vybudování 

kvalitní podlahy, zrcadla, o vybavení keramické a výtvarné dílny s pecí, hrnčířským kruhem, 

grafický lis atd., ve 3 učebně by byl  data projektor, stoly, ţidle, daly by se tam dělat klasické 

aktivity, jako si pamatujeme z Pionýra, rybáři atd., ale i moderní aktivity, které zajímají 

současné děti.  Paní Broţová řekla, ţe se jí hodně líbí vybudování minihřiště, které lze vyuţít i 

pro jiné skupiny, protoţe kdyţ si představíme 1 a 2 patro Katastrálního úřadu jistě nás 

napadne, kde by bylo zázemí pro sportovní krouţky. Je tedy velký předpoklad, ţe Dům dětí a 

mládeţe, který by začal pracovat od příštího roku, by měl velkou ochotu spolupracovat 

s těmito organizacemi, ale i s dalšími např. ZUŠ, Pionýrem, protoţe těch 5 učeben nevyřeší 

všechno. Vzniklo by tady středisko, které bude fungovat 5 dní v týdnu, bude mít širokou 

nabídku aktivit a vzdělávání pro děti i dospělé, ale zároveň středisko, které nebude izolované 

od těch ostatních, bude mít velkou ochotu spolupracovat s jiţ zavedenými organizacemi tady 

v Nepomuku. Ţádá zastupitele, aby společně prodiskutovali projekt, který doplní nabídku 

vzdělávání a zájmových aktivit na Nepomucku, protoţe si myslí, ţe Nepomuk je spádová 

obec, která by měla nabídnout tyto aktivity i pro okolní obce s dojezdem 20 km. Ona sama je 

matkou 2 dětí a vozila dceru necelý rok, protoţe to jiţ s druhým dítětem nezvládala, do Blovic 

na gymnastiku, protoţe zde nic jiného nenašla. Kluk určitě bude chodit k fotbalistům, ten má 

větší výhodu, ale stejně si myslí, ţe tady v Nepomuku je toho málo, co můţeme dětem 

nabídnout.  Je tady proto, aby si o tom projektu se zastupiteli promluvila, je ochotná 

odpovědět na otázky.  

Starosta řekl, ţe je celkem informovaný a proto nechává prostor zastupitelům, aby si vyjasnili 

názory. 

MUDr. Polívka upozornil na to, ţe v jiných městech funguje docela dobře a je to celkem 

běţné, péče o seniory, myslí si, ţe by bylo dobře, neţ někdy v budoucnu budovat někde jinde 

něco pro seniory, začlenit do tohoto projektu určité procento péče o seniory, procento by mělo 

být dostatečně vysoké. 
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Paní Broţová – na tuto myšlenku jí uţ přivedl pan Fabík, kdyţ o tomto projektu diskutovali 

na radě. Přemýšlela o tom a na dětském hřišti se setkala s Ivou Přibáňovou a ona projevila 

velký zájem o aktivity pro seniory, připravit náplň pro ně, i z části je lektorovat v oblastech, 

které by dokázala lektorovat. Uvedla jí do problematiky, vysvětlila jí, ţe nemůţeme čekat, ţe 

budou senioři chodit na kurzy večer, to jsou jiţ unavení, bavili se o tom poměrně dlouho, pro 

ni je to zatím oblast, která se jí zatím nemusela dotýkat, je více erudovaná v kurzech pro 

dospělé, které dělala v Plzni, více se vyzná v kurzech pro děti. Jiţ 14 dní co o tom mluvili, jí 

to leţí v hlavě a má zájem a ochotu s tím něco dělat. Bude-li to nutné, bude to klidně součástí 

smlouvy, jaké % kurzů bude věnováno seniorům, ale přizná se, ţe by potřebovala k tomuto 

konzultace ze stran seniorů. Šlo by např. získat grand a udělat počítačové kurzy, tyto kurzy 

jsou v současné době podporované různými zdroji finančními. 

MUDr. Polívka - Například Klatovy tam tato aktivita funguje docela dobře a našlo by se i jiné   

Paní Broţová - ona se rozhodně nebrání jakékoliv cílové skupině, jenom není kovaná v této 

seniorské skupině, můţe se to dát do smlouvy, nebrání se tomu, dům mládeţe by měl být 

otevřený pro širokou veřejnost, ale úplně malé děti by nerada brala mateřskému centru 

Beruška, s ohledem na problémy s hygienou pro tak malé děti, tak šlo by o děti od 5- 6 let aţ 

co nám budou nohy a hlava slouţit. 

Starosta navrhl dát tomu např. název Středisko volného času 

Paní Broţová odpověděla, ţe oni ten název probírali s manţelem a Dům dětí a mládeţe jí 

pozitivně evokuje její mládí, takţe kdyţ o tom přemýšlela, tak i ostatním lidem jejího věku 

nebo o něco starším by to mělo pozitivně evokovat něco takového, co doplňovalo 

volnočasové aktivity. Nebrání se jinému názvu, ona kvůli tomu ještě ani nezaregistrovala 

webové stránky, kdyby došlo ke změně názvu, poměrně by stála o to ponechat původní název 

Dům dětí a mládeţe Fénix nebo Středisko vzdělávání zájmových aktivit her. Připomíná jí to 

něco, co zanechala v Plzni, co tam7 let budovala, co teď vlastně s určitými modifikacemi 

můţe vybudovat tady, proto Fénix. Můţe být jiný název. 

Paní Marušincová – řekla, ţe jistě přítomní ví, ţe Katastrální úřad by měl k 31.3.2013 skončit. 

Velice nelibě to nesou a udělali různé kroky k tomu, aby Katastrální úřad tady zůstal, 

konzultovali to s ředitelem, psali, volali, ale jsou neoblomní, protoţe pracoviště v Nepomuku 

má pouze 8 lidí a oni si dali taxu 13 a trvají na tom zrušení. Začali tedy přemýšlet co s tímto 

domem a řekli dobře, budeme ho pronajímat za úplatu podnikatelům tady ve městě, aby se 

vlastně zaplatilo teplo, světlo, prostě energie, aby město s tím nemělo další výdaje. Uţ se 

přihlásili první zájemci a potom přišla paní Broţová se svým nápadem. Moc jí nepřijali v radě 

s velkou radostí, protoţe jim narušila plány a vlastně narušila pomalu rozpočet, protoţe tento 

projekt bude chtít od města ročně nějakým způsobem dotovat, odhaduje to na nějakých 

300.000,-- - 400.000,- Kč. To říká proto, aby si uvědomili ty částky, pokud se to stane. Rada 

byla přístupná, vyslechli jí, řekli si k tomu svoje námitky, ona je zase pozměnila, bylo vidět, 
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ţe velice na tom pracovala s velkou pílí. S takovou odhodlaností se jiţ dlouho nesetkali, něco 

udělat pro sebe i pro to město. Je to obdivuhodné. Nápad je to dobrý, nyní je to třeba doladit a 

popřemýšlet o tom, jestli město na to má, jestli půjde o 2 podlaţí, na jaké věkové skupiny se 

zaměřit, jestli projekt podpoříme těmi energiemi, které budeme platit, jak to nastavíme, 

protoţe paní Broţová chce poţádat o 400.000,-- Kč Místní akční skupinu a je třeba 

rozhodnout se rychle, protoţe projekt musí být předán asi k 17.9.2012. 

Paní Broţová - Projekt je jiţ hotový, můţe projekt nechat k nahlédnutí. Bylo by škoda ten 

projekt nepodat, protoţe se z toho opravdu získá moderní vybavení. 

Paní Marušincová řekla, ţe 400.000,-  Kč v dnešní době nejsou ţádné peníze, paní Broţová jí 

opravila, ţe jde asi o 480.000,-- nebo 490.000,-- Kč. Paní  Marušincová se zeptala, pokud 

tedy ty peníze dostanou, jestli to bude stačit a nepřijdou potom s nataţenou rukou a neřeknou, 

dejte nám na podlahu, dejte nám na další věci. 

Paní Broţová řekla, ţe v Plzni realizovala podobný projekt, a proto má jasnou představu co 

všechno v těch místnostech musí mít a kdybychom se podívali do toho projektu tak tam 

nechybí odpadkové koše, hodiny, police, uzamykatelné skříňky, tabule myslí si, ţe je tam 

všechno. Co nebylo třeba měnit např. podlahy lino tak to neměnila, pokud bylo moţné koupit 

levnější ţidličky např. na internetu, tak zvolila levnější variantu, neutrácela zbytečně. Budou 

za to perfektně vybavené 3 místnosti, ateliér výtvarný, keramický a řemeslný, taneční sál 

učebna s dataprojektorem nebo klubovna, kancelář a ještě zóna pro rodiče coţ znamená 

lavičky, stolek,  protoţe kdo má děti ví, ţe si musí někde sednout, kdyţ na ně čeká. Takţe ty 3 

místnosti, kancelář a zázemí pro rodiče budou perfektně vybavené z toho grantu a zbývají 2 

místnosti a oni se dohodli se starostou a myslí si i s radou, ţe je naprosto bez problémů 

vybavit je jen starými stoly, ţidličkami, tam není zapotřebí nic extra na to, aby se scházeli 

např. mladí chovatelé. 

Starosta řekl, ţe by chtěl jen doplnit paní místostarostku, teď poţádají o vybavení 3 místností 

a ty místnosti budou napříč ve více patrech nebo budou v jednom patře.  

Paní Broţová - Bude to v jednom patře a je to z důvodu, na to je navedl pan tajemník a ona to 

zakomponovala do toho projektu, ţe by nebylo dobré dělat ten projekt na 5 místností, protoţe 

by byla 5 let udrţitelnost projektu 5 místnosti, takţe si to v hlavě přeskládala a řekla si ano je 

to moc velký, bude to jen na tři místnosti, jsou všechny vedle sebe udrţitelnost projektu bude 

jen na ty tři místnosti, kancelář je sice ve druhém patře, protoţe se tam nevejde, ale jinak je to 

první patro. Učebna v prvním patře, vedle ateliér s keramickou pecí, nad bytem Heroutů, 

neměla to srdce dát jim nad byt taneční sál, protoţe by se tam nevyspali. 

Ing. Švec řekl, ţe četl projekt, náplň je velice velkorysá a on jako stráţce městské kasy by rád 

zastupitele upozornil na to, co jiţ nyní paní Broţová naznačila udělat to v jednom patře a pak 

se uvidí. 
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Paní Broţová – jí to v zásadě nevadí, kdyby to bylo v jednom patře a začalo se těmi 3 

učebnami, ochudilo by se o kurzy  humanitního zaměření, kdyţ se podíváte, co bude ve 

zbývajících místnostech, prostě na některé kurzy by nebyl prostor. Dává návrh, ţe se budou 

zaplňovat prioritně učebny, dům dětí a mládeţe bude moţné si rezervovat od dubna 2013, 

takţe prioritně se můţou realizovat kurzy v tom jednom patře, není vůbec proti, ale velmi by 

stála o to, ţe pokud by byl zájem o kurzy velký a ţe rodiče chtějí ty kurzy, které se jiţ 

nevejdou do té jedné učebny, protoţe taneční sál je naprosto specifický, ateliér a výtvarná 

dílná také, takţe zbývá jen jedna učebna např. na zázemí sportovních krouţků i ti se musí 

někde scházet apod., tak by potom velmi prosila, aby se daly do uţívání i ty další 2 místnosti, 

je to o hledání kompromisů. 

Ing. Švec řekl, ţe ano kompromisy se hledat musí samozřejmě, ale musí se vzít na vědomí to, 

co řekla paní místostarosta, ţe 400.000,-- Kč ročně odplyne z naší kasy někam, tedy budeme 

vědět kam. Nejsou to malé peníze, nicméně tady můţeme tvrdit, ţe komerční vyuţití, můţeme 

to tvrdit, ale nemusí se to povést, jako se to nemusí povést s domem dětí a mládeţe, nicméně 

musíme tuto částku nějakým způsobem nahradit, myslí si, ţe komerční vyuţití druhého patra 

by měla být priorita. 

Paní Broţová řekla, ţe  tam bude problém se sociálním zázemím, je tam problém jiţ nyní, 

kdyţ to probírala s Krajskou  hygienou a kdyţ si vyslechla poţadavky, které v současné době 

hygiena na provozování domu dětí a mládeţe má, ţe třeba pro dívky musí být hygienická 

kabina i s bidetem apod. Dívala se na plánky Katastrálního úřadu, musí říct, ţe začala 

pochybovat, ţe se to do těch dvou pater vejde, právě díky zásahu hygieny a to nemluví o těch 

učebnách, teď mluví o nutnosti vybudovat tam zázemí pro děti a hygieně celkem, bude jedno, 

jestli tam budou 3 místnosti nebo 5, hygiena je bude povaţovat jako středisko pro děti a bude 

chtít daný počet toalet. To je jedna věc, další věc je zabezpečení, nad tím taky přemýšlela, 

protoţe uţ jenom ten fakt, ţe v přízemí budou jiné subjekty, tak to bude trochu komplikovat 

situaci se zabezpečením, nehledě na to, ţe i v přízemí nejsou toalety. Toalety se budou muset 

sdílet, všechno se dá řešit a pokud by bylo i další patro, tak se tam nevejde ani kancelář. 

Nahoře vybrali úplně tu nejmenší místnost, kde nelze udělat ani učebnu, bude tam sedět ona, 

nebo ten kdo jí bude alternovat. Takţe v tom druhém patře je třeba udělat sociálka, sprchy, to 

poţaduje hygiena, zatím je nepřesvědčila, ţe by to mohlo být jinde, takţe díky hygieně a 

zázemí se do druhého patra nelze zasáhnout, přijde jí trochu jako kočko pes, ale je to věc 

názoru, ţe kdyby se opravdu ten dům měl rozčlenit, z jejího pohledu zcela nelogicky, na zónu 

komerční a na zóny pro děti. Určitě všichni ví jaké to je kdyţ děti řádí, běhají po chodbách, 

ona netouţí potom, aby měla kancelář ve druhém patře uprostřed takového „lidského 

zvěřince“. Znovu opakuje, ţe hodně stojí o to, aby projekt prošel je ochotná kompromisu a 

není bezpodmínečně nutné to vyřešit dneska, takţe se o tom můţe diskutovat. Dnes by 

poţádala odsouhlasit 3 místnosti v návaznosti na podání té ţádost o grant, dále se to můţe 

probírat do září je dost času. Netlačí na pilu 
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Slovo si vzal pan Novák – má jednu připomínku k projektu, váţí si její iniciativy, kterou 

projevuje, ale všichni víme, ţe ty ceny energií bude město hradit ve výši 400.000,-- Kč, to je 

hodně a o to mu jde, udrţitelnost projektu je 5 let, příští období ceny energií můţou stoupnout 

o 20% další o 40%, takţe město by mohlo za 4 roky hradit energii ve výši 600.000,-- - 

700,000,-- Kč  

Paní Broţová řekla, ţe se nyní bavíme jen o třech učebnách a kanceláři, to je rozhodně méně, 

tam je ta udrţitelnost, ne na 2 patra. 

Pan Novák - No jistě to je jedno, v kaţdém případě je pro projekt, není to problém, projekt 

podpoří, ale pokud tam bude ta částka daná cíleně, pokud se bude navyšovat, budou si muset 

najít nějakého sponzora, rozhodně nesouhlasí s tím, aby pokud se budou ceny energií 

zvyšovat, jsme to hradili my jako město. 

Paní Broţová – navrhuje, ţe se pokusí, ale je to opravdu pokus, ta cesta bude dlouhá, najít 

jiný zdroj vytápění. V současné době je tam ten nejméně ekonomický zdroj vytápění, 

elektrika. Existují cesty jak se dostat na vytápění plynem, tepelného čerpadla, okna se dají 

vyměnit, kterými uniká strašně moc tepla, netvrdí, ţe jak říká pan Novák nebude jiný zdroj 

vytápění a ceny půjdou nahoru, ale dává jim na zváţení, ţe je tady i druhá cesta, která je hůře 

objevitelná, ale je tady, ona o ní ví, zajímá jí to a nedělá to pro osobní profit, ale aby to prostě 

fungovalo, výměna elektrického topení bude jednou variantou řešení v budoucnu. 

Paní Marušincová -  dům by potřeboval vyměnit okna, zateplit, je to jedna s moţností města. 

Kdyby město dosáhlo na nějakou dotaci, myslí si, ţe by to stálo za to, pokud by tam bylo 

tohle, tak by se ušetřilo na energiích, protoţe v současné době je spotřeba velká uţ jenom, ţe 

tam jsou akumulačky a je to drahé. Myslí si, ţe by jsme mohli připravit projekt na zateplení, 

není to špatný nápad pro město, dneska bychom se měli bavit o přijetí té dotace a navázání na 

ty 3 místnosti a později by bylo dobré jak říká paní Broţová dodat tam i ty 2 místnosti nahoře, 

protoţe by tam nebylo to zázemí, spojovat komerční sféru s dětmi není opravdu šťastné. 

Paní Broţová poděkovala a řekla, ţe pokud tu bude ta udrţitelnost na ty 3 místnosti, kdyby se 

ukázalo, ţe to v těch 5 nefunguje, ţe to hapruje, tak by město jako majitel objektu  mohlo říct 

váţená paní Broţová neukázala jste nám, ţe tady můţou fungovat kurzy pro děti a dospělé 

stáhněte se do těch 3 místností a buďte ráda, ţe vás nepošleme jinam, děláte to jenom proto, 

ţe máme určitou udrţitelnost projektu. Je si vědoma toho, ţe ty 2 místnosti z těch 5 můţete 

kdykoliv rozhodnutím rady zastupitelstva stáhnout v případě, ţe by se ukázalo, ţe její nabídka 

nebude akceptována, ţe nebude o ni zájem, je na to připravena. 

Pan starosta doplnil jednu věc ohledně fixních nákladů za energii hlavně vodné stočné atd., 

jak jiţ zaznělo, je třeba počítat s jednorázovou prvotní investicí na úpravy soc. zařízení, zeptal 

se, zda má jiţ paní Broţová odhad kolik bude tato investice činit. 
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Paní Broţová – prvotně potřebuje, aby zastupitelé řekli ano 2 patra nebo dokonce aby řekli, 

ano dá se ještě jedna toaleta v přízemí, kde bude stejně třeba řešit toalety pro komerční 

subjekty. S hygienou je dohodnutá, ţe pokud se tam opravdu ty sprchy nevejdou, tak se děti 

budou sprchovat, i kdyţ je to nesmyslné, třeba v sokolovně nebo někde jinde, má vymyšlené 

minimalistické verze, dokonce nechtějí ani dětské záchodky, takţe se opravdu jedná o jednu 

toaletu méně pro děti neţ je v současné době a o jednu toaletu pro dospělé méně neţ je nutné. 

Není stavebně ani technicky erudovaná, ale myslí si, ţe by to šlo opravdu bez velkých investic 

řešit. Opravdu by vzniklo jen to základní. Je důleţité zmínit, ţe 2 místnosti je třeba propojit a 

ke dvěma vybudovat nový vchod. Místnosti jsou nyní udělané jinak, neţ aby tam vznikl 

ateliér a zrcadlový sál. Konkrétně toalety by šly řešit s malými náklady, omlouvá se, ţe nemá 

konkrétní částky, má sice plánky, ale ty jsou staré 100 let bude třeba tam jít se stavebním 

technikem panem Silovským nebo s někým, kdo jí řekne, ano tady se dá udělat jedna toaleta 

navíc. 

Paní Valentová se zeptala, za kým by šly stavební úpravy. 

Paní Broţová odpověděla, ţe stavební úpravy by šly bohuţel za městem, bylo to i napsané 

v podkladech, které vlastně dostala jen rada, tam přímo vypisovala, čeho by se to týkalo. Na 

druhou stranu je ještě rok do otevření, ta dotace nebo ta ţádost, která bude podána Místní 

akční skupině, je první úplně, kterou můţeme podat. Je před ní rok. Nyní se jí podařilo dát 

dohromady projekt cyklostezky Helenka, nyní se jí poměrně daří psát ţádosti o dotaci na 

MAS, běţně tu dotaci dostanou na nějakých 99 %, tak si troufne říct, ţe můţe napsat další 

projekty, které se můţou ucházet o další dotace např. na stavební úpravy. Bude hledat další 

zdroje, protoţe ví, ţe ten projekt je pro zastupitele na hraně, ţe pokud pro něj budou hlasovat, 

budou nad ním mít velký otazník, uvědomuje si to, je to logické, bude se snaţit, aby vše 

fungovalo bez problémů, aby se organizace zavedla, aby nebyl důvod tento projekt omezovat, 

rušit, má na to celý rok, aby sehnala fin. prostředky jiné neţ jsou zdroje města. Nyní potřebuje 

říci ano, podpoříme to, dokonce nabízela radě, kdyby to vypadalo špatně s investicemi, tak ta 

dotace se nemusí v listopadu podepsat, můţe se to celé stopnout, můţou zastupitelé říci, my 

jsme si to spočítali, my do toho nepůjdeme, není ten tlak úplně existenční toho domu dětí a 

mládeţe. Dotace se podá nyní v pondělí a pokud jí odsouhlasí, tak se podepisuje aţ 

v listopadu a do té doby se můţe prostě probrat otázka investic dalších grantů. 

Paní Marušincová  ještě k tomuto řekla, ţe budovu určitě nechceme prodat, protoţe město pak 

nemá kde co realizovat, ale budova je na konci své ţivotnosti a proto potřebujeme nějakou 

dotaci v podobě investice, ať je to na zateplení nebo je to do oken, stejně bude muset město 

tam fin. prostředky dát.  

PhDr. Kroupa řekl, ţe on se na to chce podívat z jiného úhlu pohledu, zatím se bavíme jen o 

investicích, samozřejmě ten provoz bude něco stát, jemu se na tom projektu přes velké 

mnoţství otazníků líbí, Za první to, ţe paní Broţová do toho jde s velikým entuziasmem, je 
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dobré podporovat takovéto aktivity a zvlášť na takovém malém městě, kde je lidí málo a 

nabízí aktivity, které tu nejsou a rozšiřuje tu volnočasové aktivity pro děti a mládeţ, bavili se 

o tom projektu a diskutovali všechno moţné. Vyuţití volnočasové pro všechny generace mu 

přijde taky jako dobrý nápad. Kaţdopádně by chtěl říci, ţe se tady objeví taková věc, můţou 

to vyuţít děti z Ţinkov, z Kasejovic, atd, kdyţ chceme být spádovou oblastí a ne periferií, 

měli bychom takovéto aktivity podporovat. Je třeba si uvědomit ohledně investic, ţe město 

příští rok navýší o 10 milionů rozpočet, je otázkou, zda toto není jedna s aktivit, které by 

město mělo podporovat. Projekt se mu celkem líbí. Mluvil s Michalem Arnoštem a mluvili o 

tomhle projektu, ţe mu přijde, aby z hlediska Místní akční skupiny byl tento projekt přijat, on 

sice dnes nemůţe předjímat s ohledem na nezávislého hodnotitele, ale tak jak je tento projekt 

napsán se domnívá, ţe by to měl být jeden z projektů, který by měl být podpořen, protoţe 

spadá do těch kritérií, které se mají podpořit. 

MUDr. Polívka řekl, ţe spíš to vypadá, ţe se projekt schválí, on by si to přál a říká ještě 

jednou, ţe mu nelíbí ten název Dům dětí a mládeţe, je to nevhodný název, navrhuje nazvat to 

jinak, protoţe by to opravdu mělo být zaměřené na různé věkové kategorie. 

Paní Broţová – zda myslí dát například výzvu do Nepomuckých novin 

MUDr. Polívka - nazvat to například Centrum volno časových aktivit Fénix například, ale 

určitě ne Dům dětí a mládeţe (Paní Broţová – ţe se jí to líbí a nemá s tím problém), druhá věc 

je, ţe město Nepomuk je významným partnerem, tak musí podporovat aktivity i pro starší 

generace, měla by tam být moţnost začlenit do té smlouvy, ţe aţ do určitého %, on navrhuje 

1/3, se centrum můţe vyuţít na volno časové aktivity pro starší generaci aţ do výše 1/3 dle 

potřeby města. To se nemusí vyuţít, ale můţe. Volno časové aktivity generace jiné neţ dětské 

jsou také potřeba, tady ty prostory moc nejsou a ti doktoři, kteří by se tomu věnovali. 

V sousedních zemích to funguje, funguje to i u nás. 

Paní Broţová poţádala MUDr. Polívku o konzultaci v této oblasti, která je pro ni neznámá 

MUDr. Polívka odpověděl, ţe ano 

Paní Broţová řekla, ţe nyní bych odsouhlasila něco, co neví. 

MUDr. Polívka - nyní to neodsouhlasujeme, návrh je aţ do 1/3, to se nemusí vůbec vyuţít, ale 

kdyby bylo třeba je tady ta moţnost. Například jsou taneční pro starší, šachové turnaje, 

přednášky atd. moţná to budou 2%, ale jak lidé stárnou, je to významná věc pro historii, 

musíme přemýšlet o budoucnosti. Nechce, aby staří lidé, co odejdou do penze, ten věk se 

prodluţuje, seděli za tou pecí jako důchodci dříve, dnes jsou lidé. 1/3 aktivit je jeho rozumně 

předloţený návrh. 

Paní Broţová řekla, ţe znovu opakuje, ţe o této cílové skupině moc neví, jejím cílem je 

vybudovat středisko volno časových aktivit, netrvá na tom, ţe to musí být jen pro děti nebo 
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pro dospělé do 30 let, bude nad tím přemýšlet a konzultovat, tu smlouvu bude chtít probrat 

podrobněji, protoţe to pro ni bude velký závazek, pokud tam budou takovéto čísla, aby 

k tomu mohla také říci svůj protinázor, proč se třeba více zaměřit na ty děti, protoţe jejich 

vlna se sem ţene taky dle statistik, nedívala se na seniory. Je otevřená pro tento návrh. 

Paní Marušincová k tomuto dodala, ţe město Nepomuk má Dům s pečovatelskou sluţbou, 

kde je 50 bytů, je tam 53 obyvatel, zeptala se, zda by pro ně třeba Fénix nemohl udělat 

výjezdní přednášku, mají tam krásnou společenskou místnost, protoţe pro ty staré lidí je 

fyzicky náročné chodit do tohoto kopce. Lektoři by moţná mohli jít za těmi lidmi, tam ten 

prostor je.  

Paní Broţová řekla, ţe tohle se jí hrozně líbí, protoţe se dostáváme na kreativní pole, nestojí 

to všechno na tom, ţe je 5 místnostní, ale můţe to stát na tom, ţe někdo přijde s minihřištěm, 

někdo navrhne pečovatelský dům, je moţné dělat některé aktivity společně, chtěla by 

seniorům nabídnout např. keramickou dílnu, ale je fakt, ţe do prvního patra a ještě do kopce 

je to pro ně fyzicky náročné. 

Paní Marušincová – spousta ţen chodí do výtvarného krouţku v RD A.Němejce, mohly by 

chodit i do keramické dílny. Mohly by se učit plést ponoţky, atd.. 

Pan starosta vyzval přítomné, zda má ještě někdo poslední příspěvek, nebylo tomu tak a proto 

nechal hlasovat, kdo souhlasí s podáním ţádosti o dotaci z programu obnovy venkova na vybavení 

Domu dětí a mládeţe Fénix název opravil na Centrum volno časových aktivit Fénix. Ţádost se podává 

prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku 

 

Bere na vědomí 

Moţnost zřízení “Domu dětí a mládeţe Nepomuk” v budově  nám. A. Němejce 88  

“Centrum volno časové aktivity” 

Souhlasí  

S podáním ţádosti o dotaci z programu obnovy venkova na vybavení Centra volno časových aktivit 

Fénix. Ţádost se podává prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku. 

Důvodová zpráva: 

Podklad byl obdrţen před zastupitelstvem e-mailem a zároveň bude nyní vysvětleno osobně. 

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

hlasovat. 

Pro hlasovalo:                        10 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel, Marušincová Alena, František 

Mašek, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   1 (Novák Václav) 

Schváleno 

 

 

 

Různé  

Ve 22.29 hod odešla Mgr. Burdová – celkem 10 zastupitelů 

Starosta se zeptal, zda někdo ze zastupitelů má něco do různého. 

Slovo si vzal PhDr. Kroupa s tím, ţe má jednu drobnost a zeptal se, jak často se vyváţí 

kontejnery na starý papír. 

Paní Marušincová odpověděla, ţe asi 2x do měsíce.  

Paní Valentová se zeptala, zda jsou volné nějaké sociální byty v čp. 512. 

Paní Marušincová odpověděla, ţe přesné informace má paní Suchá z bytového hospodářství, 

která má na starosti 1 patro, druhé patro si obhospodařuje pan Somolík vedoucí SVZ, ale 

spolupracují spolu. Ţádosti jsou dávány přes radu. 

 

Diskuse 

Starosta vyzval přítomné k diskusi. 

Protoţe se nikdo nepřihlásil, přešel k dalšímu bodu. 

Usnesení  

Ve 22.35 hod. se vrátila Mgr. Burdová – celkem 11 zastupitelů 

Pan starosta poţádal zástupce návrhové komise, aby přednesl návrh usnesení ze XIV. 

zasedání zastupitelstva města Nepomuk. Pan Mašek přečetl usnesení z dnešního zasedání 

zastupitelstva. Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé body jiţ byly samostatně schváleny, nechal 

pan starosta hlasovat pouze o úplnosti a správnosti tohoto usnesení. 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

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

nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                        9 
(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, Mašek František, Novák 
Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 
 

Proti hlasovalo:    0 

Zdrţel se hlasování:   1 (Mgr. Burdová) 
Schváleno 

Vůbec nehlasoval PhDr. Kroupa 

 

Závěr 

Závěrem pan starosta všem poděkoval za účast při jednání a popřál příjemný zbytek večera a někdy za 

měsíc opět nashledanou. 

 

 

Jednání skončilo ve  22.37 hodin. 
 

Zapsal: Ing. Netušil Václav 

V Nepomuku dne 13.9.2012 

 

                                                                                                 Václav Kovář 

                                                                                                 Starosta města 

O v ě r i l i: 

 

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

 

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

 

  
  
  


