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Z á p i s 
 

z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 23.6. 2011 od l9.OO 
hodin v hotelu Dvorec 
 

Číslo jednání:  JedNZ2-6/2011  
Datum jednání:  23.6.2011 
Místo jednání : hotel Dvorec  
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  Mgr. Miroslav Němec 
Hosté:  -  
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
  
Starosta, dle § 92 odst. l zák. č. l28/2OOO Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a změn, 
zahájil v 19.00 hod. řádné V. veřejné zasedání Zastupitelstva města Nepomuk, přivítal 
zastupitele a přítomné. Konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva a tudíž je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. Navrhl, aby se zasedání řídilo původně vyhlášeným 
programem: 

Program: 
1. Zahájení. 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání. 
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.   
4. Kontrola plnění usnesení.   
5. Zprávy z jednání městské rady.   
6. 4. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011. 
7. 5. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011.   
8. 6. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011.   
9. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2010 a zprávu o výsledku 

hospodaření za rok 2010 (audit) u města Nepomuk.   
10. Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření (audit) za rok 2010 u Mikroregionu Nepomucko.   
11. Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku obcí akcionářů a. s. Kanalizací a 
vodovodů  Starý Plzenec.   

12. Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku obcí  okresu Plzeň-jih pro 
odpadové hospodářství.   

13. Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10 (***) 
14. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 10 do osobního vlastnictví 

(***) 
15. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č.4 do osobního vlastnictví 

(***).   
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16. Převod bytu v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 9 (***) 
17. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 6 do osobního vlastnictví 

(***) 
18. Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 5 (***) 
19. Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 580/3 o výměře 1142 m2 v 

k. ú. Nepomuk za 80.000 Kč (***).   
20. Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 109/59 o výměře 253 m2 v 

k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2.  
21. Kupní smlouva na prodej st. parcely č. 667 o výměře 80 m2, pozemkové 

parcely č. 603/10 o výměře 40 m2 a pozemkové parcely č. 601/10 o 
výměře 1277 m2 Fotbalovému klubu Nepomuk za 62.150 Kč.  

22. Kupní smlouva na koupi pozemkových parcel PK č. 201/9 o výměře 122 
m2 a č. 200/21 o výměře 145 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 27.000 Kč.   

23. Smlouva na směnu PP PK č. 1096 v k. ú. Klášter o výměře 1435 m2 ve 
vlastnictví Města Nepomuk za PP v k. ú. Nepomuk č. 1542/2 o výměře 105 
m2,  585/... o výměře 177 m2 a č.1566/4 o výměře 33 m2 ve vlast. SKY-
SOFTu s.r.o. za doplatek 30.000 Kč městu. 

24. Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 213/2 o výměře 10 m2 v 
k.ú. Nepomuk „Na Daníčkách“ za 450 Kč/m2 (***).   

25. Kupní smlouva na prodej PP č. 432/1 o výměře 1976 m2, č. 433/4 o 
výměře cca 1200 m2, pozemku zjednodušené evidence-parcely původ PK 
č. 433/1 o výměře 5572 m2, č. 433/3 o výměře 2911m2 a č. 1522/1 o 
výměře 791 m2 v k.ú.Nepomuk Silnicím Nepomuk s.r.o..   

26. Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu 
Ministerstva ţivotního prostředí pro realizaci projektu nazvaného:  
Farmářské trhy Nepomuk – náměstí.   

27. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o..   
28. Prodej stavebních buněk firmě Silnice Nepomuk.   
29. Rekonstrukce podlahy sportovní městské  haly.   
30. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci :“ Rozšíření urnového háje“.   
31. Smlouva o dílo na akci :Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk“.   
32. Smlouva o dílo na akci:“Rekonstrukce kotelny Nepomuk č.p. 476“.   
33. Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování dotace SZIF 

FK Nepomuk.   
34. Odkoupení pozemkové parcely č. 188/9 o výměře 40 m2 od p. (***) za 50 

Kč/m2.  
35. Různé. 
36. Diskuse. 
37. Usnesení. 
38. Závěr. 

  

Pan starosta se zeptal, zda má někdo připomínky k navrženému programu jednání nebo 
navrhuje program jiný. 
Ing. Jiran navrhl, aby do programu byl vložen bod  - zápisy z kontrolního a finančního výboru. 
Pan starosta odpověděl, že to zařadí do různého. 
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Mgr. Burdová navrhla program rozdělit na 2 části  a  například 1 část  do bodu 18   projednat 
dnes a od tohoto bodu zbytek vzít za 10-14 dní na další zastupitelstvo, které by pan starosta 
svolal. Starosta toto zamítl.  
PhDr. Kroupa navrhl přehodit důležité body dopředu. Pan starosta řekl, že se bude hlasovat 
o programu tak je navržen. 
Po té se  pan starosta zeptal jestli je ještě  dalších připomínek .  Nebylo tomu tak, a proto 
nechal o dnešním programu  hlasovat.  
 
Pro hlasovalo:                          12              
 

(Fabík Jiří ,  Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav , Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, 
Marušincová Alena, František Mašek, Míkovec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka 
CSc., Ing. Švec Jiří ,  Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:  1  PhDr. Kroupa Pavel     

Zdržel se hlasování: 1  Mgr. Burdová Věra    

- schváleno 

Volí  

Pan starosta navrhl do návrhové komise:    MVDr. Ladislava Janovce, Hanu Valentovou, Václava 

Horníka 

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

nechal hlasovat. 

Pro hlasovalo:                       14 

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

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 
Volí 
Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu ve složení František Mašek, Miroslav Míkovec 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 
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Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  

 
Pan starosta požádal  pana  Ing. Jiřího Švece, aby jeden podal zprávu o ověření zápisu z  V. 
Veřejného zasedání městského zastupitelstva. Ing. Švec řekl, že prošli s panem Mgr. 
Miroslavem Němcem zápis a ten se ve všech bodech shoduje s pořadem jednání.  
  
Kontrola plnění usnesení 
Zde pan starosta vysvětlil nezodpovězenou otázku z minulého veřejného zasedání 
městského zastupitelstva .  
KAV – akcie 566 (5943 tj. 34,07%) na jméno tj. 3,24% + na majitele 4885 tj. 28% (z 11502 tj. 65,93%)  (změní se 
na jméno a ze zaknihovaných na listinné) vše 

drţí obce a města 
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Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z V. veřejného zasedání 

zastupitelstva města Nepomuk.  

Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0 

- schváleno 
 
Zprávy z jednání městské rady 
Vybrané zprávy z jednání městských rad  konající se mezi veřejnými zasedáními 
zastupitelstva přečetla paní místostarostka . 
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy z jednání městské rady.  

 
4. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 
Se 4. rozpočtovou změnou města Nepomuk na rok 2011 seznámila přítomné  Ing. 

Mukenšnáblová. Tato změna jiţ byla schválena Radou města v dubnu, ale je potřeba jí ještě 

schválit zastupitelstvem. 

Paní Ing. Mukenšnáblová přistoupila k jednacímu stolku a četla: 

„Chtěla bych Vás seznámit se 4. Rozpočtovým opatřením Města Nepomuk za rok 2011. 
Strana příjmů i výdajů se navyšuje o dotace na aktivní politiku zaměstnanosti, na sociálně-
právní ochranu dětí, na odborného lesního hospodáře, na ČOV. Dále na straně výdajů jde o 
přesun prostředků 200 tisíc Kč z investic na provoz. Celkové příjmy po změně činí 
316.861.980,-Kč, výdaje 352.520.380,- Kč, financování  úvěrů 545.100,- Kč.“ 
 ................................. 

Dále pan starosta poprosil předsedu finančního výboru p. Ing. Švece o sdělení 
stanoviska finančního výboru k této změně. Ing. Švec řekl, ţe na finančním výboru 
prostudovali 4. Rozpočtovou změnu a doporučují ji ke schválení a totéţ , ţe řekne u 
5. a 6. Rozpočtové změny. . 
................................. 
Zastupitelstvo schvaluje 4. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2011, kde 
celkové příjmy činí 316 861 980,-Kč a celkové výdaje činí 352 520 380,-Kč, 
financování úvěrů 545 100,- Kč.  
Zastupitelstvo pověřuje Ing. Irenu Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       13 
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(Fabík Jiří ,  Horník Václav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel,  Marušincová 
Alena, Mašek František, Míkovec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec 
Jiří , Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   1  MVDr. Janovec Ladislav  
- schváleno 

 

 

5. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011  
S 5. rozpočtovou změnou města Nepomuk na rok 2011 seznámila přítomné Ing. 
Mukenšnáblová. Tato změna jiţ byla schválena Radou města v květnu, ale je potřeba 
ji ještě schválit zastupitelstvem. 
Paní Ing. Mukenšnáblová přistoupila k jednacímu stolku a četla: 

 „Dále pár slov k 5. Rozpočtovému opatření. Strana příjmů i výdajů se navyšuje pouze o 
dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti. Celkové příjmy po změně činí 316.872.700,- Kč, 
výdaje 352.531.100,- Kč, financování úvěrů 545.100,- Kč.“ 
 ............................... 
Dále pan starosta poprosil předsedu finančního výboru p. Ing. Švece o sdělení 
stanoviska finančního výboru k této změně. Ing. Švec řekl, ţe na finančním výboru 
prostudovali 5. Rozpočtovou změnu a doporučují ji ke schválení. 
................................ 
Zastupitelstvo schvaluje 5. rozpočtovou změnu  města Nepomuk na rok 2011, kde celkové 

příjmy činí 316 872 700,-Kč a celkové výdaje 352 531 100,-Kč, financování úvěrů 545 100,-

Kč. Zastupitelstvo pověřuje Ing. Irenu Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

6. rozpočtová změna  města  Nepomuk na rok 2011 

Se 6. rozpočtovou změnou města Nepomuk na rok 2011 seznámila přítomné Ing. 
Mukenšnáblová. Tato změna jiţ byla schválena Radou města v červnu, ale je 
potřeba ji ještě schválit zastupitelstvem. 
Paní Ing. Mukenšnáblová přistoupila k jednacímu stolku a četla: 

 „Chtěla bych Vás seznámit se 6. rozpočtovým opatřením Města Nepomuk za rok 2011. 
Strana příjmů i výdajů se navyšuje o tyto dotace: na aktivní politiku zaměstnanosti, 
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pečovatelskou službu, pro zlepšení situace výkonu přenesené působnosti, na stánky na 
farmářské trhy, na havarijní stav komunikací, na autobusovou zastávku u školy, na 
rekonstrukci šaten, sprch a podlah na hale. Dále se navyšují  příjmy z prodeje pozemků. 
Celková strana příjmů po změně činí 323.125.620,- Kč. 
Strana výdajů  se navyšuje kromě dotací ještě na těchto investicích: drobné doupravení u 
bytovek u Sokolovny, u dětského hřiště a pasportizace komunikací. Dále se navyšují 
investice: odvodnění v areálu IZS, dopravně-technická opatření, MŠ – úprava zařízení kotelny 
, zateplení ZŠ, rekonstrukce kotelny v domě služeb a přístavba ZUŠ u ZŠ, nové vrty. Strana 
příjmů i výdajů se navyšuje o půjčku 500 tisíc fotbalovému klubu Nepomuk, půjčka bude 
splacena do konce tohoto roku. Celková strana výdajů po změně činí 358.784.020,- Kč, 
financování  úvěrů činí 545.100, -Kč.“ 
 
Pan starosta se zeptal  proč se  rozpočet  navyšuje o  500.000,-- Kč fotbalovému klubu , když 
rada odsouhlasila 300.000,-- Kč. Ing.  
Ing. Mukenšnáblová odpověděla, že to pozměnil finanční výbor.  
Pan Kroupa se ptal, zda dotace na farmářské trhy je dobře zavedena v rozpočtu. Pan starosta 
odpověděl, že je to bez DPH. Pan Janovec řekl, že něco schvalujeme teď v rozpočtu, když to 
váže na další body jednání a jestli  tento  bod nemá být odložen .  Poté dal pan starosta 
hlasovat o odložení tohoto bodu na konec.  
Pro.. . (MVDr. Janovec Ladislav,  Ing. Jiran Pavel, PhDr. Kroupa Pavel,  Mgr. Burdová Věra,  
Míkovec Miroslav ) 
 Zbytek už nehlasoval  
 Pozměňovací návrh neschválen .  
............................... 
Dále pan starosta poprosil předsedu finančního výboru p. Ing. Švece o sdělení 
stanoviska finančního výboru k této změně. Ing. Švec řekl, ţe na finančním výboru 
prostudovali 6. Rozpočtovou změnu a doporučují ji ke schválení. 
................................ 
Zastupitelstvo schvaluje 6. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2011, kde 
celkové příjmy činí 323 125 620,-Kč, celkové výdaje činí 358 784 020,-Kč, 
financování úvěrů 545 100,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje Ing. Irenu Mukenšnáblovou 
rozúčtováním do položek.  
 
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:                          1 MVDr. Janovec Ladislav,   
Zdržel se hlasování:                   4 Mgr. Burdová Věra, PhDr. Kroupa Pavel,   Míkovec 
Miroslav, Ing. Jiran Pavel, 
- schváleno 
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Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2010 a zprávu o výsledku hospodaření 
za rok 2010  (audit) u města Nepomuk 

Se závěrečným účtem města za rok 2010 seznámila Ing. Mukenšnáblová. Podklady 
zastupitelé obdrţeli. 
V 19.47 hod. odešel pan Míkovec – 13 zastupitelů 
Paní Ing. Mukenšnáblová přistoupila k jednacímu stolku a četla: 

 „Dále bych Vás chtěla seznámit se Závěrečným účtem Města Nepomuk za rok 2010.  
Rozpočet  Města byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy. Příjmy činily 
334.985.090 Kč, výdaje 321.811.400 tis. Kč. Přebytek rozpočtu činí  13.173.690 Kč. Detailní 
rozpis příjmů a výdajů je rozepsán ve třetí příloze. Součástí závěrečného účtu je stav 
sociálního fondu, který k 31.12.2010 činí 81.265,92 Kč. Závěrečným účtem se také schvaluje 
vyúčtování výsledků hospodaření příspěvkových organizací a jejich příděl do rezervního 
fondu a fondu odměn. Všechny příspěvkové organizace skončily přebytkem – viz příloha č. 2. 
Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, v jejímž 
závěru se píše, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, což dává základ pro vydání výroku bez 
výhrad.“ 
 ............................... 
Pan starosta poprosil předsedu finančního výboru p. Ing. Švece o sdělení stanoviska 
finančního výboru k závěrečnému účtu města za rok 2010. Ing. Švec řekl, ţe toto 
prostudovali na fin. výboru a doporučují závěrečný účet města Nepomuk za rok 2010 
ke schválení. 
................................ 
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Nepomuk za rok 2010 a zprávu o 
výsledku hospodaření za rok 2010 (audit) u města Nepomuk dle příloh bez výhrad. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       13 

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

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 
V 19.49 hod. se vrátil pan Míkovec a Ing. Švec odešel – celkem 13 zastupitelů 
 

Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
(audit) za rok 2010 u Mikroregionu Nepomucko. 
Závěrečný účet za rok 2010 u Mikroregionu Nepomucko obdrţeli všichni zastupitelé v 
podkladech. Vzhledem k tomu, ţe se toto neschvaluje , nebude se číst. 
Zastupitelstvo ho vezme pouze na vědomí.  
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření (audit) za rok 2010 u Mikroregionu Nepomucko.  
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Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. 

Pan ing. Jiran vznesl technickou připomínku a to, proč se schvaluje bod , který zastupitelstvo 
bere na vědomí. 
Pan starosta  odpověděl , že o tom , co se bere na vědomí nebude tedy nechávat hlasovat .  
  
Zastupitelstvo bere na vědomí  
 

Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  ( 
audit) za rok 2010 u Svazku obcí akcionářů a. s. Kanalizací a vodovodů  Starý 
Plzenec.   
Závěrečný účet za rok 2010 u Svazku obcí akcionářů a. s. Kanalizací a vodovodů 
Starý Plzenec všichni zastupitelé dostali v podkladech. Vzhledem k tomu, ţe se 
neschvaloval, nečetl se.  Zatupitelstvo ho vezme pouze na vědomí.  
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku 
přezkoumání  hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku obcí akcionářů  a.s. 
Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak pan 
starosta přešel na další bod.  
 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
  

V 19.51 hod. se vrátil Ing. Švec a odešla p. Burdová – celkem 13 zastupitelů 
 

Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
(audit) za rok 2010 u Svazku obcí  okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství. 
Závěrečný účet za rok 2010 u Svazku obcí  okresu Plzeň –jih  pro odpadové 
hospodářství    jste všichni dostali v podkladech. Vzhledem k tomu, ţe se nebude 
schvalovat, nebudeme ho zde ani číst. Zatupitelstvo ho vezme pouze na vědomí.  
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010  u Svazku okresu Plzeň – jih pro 
odpadové hospodářství.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak pan 
starosta přešel na další bod.  
 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí  
  

V 19.52 hod. se vrátila Mgr. Burdová – celkem 14 zastupitelů 

 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10 (***) 
Po rozvodu manţelství došlo k vyrovnání majetku a byt připadl (***). Smlouva o smlouvě 

budoucí kupní bude uzavřena za stejných podmínek.  

Zastupitelstvo schvaluje převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10 (***). 
Jedná se o byt 3+k.k./ I. kategorie o celkové výměře 80,57 m2. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
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Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 10 do osobního vlastnictví (***) 
(***) projevila zájem o koupi bytu, který uţívá. V bytě bydlí se synem (***). (***) nemá 
finanční prostředky. Syn (***) uhradí cenu bytu z hypotéčního úvěru. 
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 10 do osobního 

vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/ I. kategorie o celkové výměře 67,53 m2 za 

cenu platnou do 31.7.2011 ve výši 306 937,- Kč. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č.4 do osobního vlastnictví (***) 
(***) mají zájem o koupi bytu, který uţívají. 
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 4 do osobního 

vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/ I. kategorie o celkové výměře 87,72 m2 za 

cenu platnou do 31.7.2011 ve výši 335 763,- Kč. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 
 
Převod bytu v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 9 (***). 
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Po rozvodu manţelství došlo k vyrovnání majetku a byt připadl p. Renátě 
Suchanové. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena za stejných 
podmínek. 
Zastupitelstvo schvaluje převod bytu v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 9 (***) Jedná se o 

byt 1+4/ I. kategorie o celkové výměře 81,66 m2. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 6 do osobního vlastnictví (***) 
(***) má zájem o koupi bytu, který uţívá.  

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 6, do osobního 

vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/ I. kategorie o celkové výměře 87,72 m2 za 

cenu platnou do 31.7.2011 ve výši 335 763,- Kč. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 5 (***). 
Dne 20.12.1999 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na dceru (***) na 
byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 5, který uţívá matka (***). Nyní ţádají, aby 
smlouva byla převedena na (***), která v bytě bydlí a je zde přihlášena k trvalému 
pobytu. 
Zastupitelstvo schvaluje převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. (***) Jedná se o byt 

1+k.k./ I. kategorie o celkové výměře 34,53 m2. 

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
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Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 580/3 o výměře 1142 m2 v k. ú. 
Nepomuk za 80.000 Kč p. (***). 
Jiţ v roce 2008 se projednávala ţádost (***) o odkoupení výše jmenované parcely. Tato však 

nebyla v r. 2008 ve vlastnictví Města Nepomuk a navíc byla součástí parcely PK č. 582/1. 

Zastupitelstvo Města Nepomuk proto doporučilo ţádat o úplatný převod pozemkové parcely 

č. 580/3 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR za odhadní cenu. Rada poté 

doporučila při prodeji cenu ve výši odhadní ceny plus nezbytné režijní náklady (viz. příloha 

naskenovaných jednání rady a zastupitelstva v této věci z r. 2008 a 2010, které jste obdrţeli). 

20. 4. 2011 byla na Město Nepomuk doručena zaregistrovaná kupní smlouva mezi 

Pozemkovým fondem ČR a Městem Nepomuk na pozemkovou parcelu č. 580/3 o výměře 

1.142 m2 za cenu 71.050 Kč. S odvoláním na dřívější rozhodnutí rady navrhuji cenu 

pozemku do kupní smlouvy mezi Městem Nepomuk a (***) ve výši 80.000 Kč včetně reţijních 

nákladů. Návrh kupní smlouvy jste obdrţeli v podkladech, stejně tak část geometrického 

plánu, který byl připojen ke kupní smlouvě s Pozemkovým fondem ČR. 
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Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 580/3 o 
výměře 1.142 m2 v k. ú. Nepomuk za 80.000 Kč (***). 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 
 

Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 109/59 o výměře 253 m2 v k. ú. 
Dvorec (***) za 150 Kč/m2. 
Výše zmíněná pozemková parcela přiléhá k nemovitosti (***) a vznikla na základě 

geometrického plánu č. 571-13/2011 ze dne 21. 2. 2011 (připojen spolu s návrhem kupní 

smlouvy – obdrţeli jste v podkladech). Pozemek byl dán k ocenění. Ing. Cihlářová jej ocenila 

na 29.350 Kč, coţ činí 116 Kč/m2 (závěrečná analýza ocenění byla v podkladech). Protoţe 

však v minulosti byla při prodeji stanovena částka 150 Kč/m2 a za tuto cenu jiţ jeden prodej 

proběhl, Rada doporučila tuto cenu zachovat pro všechny stejnou. 
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Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 109/59 o výměře 

253 m2 v k. ú. Dvorec za 150 Kč/m2 (***). 

Pan starosta nechal , aby se vyjádřil  přítomný (***) pokud chce. Ten řekl , ţe cena je vysoká 

, ale ţe je rád , kdyţ mu to město prodá.   

Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

 
 
Kupní smlouva na prodej st. parcely č. 667 o výměře 80 m2, pozemkové parcely 
č. 603/10 o výměře 40 m2 a pozemkové parcely č. 601/10 o výměře 1277 m2 
Fotbalovému klubu Nepomuk za 62.150 Kč. 
FK si poţádal o odprodej části parcely navazující na fotbalové hřiště (travnatý 
porost), dále parcely pod garáţí, která zde byla jiţ v dřívější době postavena a která 
je ve vlastnictví PK a části parcely za garáţí.  Vzhledem k prováděné digitalizaci 
Nepomuka platí v době schvalování (konání zastupitelstva) staré číslování a 
rozdělení na parcely Katastru nemovitostí (KN) a Pozemkového katastru (PK). Od 
1.7.2011, tedy v době pravděpodobného podpisu smlouvy, bude platit jiţ nové 
číslování. V současnosti jde tedy o st. parcelu 667 (zůstává i nově), jejíţ výměra byla 
změněna přiloţeným geometrickým plánem č. 835-19/2011 na 80 m2, dále se jedná 
o část pozemku zjednodušené evidence č. 603/4 (nově 603/11), z níţ je zmíněným 
geometrickým plánem oddělena část č. 603/10 o výměře 40 m2 a dále se jedná o 
část pozemku zjednodušené evidence, původ PK č. 592/1, který je po digitalizací 
rozdělen na 4 pozemky, z nichţ má fotbalový klub zájem o pozem. parcelu č. 601/10 
(nové číslo) o výměře 1277 m2 (travnatý porost přiléhající k hřišti). V přílohách, které 
zastupitelé obdrţeli je připojeno srovnávací sestavení s mapkou. Všechny parcely 
byly oceněny Ing. Cihlářovou (závěrečná analýza ocenění je připojena 
v podkladech). Rada při doporučení ceny v kupní smlouvě k tomuto ocenění přihlédla 
a stanovila cenu st. parcely č. 667 o výměře 80 m2 na 31.010 Kč (388 Kč/m2, nejde o 
klasickou stavení parcelu na stavbu rodinných domků, ale st. parcelu s jiţ starou 
zástavbou – garáţí, ponechán odhad), cenu pozemkové parcely (dále téţ PP) č. 
603/10 o výměře 40 m2 na 5.600 Kč (140 Kč/m2 – zaokrouhleno z odhadní ceny na 
celou původní parcelu č. 603/4, která zahrnovala i pozemek zjednodušené evidence, 
původ PK č. 603/4) a cenu PP č. 601/10 o výměře 1.277 m2 na 25.540 Kč (travnatý 
porost – 20 Kč/m2 – zaokrouhleno z odhadní ceny na celou původní parcelu PK č. 
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592/1). Celková cena za všechny tři pozemky činí 62.150 Kč. Návrh kupní smlouvy 
jste obdrţeli. 

 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej stavební parcely č. 667 o výměře 
80 m2, pozemkové parcely č. 603/10 o výměře 40 m2 a pozemkové parcely č. 601/10 
o výměře 1277 m2 v k. ú. Nepomuk Fotbalovému klubu Nepomuk za 62.150 Kč. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. 

Pan Novák dal protinávrh a to cenu ponížit z 20,- Kč na 10,- Kč za m2 pouze u pozemku 
601/10 o výměře 1270 m2. Poté pan Kroupa řekl, že když to spočítá vychází m2 za 45,-Kč a 
manželům Tomaščíkovým se prodává za 150,-Kč m2. Pan Švec  řekl, že se přiklání k panu 
Nováku, protože u tohoto pozemku 601/10 je svažitý terén a jsou tam porosty. Pan Janovec 
chtěl dát do smlouvy výslovně využití, že tento pozemek u něhož se snížila cena bude 
výslovně využit pro  fotbalové hřiště pro děti . Před hlasováním pan starosta navrhl , aby se 
hlasovalo o pozemku o stavební parcele 667 a 603/10 za původní cenu a pozemku 601/10 za 
cenu 10,-Kč za m2 s tím, že ve smlouvě bude zakotveno, že tam bude vybudováno dětské 
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hřiště jinak tento pozemek fotbalový klub vrací městu za stejnou cenu a v usnesení budou 
uvedeny výslovně jednotkové ceny.  
  
 
Nebylo tomu tak, a proto nechal hlasovat. Návrh usnesení znovu pan starosta přečetl 
Kupní smlouva na prodej stavební parcely č. 667 o výměře 80 m

2
 za  odhadní cenu 31 010,-

Kč,  pozemkové parcely č. 603/10 o výměře 40 m
2 

 za cenu 140,-Kč/m2 a pozemkové parcely 

č. 601/10 o výměře 1277 m
2
  za cenu 10,-Kč/m2 v k. ú. Nepomuk Fotbalovému klubu 

Nepomuk , což je celkem za 49 380,- Kč. 
Pro hlasovalo:                       11 

(Fabík Jiří ,  Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena , Mašek František, Míkovec 
Miroslav, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří , Mgr. Burdová Věra, Valentová 
Hana) 
Proti hlasovalo:                          1 MVDr. Janovec Ladislav,   
Zdržel se hlasování:                   2  PhDr. Kroupa Pavel,  Ing. Jiran Pavel,   
- schváleno 
Kupní smlouva na koupi pozemkových parcel PK č. 201/9 o výměře 122 m2 a č. 
200/21 o výměře 145 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 27.000 Kč. 
Na základě schválení koupě a následně doporučení schválení návrhu kupní smlouvy na 

koupi výše uvedených nemovitostí – parcel (jednání rady 13. 4. a 8. 6. 2011) byl předloţen 

návrh smlouvy zastupitelstvu. Ve výpisu z katastru nemovitostí je majitelem pozemků (***) a 

v současné době je omezeno vlastnické právo exekučním příkazem k prodeji. V kupní 

smlouvě je zanesena tato skutečnost jako rozvazovací podmínka v čl. III. – účinnost smlouvy 

zaniká, jestliţe toto omezení nebude odstraněno a v čl. VIII. je včleněn dovětek, ţe návrh na 

vklad do KN bude podán aţ po odstranění omezení vlastnického práva, týkajícího se 

exekučního příkazu k prodeji nemovitosti. V podkladech je připojen návrh kupní smlouvy, 

mapka pozemků a výpisy z katastru nemovitostí. Cena cca 101,- Kč / m2 
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Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemků zjednodušené evidence – 
parcel původ Pozemkový katastr č. 201/9 o výměře 122 m2 a č. 200/21 o výměře 145 
m2 v k. ú. Dvorec (***)  za 27.000 Kč.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 
 
Smlouva na směnu PP PK č. 1096 v k. ú. Klášter o výměře 1435 m2 ve 
vlastnictví Města Nepomuk za PP v k. ú. Nepomuk č. 1542/2 o výměře 105 m2,  
585/... o výměře 177 m2 a č.1566/4 o výměře 33 m2 ve vlast. SKY-SOFTu s.r.o. 
za doplatek 30.000 Kč městu. 
Firma SKY SOFT, spol. s.r.o. projevila zájem o směnu svých pozemků v k. ú. Nepomuk, a to 

pozemkové parcely (dále PP) č. 1542/2 o výměře 105 m2 (v souč. době je ještě ve vlastnictví 

p. Bc. Kubíka, v době směny bude jiţ ve vlastnictví firmy), dále části PP č. 585/1 o výměře 

177 m2 (velikost celé parcely 717 m2) a PP č. 1566/4 o výměře 33 m2 (obě poslední se 

nacházejí proti UNIBRIKU za Husovým domem, cíp k hl. silnici Plzeň-Č.Budějovice – viz. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
mapky v příloze), za pozemek zjednodušené evidence, parcelu původ Pozemkový katastr 

(PK) č. 1096 o výměře 1435 m2 v k. ú. Klášter (na k. ú. Klášter neprobíhá digitalizace, 

parcely PK stejné) ve vlastnictví Města Nepomuk. Zmíněné pozemkové parcely byly oceněny 

ing. Cihlářovou (závěrečná analýza z posudku připojena v podkladech). Rada k ocenění 

přihlédla a stanovila doplatek, který uhradí firma městu, na částku 30.000 Kč (zaokrouhleno 

z odhadu – město směňuje parcelu v hodnotě 63.566 Kč, SKY-SOFT parcely v hodnotě 

38.323 Kč – po oddělení části jedné z parcel, ocenění parcely 585/1 lze pouţít na cíp 

č.1566/4, který v původní nabídce nebyl; přesný rozdíl - 25.243 Kč). U PP č. 585/1 a 1566/4 

ve vlastnictví SKY-SOFTU je omezeno vlastnické právo zástavním právem smluvním. Tato 

skutečnost je promítnuta v návrhu směnné smlouvy u rozvazovací podmínky v čl. IV. – 

smlouva bude neplatná v případě, ţe nedojde k odstranění omezení týkajícího se zástavního 

práva. Dále je téţ v čl. IX. podání návrhu na vklad do KN podmíněno odstraněním omezení 

vlastnického práva. Návrh směnné smlouvy a výpisy s vyznačením zástavního práva jsou 

připojeny v přílohách. 

Ve 20.15 hod. odešel Ing. Švec – 13 zastupitelů 

Pan starosta vyzval pana Kubíka, aby vysvětlil účel směny  a také  celý svůj záměr. Pan kubík 
řekl, že záměrem směny je, aby v Zeleném dole bylo vybudováno sportovní centrum. 
Současně dětské hřiště bude zároveň doplněno o sportovní vyžití a na místě bývalého 
sběrného dvoru chtějí vybudovat bowlingovou dráhu.  
  

Ve 20.18 hod. se vrátil Ing. Švec- 14 zastupitelů 
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Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na směnu pozemku zjednodušené evidence, 
parcely původ Pozemkový katastr č. 1096 v k. ú. Klášter o výměře 1435 m2 ve 
vlastnictví Města Nepomuk za pozemkové parcely v k. ú. Nepomuk, a to PP č. 
1542/2 o výměře 105 m2, 585/… o výměře 177 m2 a č. 1566/4 o výměře 33 m2 ve 
vlastnictví SKY-SOFTu, spol. s.r.o za doplatek ve výši 30.000 Kč, který uhradí firma 
městu. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 213/2 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Nepomuk „Na Daníčkách“ za 450 Kč/m2 (***). 
(***) kupoval pozemkovou parcelu Na Daníčkách č. 204/24 v roce 2009 a část – špička 

pozemkové parcely č. 213/2 (tehdy o vyšší výměře a ve vlastnictví státu) zasahovala do jím 

kupovaného pozemku. Teprve po převedení do majetku města byl vyhotoven geometrický 

plán 784-7/2010 (15.1.2010) a vyvěšen záměr k prodeji tohoto území. Pozemková parcela č. 
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213/2 o výměře 10 m2 vznikla novým rozdělením na základě zmíněného GP, který byl 

zaregistrován do KN teprve s prodejem parcely č. 204/27 (***), tj. v dubnu 2011. Nově 

utvořenou pozemkovou parcelu č. 213/2 o výměře 10 m2, “vykousnutou” do pozemku p. (***), 

je tedy jiţ moţné jmenovanému odprodat.  

V podkladech je připojen geometrický plán, stav v KN s malou mapkou a návrh kupní 

smlouvy. 

 
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 213/2 o 
výměře 10 m2 v k. ú. Nepomuk “Na Daníčkách” (***) za 450 Kč/m2. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Kupní smlouva na prodej PP č. 432/1 o výměře 1976 m2, č. 433/4 o výměře 7163 
m2, pozemku zjednodušené evidence-parcely původ PK č. 433/1 (nově 433/10 
KN) o výměře 5572 m2, č. 433/3 (nově 433/11 KN) o výměře 2911m2 a č. 1522/1 
(nově 1522/8) o výměře 791 m2 v k. ú. Nepomuk Silnicím Nepomuk s.r.o. za 
2 .701. 430 Kč 
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V březnu 2008 uzavřela firma Silnice Nepomuk s.r.o. nájemní smlouvu se závazkem 
v budoucnu uzavřít kupní smlouvu (viz. příloha – část ujednání o budoucí koupi) na 
výše uvedené pozemkové parcely ( z PP č. 433/4 poţadovaly Silnice původně jen 
1111 m2)– mapky parcel KN i PK jsou připojeny v přílohách. Vzhledem k prováděné 
digitalizaci Nepomuka platí v době schvalování (konání zastupitelstva) staré číslování 
a rozdělení na parcely Katastru nemovitostí (KN) a Pozemkového katastru (PK). Od 
1. 7. 2011, tedy v době pravděpodobného podpisu smluv, bude platit jiţ nové 
číslování. Proto jsou zde uváděna obě číslování – srovnávací sestavení je připojeno 
v příloze. Parcely KN č. 432/1 a 433/4 zůstávají shodné, parcely PK se mění – č. 
433/1 na 433/10, č. 433/3 na 433/11 a č. 1522/1 na 1522/8, výměra zůstává stejná.  
Všechny parcely byly oceněny ing. Cihlářovou. Závěrečná analýza posudku je 
připojena v příloze. PP č. 432/1 byla oceněna na 82.290 Kč, coţ činí 42 Kč/m2, u PP 
č. 433/4 činí cena 1 261 070 Kč, coţ činí 176 Kč/m2, PP PK č. 433/1 – 231.079 Kč, tj. 
41 Kč/m2, PP PK č. 433/3 – 465.760 Kč, tj. 160 Kč/m2 a PP PK 1522/1 13.447 Kč, tj. 
17 Kč/m2.   Dle původně domluvené ceny se Silnicemi s.r.o. by cena měla být 150 
Kč/m2, coţ je vyšší částka neţ-li cena odhadní. Rada města navrhuje prodat 
pozemky či jejich části na mapce vyznačené červeně (mapka je připojena v příloze) 
za cenu 150 Kč/m2. Ţádost o prodej byla později p. Skalou rozšířena i o zeleně 
vyznačený pozemek, kde se nachází areál betonárky. O pozemek projevila ústně 
zájem i firma Cemex. Bylo dohodnuto, ţe předloţí svoji nabídku. Protoţe tak nebylo 
učiněno, byl kontaktován ředitel společnosti, který telefonicky sdělil, ţe o koupi 
nemají zájem, ale ţe si pozemek pronajmou od firmy Silnice, které by po prodeji 
pozemek patřil. V rámci podpory podnikání v našem městě rada navrhuje za zeleně 
vyznačenou a dodatečně ţádanou část pozemku č. 433/4 zlevněnou cenu 140 
Kč/m2. I tak bude celková cena pozemku vyšší neţ cena odhadní. Město Nepomuk 
se snaţilo dosud přilákat do průmyslové zóny investory na velmi levné pozemky. 
Jednalo by se ale vesměs o zahraniční společnosti. Tato forma podpory je jednou 
z mála moţností, jak můţe město podporovat místní podnikatele, kteří zaměstnávají 
větší mnoţství lidí. Při této variantě (150 Kč/m2 za původně ţádané pozemky a 140 
Kč/m2 za dodatečně poţádanou část pozemku č. 433/4) by město získalo 2.701.430 
Kč (1.854.150 + 847.280 Kč), které by byly vyuţity na obnovu léta zanedbaného 
majetku Města Nepomuk. Společnost má v plánu z areálu zbudovat zázemí pro firmu 
(parkování vozidel, sklad materiálu, v případě povolení by zde mohla probíhat 
recyklace stavebních materiálů, aj.). Fungování betonárky zůstane zachováno. 
V přílohách je připojen i návrh kupní smlouvy. 
Pan Horník odešel ve 20.21 hod. – 13 zastupitelů 
Pan Horník se vrátil 20.23 hod. – 14 zastupitelů 
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Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej PP č. 432/1 o výměře 1976 m2, č. 
433/4 výměře 7163 m2, pozemku zjednodušené evidence – parcely původ 
Pozemkový katastr (PK ) č. 433/1 (nově 433/10 KN)  o výměře 5572 m2, č. 433/3 
(nově 433/11 KN) o výměře 2911 m2 a č. 1522/1 (nově 1522/8 KN) o výměře 791 m2 

v k. ú. Nepomuk Silnicím Nepomuk s.r.o. za 2.701.430 Kč 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. 

Pan starosta dal slovo panu Skalovi jako jednateli firmy Silnice Nepomuk s.r.o. Pan Skala 
vysvětlil, že spolu s panem Vavříkem založil  firmu Silnice Nepomuk  v roce 2007 , jako 
vyústění firmy  Skala Trade , kterou založil v roce 2002 . Uvedené pozemky si pronajali s tím, 
že čekali,  jak si firma povede. Řekl, že v současné době je firma stabilizovaná má cca 50 
zaměstnanců a jasně se domluvili, že sídlo a celá firma zůstane v Nepomuku. Na uvedených 
pozemcích bude zázemí firmy a to dílenská činnost a recyklační záležitosti. Pan starosta 
zdůraznil, že pozemky se prodávají za 150,-Kč za m2 a pozemek pod betonárnou  Cemex za 
cenu 140,-Kč/m2.  Prioritou zastupitelů zůstává podpora domácích podnikatelů a celkově 
podpora podnikání v Nepomuku.  
Pan Jiran řekl, že konstatovaná věc podporování v podnikání v Nepomuku je dobrá, ale před 
hlasováním je třeba ještě zdůraznit několik věcí 
 – v současné době platí nájem, v nájemní smlouvě je že pozemky se prodají do dvou let od 
nabytí právní moci stavebního povolení na vybudování obalovny 

- Co se týče provozu  recyklace stavební sutě a výkopového materiálu , z této činnosti 

bude spousta prachu a hluku a proto dává prostor,  co nato bude říkat združení za 

zdravé Nepomucko 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 

- Dále řekl, že v nájemní smlouvě  je nájem 100 000,-Kč za m2 a tento příjem je 

garantovaný za každý rok a na základě tohoto,  proč a jakým způsobem se má město 

pozemků zbavovat.  

- Dále pan Jiran řekl, že smlouvu konzultoval s právníkem města a ten řekl, že smlouvu 

nikdy neviděl a že by jí takhle nikdy neodsouhlasil, protože jeví spoustu nedostatků. 

Proto  navrhuje odložit hlasování o tomto bodu .  

Pan starosta na toto reagoval tím, že smlouva byla zřizována za účelem vybudování 
obalovny, bohužel z tohoto záměru sešlo a to i s výstavby bramaku i bioelektrárny. Paní 
Čubrová ke smlouvě, řekla, že se dělala s předstihem ,  a proto tam nemohlo být 
konkretizované číslo pozemku, protože se návrh a usnesení smlouvy se dělala 
s předstihem tak, aby zastupitelé dostali návrhy 7 dní před konáním zastupitelstva. Dále 
potom řekla, že teprve včera (tj. ve středu) byla odsouhlasena smlouva radou města.  
Pan Janovec chtěl jen upřesnit prodávanou výměru  
Pan starosta řekl, že město bude dostávat daň z nemovitosti ve výši cca 16 000,- ročně a 
to kromě jednorázové kupní ceny.  
Pan Kroupa řekl, že co je 100 000,- Kč nájmu za rok proti 16 000,- Kč jako příjem z daně 
nemovitosti.  
Pan starosta řekl, že pokud nepodpoří domácí podnikání tak podnikatelé budou 
odcházet.  
Pan Jiran jenom zdůraznil proč je zájem budovat zázemí na Zelené louce a zájem města 
by měl být, aby hospodařilo se svým majetkem hospodárně.  
Na to si vzal slovo pan Skala a vysvětlil obsah smlouvy, dále zdůraznil, že nechce 
zasahovat do politické diskuze, ale v nájemní smlouvě  s firmou Silnice Nepomuk  je cena 
cca 9,-Kč/m2  a v tom samém období  byl pozemek před hotelem u Zeleného  stolu na 
vybudování terasy  pronajat za 7,-Kč za m2 a dodal „A toto je dobré hospodaření pane 
ing. Jirane! O tom jste přece rozhodoval.“  
Pan Janovec řekl, že si pamatuje, jak pan Skala vysvětloval svůj záměr před pronájmem 
těchto výše uvedených pozemků.  
Poté dal pan starosta hlasovat o odložení.   
Pro odložení bylo …5 (Ing. Jiran , MVDr. Janovec, Míkovec, Kroupa a Burdová)  
Proti bylo… 8 (Novák, MUDr. Polívka, Fabík, Marušincová, Horník, Kovář, Valentová, Ing. 
Švec) 
Zdržel se …1 (Mašek) 

  
Po diskusi se pan starosta zeptal jestli je dalších připomínek .   
 Nebylo tomu tak, a proto  nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       8 

(Fabík Jiří ,  Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena , Novák Václav, MUDr. Jiří 
Polívka CSc., Ing. Švec Jiří , Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:                          4 MVDr. Janovec Ladislav,  Ing. Jiran Pavel, Mgr. Burdová 
Věra, PhDr. Kroupa Pavel,   
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Zdržel se hlasování:                   2   Mašek František, Míkovec Miroslav, 
- schváleno 

 

Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí pro realizaci projektu nazvaného:  Farmářské trhy Nepomuk 
– náměstí.   
Město Nepomuk se rozhodlo pořádat pravidelné farmářské trhy (1 x měsíčně), jedná 
se o prodej ovoce a zeleniny, moštů, masa, ryb, vajec, mléka, pečiva, medu a 
produkty z něho, masné a mléčné produkty, likéry a lihoviny, sazenice zeleniny, bylin 
a květin, koření, rukodělné výrobky (košíky, keramika apod.). Město Nepomuk 
poţádalo o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva 
ţivotního prostředí. Celkovými uznatelnými náklady jsou investiční náklady na 12 ks 
prodejních stánků a na 2 ks chladicích vitrin bez DPH, tj. 96 000 Kč. Grantové 
prostředky tvoří 86 400 Kč. Z vlastních zdrojů bude hrazeno 10 % uznatelných 
nákladů projektu (9 600 Kč) a DPH (19 200 Kč), celkem se tedy jedná o 28 800 Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového 
fondu Ministerstva životního prostředí pro realizaci projektu nazvaného:  Farmářské 
trhy Nepomuk – náměstí. Celkovými uznatelnými náklady jsou investiční náklady na 
12 ks prodejních stánků a na 2 ks chladicích vitrin bez DPH, tj. 96 000 Kč. Grantové 
prostředky tvoří 86 400 Kč. Z vlastních zdrojů bude hrazeno 10 % uznatelných 
nákladů projektu (9 600 Kč) a DPH (19 200 Kč), celkem se tedy jedná o 28 800 Kč. 
Ve 20.57 hod. odešel pan Horník – celkem 13 zastupitelů 
 
 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  

Pan Kroupa řekl, že je rád že došlo na jeho podnět a město požádalo o dotaci. Jenom se 
zeptal, proč nezažádalo pro celou dotaci o 150 000,-Kč. Pan starosta odpověděl, že by 
město nenaplnilo všechny podmínky dotace a poskytovatel dotace by to neschválil. Dále 
dodal, že plnou dotaci nikomu neuznali. Pan Kroupa jenom chtěl, aby byla větší 
propagace a to zřejmě na odboru kultury. Pan Švec se jenom ptal, jestli stánkařům je 
místo pronajímané zdarma. Pan starosta řekl, že ano.  
Pan Janovec jenom připomněl, aby vše vyhovovalo všem předpisům. Starosta řekl, že je 
to v podkladě dotace.  

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

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 
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Ve 21.00 hod. se vrátil pan Horník a odešel PhDr. Kroupa – celkem 13 zastupitelů 
 

Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o.  
Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o., jejímţ předmětem 
je zřízení věcného břemene k parc. č. 108, 132, 154 dle KN v k. ú. Kozlovice u 
Nepomuka, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení večtně jeho 
příslušenství a dále vstupovat a vjíţdět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a 
to úplatně za cenu 11 378,- Kč bez DPH. Smlouvu jste obdrţeli v podkladech. 
 

 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, 
s.r.o., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k parc. č. 108, 132, 154 dle KN 
v k. ú. Kozlovice u Nepomuka, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení večtně jeho příslušenství a dále vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek a to úplatně za cenu 11 378,- Kč bez DPH. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       13 
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(Fabík Jiří ,  Václav Horník, MVDr. Janovec Ladislav,  Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav,  
Marušincová Alena , Mašek František, Míkovec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka 
CSc., Ing. Švec Jiří , Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

Ve 21.02 hod. se vrátil PhDr. Kroupa – 14 zastupitelů 

 

Prodej stavebních buněk firmě Silnice Nepomuk 

V minulosti pro účely váţního stanoviště, které mělo provozovat Město Nepomuk, se 

nakoupily stavební buňky. Dodnes jsou umístěny v prostorách betonárny Nepomuk, 

několikrát byly vykradeny a zdevastovány, podepsal se na nich i zub času.  Znalecký  odhad 

od Ing. Cihlářové ze 6.4.2011 je 70.830,-Kč. Bohuţel poté byly při vykradení  dále  poničeny. 

Do buněk zatéká, jsou propadlé stropy. Rada doporučila prodej za 30.000,- Kč včetně  DPH. 

Zájem projevila firma Silnice Nepomuk, s.r.o., která je opraví a vyuţije jako sklad nářadí. 

 
Zastupitelstvo schvaluje prodej 6 kusů  stavebních buněk firmě Silnice Nepomuk  s. r. 
o.  za  cenu  30 000,-Kč  včetně DPH  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Rekonstrukce podlahy sportovní městské haly. 
Podlahy ve sportovní hale v Nepomuku U Sokolovny jsou dlouhodobě ve špatném 
technickém stavu. Jiţ za bývalého vedení města v roce 2010 se začala situace řešit. 
Byla získána dotace od Plzeňského kraje, která byla z důvodu nerealizace díla 
vrácena. Nové vedení města se zabývalo v zájmu ušetření prostředků myšlenkou jen 
na částečnou rekonstrukci – obnovu původního dřevěného povrchu, kde by se 
náklady pohybovaly okolo 300.000,- Kč. Z důvodu odmítání této varianty uţivateli 
haly i poptanými odborníky na sportovní povrchy nechalo město zpracovat variantní 
poptávku na dodavatele rekonstrukce podlah ve sportovní hale. Bylo poptáno 6 firem 
z celé ČR, které se touto problematikou zabývají (viz. tabulka – přehled cenových 
nabídek). Tučně je vyznačena nejvýhodnější nabídka. Firmy nacenily celkem 4 
poptané varianty (vţdy uvaţovány moderní umělé povrchy): 

a) kompletní rekonstrukci s umělým povrchem o síle 4+2mm,  
b) kompletní rekonstrukci s umělým povrchem o síle 7+2mm, 
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c) částečnou rekonstrukci (pro případ vyuţitelnosti stávajícího roštu) s umělým 
povrchem 4+2mm 

d) částečnou rekonstrukci (pro případ vyuţitelnosti stávajícího roštu) s umělým 
povrchem 7+2mm 

některé z nich pak i další nepoptané varianty (kompletní či částečná rekonstrukce – 
povrch PVC 6,5mm a povrch s anhydridového potěru). 

 
Návrhem je uzavření smlouvy s firmou Royal Tech, s.r.o., Pardubice, která předloţila 
nejvýhodnější nabídku ve všech poptaných variantách a to na variantu kompletní 
rekonstrukce 7+2mm. V případě, ţe se ukáţe při rekonstrukci, ţe současný dřevěný 
rošt pod podlahou je v dobrém technickém stavu a není třeba dělat nový včetně 
hydroizolací, byla by provedena pouze výhodnější částečná rekonstrukce, kdy na 
stávající rošty bude zhotovena nová podlaha (cena částečné rekonstrukce je 
991.483,- Kč vč. DPH. Rozebrání původní podlahy není součástí cenové nabídky a 
zajistí si jej město Nepomuk svépomocí. Plzeňský kraj přispěje na rekonstrukci dotací 
ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady pro kompletní variantu 7+2mm je 1.266.792,- 
Kč vč. DPH 20%. Společnost Royal Tech jako bonus dá k dispozici i mycí stroj na 
podlahu v hodnotě 40.000,- Kč a provede do podlahy barevně znak města Nepomuk 
zdarma. (úprava rozpočtu - investice) 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na rekonstrukci sportovní 

městské haly dle přílohy.  

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou Royal tech, s.r.o.  za cenu  
1 266 792 ,- Kč   včetně  DPH na rekonstrukci městské sportovní haly.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  

Pan Jiran upozornil, že v minulosti město žádalo Plzeňský kraj o dotaci o 1,5 mil Kč a to na 
povrch a tělocvičné nářadí. Město dostalo od Plzeňského kraje pouze 300 000,-Kč, kterou 
nepřijalo. Není tedy pravda, že by teda dotaci vracelo. V té době bylo město v situaci, že 
ještě nedostalo město prostředky z dotačního titulu na rekonstrukci rodné domu A. 
Němejce a touto investicí by byl narušen chod města. Dále zastupitelé řešili loga na zeď a 
technické řešení tělocvičného nářadí.  
Starosta závěrem řekl, že dalších 330 000,-Kč od kraje půjde na rekonstrukci šaten a 
sociálního zařízení.  

 Po diskusi  se pan starosta zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  
  
Nebylo tomu tak, a proto  nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 
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(Fabík Jiří ,  Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav,  Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 
Kroupa Pavel,  Marušincová Alena , Mašek František, Míkovec Miroslav, Novák Václav, 
MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec Jiří , Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci: “Rozšíření urnového háje“.   
Z důvodu doprodání posledních volných míst v urnovém háji v Nepomuku se město 
rozhodlo o jeho rozšíření napravo od příjezdové komunikace ke hřbitovu. V nedávné 
době byla veřejností a následně i Radou vybrána jedna ze studií, která získala 
nejvíce hlasů ve veřejném hlasování. Nyní je potřeba zpracovat projektovou 
dokumentaci pro územní a stavební rozhodnutí a výkazy výměr. Samotná realizace 
by měla být ukončena v roce 2012. Byly poptány 3 projekční firmy, které předloţily 
své nabídky. 
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Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci na 

akci: ”Rozšíření urnového háje v Nepomuku”. 
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Firma AIP Plzeň s.r.o.   ……………………………...114 000,-Kč  včetně DPH  

Firma Silnice Nepomuk s.r.o. ………………………  130 800,-Kč  včetně DPH  

Firma Inţenýrská kancelář  Bartoň Hajšman s.r.o....148 800,-Kč včetně DPH  

 

Odešel Ing. Pavel Jiran – celkem 13 zastupitelů 

 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou AIP Plzeň s.r.o. na projektovou 
dokumentaci na akci: ”Rozšíření urnového háje v Nepomuku”  za  cenu 114 000,- Kč 
včetně DPH.  
Zde pan starosta ještě vyzval pana Kroupu , aby se účastnil jednání s projektanty.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       13 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Ve 21.21 hod. odešel starosta Václav Kovář – celkem 12 zastupitelů 
Smlouva o dílo na akci: Rekonstrukce kotelny MŠ  Nepomuk. 
Z důvodu havarijního stavu kotelny (ohřívačů vody) v MŠ Nepomuk bylo provedeno 
výběrové řízení na zhotovitele zakázky “Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk”. 
DHW Paleček s.r.o. …………………………………………..nesplnil hodnotící kriteria 

Frátherm s.r.o.  ………………………………………………..nesplnil hodnotící kritéria 

Tempoterm s.r.o. …………..………………………………….899 948,-Kč včetně DPH  

Typov s.r.o. ………………………………………..…………..nepodal nabídku 

Gaspema s.r.o………………………………………………….768 952,-Kč včetně DPH  

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na realizaci akce :”Rekonstrukce  

kotelny MŠ NepomuK”: 

Ve 21.23 hod se vrátil Ing. Jiran – celkem 13 zastupitelů 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce: ”Rekonstrukce kotelny MŠ 
Nepomuk” s firmou Gaspema s.r.o. za cenu  768 952,-Kč včetně  DPH. 
Ve 21.24 hod. se vrátil starosta – celkem 14 zastupitelů 
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Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  

Pan Kroupa chtěl vědět o co všechno se v této investici jedná. Paní Suchá to 
vysvětlila. Pan Bouše pouze upozornil, ţe mají málo firem, které vyhověly. Pan 
Míkovec se poté zeptal , jakou cenu měly  firmy,  které nevyhověly. Paní 
místostarotka odpověděla,  ţe byly draţší a co se týče nesplnění podmínek 
soutěţe za to nikdo z města nemůţe.  

  
Po diskusi  se pan starosta zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  
 Nebylo tomu tak, a proto  nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Smlouva o dílo na akci: “Rekonstrukce kotelny Nepomuk č.p. 476“. 
Z důvodu havarijního stavu kotelny v “domě sluţeb” bylo provedeno výběrové řízení 
na zhotovitele zakázky “Rekonstrukce kotelny Nepomuk č.p. 476”. 
DHW Paleček s.r.o.  ………………………………………….……538 488,-Kč včetně DPH  

Frátherm s.r.o. ……………………………………………………...nesplnil hodnotící kriteria  

Tempotherm s.r.o. ………………………………………………….545 012,40 Kč včetně DPH  

Typov s.r.o……………………………………………………..…….nepodal nabídku  

Gaspema s.r.o. …………………………………………………..….492 743,-Kč včetně DPH 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci: ”Rekonstrukce kotelny 

Nepomuk č.p. 476” 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na akci: ”Rekonstrukce  kotelny Nepomuk 
č.p. 476” s firmou Gaspema  s.r.o., za cenu  492 743,-Kč včetně DPH .  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. 
 

Pan Bouše opět zdůraznil, že je k zamyšlení proč podmínky soutěže splnilo málo firem.  
Pan Kroupa se ptal na reference firmy, která vyhrála výběrové řízení. Paní místostarostka 
odpověděla, že reference mají přímo od provozovatele dobré. Toto doplnila paní Suchá, 
která řekla, že tato firma dělala letos v Dobřanech kotelnu a dílo provedla bez problémů.  

 Po diskusi  se pan starosta zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  
  
 Nebylo tomu tak, a proto  nechal hlasovat. 
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Pro hlasovalo:                       14 

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

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

 
Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování dotace SZIF FK 
Nepomuk. 
Fotbalový klub Nepomuk získal  dotaci  od MAS sv. Jana Nepomuckého (resp. SZIF) 
na akci o celkových výdajích 682 560,-Kč. V rámci předfinancování  ţádal o půjčku 
500 000,-Kč s termínem vrácení do listopadu 2011. V minulosti jiţ město této 
organizaci půjčku poskytlo. Rada doporučila ke schválení 300.000,-Kč. Zde pan 
starosta zdůraznil  navýšení na 500 000,-Kč , jako poţadavek Finančního výboru .  
Ve 21.41 hod. odešel pan Míkovec – 13 zastupitelů 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky na  předfinancování  
dotace od SZIF Fotbalovému klubu Nepomuk na akci: ”Modernizace zázemí pro 
aktivity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších zájmových spolků” ve výši 
500.000,- Kč.  
Ve 21.44 hod. se vrátil pan Míkovec a odešel MVDr. Janovec – celkem 13 zastupitelů 
 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. 

Pan Jiran řekl, že někdo žádá o dotaci a musí v podkladech uvést, kde sežene finanční 
prostředky pro předfinancování. Pan starosta řekl, že může za ornitologický spolek říci, že 
v době podání žádosti se může vymyslet cokoliv.  
Poté vyzval zástupce pana Švece aby uvedenou věc vysvětlil. Pan Švec řekl, že je pouze 
pověřen fotbalovým klubem toto vysvětlit, že není žádným členem,  ale pouze příznivcem 
fotbalového klubu. Dále dodal, že bude v rámci této dotace zřízená škola a vyzdvihl 
pravidelné turnaje fotbalistů v Italii, kde si nevedou pod hlavičkou Nepomuka špatně. 
Pan Kroupa se ptal, co z těchto peněz budou dělat. Pan Švec vysvětlil, že celá investice je 
zrealizovaná pouze chybí ji zaplatit a poté by se mělo zažádat o proplacení od 
poskytovatele dotace. Pan Jiran vysvětlil zkratky MAS a řekl, že apeluje na pana 
tajemníka, aby se neuvádělo nikde MASCA ale pouze MAS (místní akční skupina). Dále 
pan Jiran řekl, že byl v hodnoticí komisi letos tam není, ale ví, že chybí pouze oplocení. 
Pan Kubík starší řekl, že jde pouze o lobing pana Švece pro fotbalový klub. Na to pan Švec 
řekl, že nejde o žádný lobing a vyzval pana Kubíka, aby jasně řekl a dokázal mu, že z toho 
má nějaké výhody a pokud se to prokáže je ochoten okamžitě odstoupit.    

 
Po diskusi  se pan starosta zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky.  
  
 Nebylo tomu tak, a proto  nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       13 
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(Fabík Jiří ,  Horník Václav,  Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. Kroupa Pavel,  Marušincová 
Alena , Mašek František, Míkovec Miroslav, Novák Václav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. Švec 
Jiří , Mgr. Burdová Věra, Valentová Hana) 
Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odkoupení pozemkové parcely č. 188/9 o výměře 40 m2 (***) za 50 Kč/m2 
Jedná se spolu s pozemkovou parcelou č. 188/8 o zapomenuté pozemky, které 
nejsou majiteli vyuţívány. PP č. 188/9 je ve vlastnictví a prodala by nám ji za 50 
Kč/m2 + poplatky za převod.  Mapka pozemku č. 188/9 je připojena v příloze. Do 
budoucna se bude jednat o odkkoupení  i s majiteli PP č. 188/8 (71 m2 - rovněţ na 
mapce) (***) 
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Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemkové parcely č. 188/9 p výměře 40 m2 (***) 
za 50 Kč/m2. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

 

 

Různé  

 
Odpisový plán na konvektomat v MŠ Nepomuk  
Odpisy vyjadřují opotřebení majetku v Kč za určitý časový úsek (v našem případě roční). 

Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu, ve kterém si stanoví 

sazby odpisů v závislosti na předpokládaném opotřebení a ţivotnosti majetku. Odpisy se 

počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví.  Pro rok 2011 vypočítala účetní (8 

měsíců) částku 5.800 Kč, další roky do roku 2025 částku 8.700 Kč a v roce 2026 (4 měsíce) 

částku 2.887 Kč. 

Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán na konvektomat v MŠ Nepomuk, jehož 
zakoupení bylo schváleno v březnu 2011.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 
Použití prostředků z investičního fondu MŠ Nepomuk na nákup 
uzamykatelného zahradního domku do výše cca 60.000 Kč.  
Původní starý altán (nejdná se o altán, na který se schvalovaly odpisy v únoru 2011, 
ale o druhý altán na zahradě) je jiţ v havarijním stavu a bylo by jej třeba vyměnit. Po 
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domluvě s p. Řeţábkovou, pověřenou vedením MŠ, jej chtějí nahradit jiným novým 
altánem, ale jedná se spíše o uzamykatelné prostory, tj. uzamykatelný zahradní 
domek, který bude slouţit pro úschovu hraček či jiných pomůcek, které si berou děti 
na zahradu. Původně byly hračky uskladněny pod schodištěm, coţ bylo z hlediska 
bezpečnosti při vyzvedávání nepraktické. 
Zastupitelstvo schvaluje použití prostředků z investičního fondu MŠ Nepmuk na 
nákup uzamykatelného zahradního domku do výše cca 60.000 Kč jako náhradu za 
původní starý altán, který je v havarijním stavu. 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 
 
Nepomuk-obytná zona za elektrárnou. 
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Inţenýrská kancelář Bartoň-Hajšman s.r.o.  ……………………357 600,-Kč včetně DPH 

AIP Plzeň spol. s  r. o. ……………………………………………402 000,-Kč včetně DPH  

SUDOP PROJECT Plzeň a.s. ……………………………………193 200,-Kč včetně DPH 

Kadlec projekt s.r.o. ………………………………………………..384 000,-Kč včetně DPH  

Macán projekce DS ……………………………….……………….115 200,-Kč včetně DPH  

Silnice Nepomuk s.r.o. ……………………………………………..413 040,-Kč včetně DPH  

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci na 

akci: ”Nepomuk –obytná  zona za elektrárnou”. 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na akci: ”Nepomuk-obytná zona za 
elektrárnou” s firmou Mácán projekce  DS za cenu 115 200,-Kč včetně DPH.  
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Pan Kroupa řekl , ţe čekal větší diskusi při projednávání, ale jinak je to dobré. Nová 
zona je sice vyznačena schematicky , ale  vcelku pěkně .   
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepomuk - 22 třídní základní škola, přístavba pavilonu ZUŠ. 
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Zastupitelstvo pověřuje starostu a Radu potřebnými úkony pro podání žádosti o 
dotaci  na akci:“Nepomuk-22 třídní základní škola, přístavba pavilonu ZUŠ“  
Pan Kroupa řekl , ţe by čekal kvalitní architektonickou studii . 
Pan Janovec se zeptal jestli bude přístavba v budoucnu vyuţita, kdyţ je budova 
základní školy dimenzována s rezervou .  
Pan starosta řekl ,ţe dříve bylo ve třídě 30 ţáků a dnes je jenom 20 ţáků. Co se týče 
demografického vývoje , je na nejbliţší léta příznivý.  
Pan Švec jenom dodal , ţe není lobistou , ale kdyţ někde leţí peníze , je třeba se pro 
ně sehnout.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má ještě  někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a 
proto  nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

 
 
 
 
Dopravně technické řešení Nepomuk. 
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Zastupitelstvo pověřuje starostu a Radu potřebnými úkony pro předání 
požadovaných podkladů na Krajský úřad Plzeňského kraje, tak, aby tuto akci mohl 
Plzeňský kraj zařadit do investičního plánu na rok 2012. 
Zde pan Kroupa řekl , ţe je rád , ţe se to konečně řeší. Pan Jiran vyslovil pochvalu , 
ţe se to konečně začne hýbat. Dodal , ţe on to měl  připravený a rozpracovaný i na 
ŘSD projednaný a to zvláště kruhový objezd u Pyramidy.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

Zateplení základní školy Nepomuk. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu a Radu potřebnými úkony pro podání žádosti o 
dotaci na akci:”Zateplení základní školy Nepomuk” 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
U tohoto bodu se diskutovalo , jaká bude částka na  realizaci tohoto  projektu. Pan 
starosta sice přesně nevěděl ,ale řekl , ţe dotace bude 90%.  
Pan Polívka poţádal o nynější částku , která se platí za plyn na vytápění . Starosta 
odpověděl 2,2 mil. Kč.  
Paní Burdová se ptala zda půjde po zateplení o nízkoenergetickou stavbu. Pan 
starosta odpověděl , ţe vzhledem k typu stavby úrovně nízkoenergetického domu 
dosáhne pouze přístavba.  
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto  
nechal hlasovat. 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

  
Nepomuk - vrty pro pitnou vodu. 

 
Zastupitelstvo pověřuje starostu a Radu potřebnými úkony pro podání žádosti o 
dotaci na akci:”Nepomuk-vrty pro pitnou vodu” 
Pan starosta se zeptal, jestli k tomuto bodu má někdo připomínky. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal hlasovat. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
 
Pro hlasovalo:                       14 

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

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 

 

 
1) žádost o vyjádření – Pavel Kroupa 

2)  koupaliště 

3) kontrolní den Sokolovna 

4) pozvání na akce (Chaos, Lucie bílá, detský den, slavoj Dvorec a pivní 

Slavnosti) 

 
 

Diskuse 

Na začátku požádal pan starosta pana Kroupu aby se kouknul zda jde vyhovět žádosti 
paní Davidové na zbourání vedlejšího domu patřícího zřejmě paní Novákové. Řekl, že on 
jako představitel sdružení přátel starého Nepomuka to jistě dokáže perfektně posoudit. 
Paní Kubíková řekla, že paní Nováková měla domek dobře opravený a proč by se měl 
bourat.   
Dále se diskutovalo ohledně bazénu, kde  paní místostarostka   řekla , že několik let už se 
dopouští voda do bazenu  , protože je někde trhlina  .  Tuto závadu zjišťujeme a  bazeny 
budou napuštěny po opravě  zřejmě počátkem  letních prázdnin.     
Dále pan starosta informoval veřejnost o prohlídce restaurantu Sokolovna za účasti 
zástupce Sokola Nepomuk  Vlastimila Kováře a při té příležitosti se řešilo také zatékání do 
objektu střechou. Radní pan Novák bude zatékání řešit se svým bratrem, který 
v současnosti opravuje střechu vedle na hale. 
 Dále pan starosta seznámil přítomné s nadcházejícími kulturními akcemi. Poté předal 
slovo panu ing. Jiranovi, který jako předseda kontrolního výboru seznámil přítomné jak 
pracuje kontrolní výbor. Při té příležitosti přečetl zápis z jednání kontrolního výboru 
z 20.4. 2011 a včetně  odpovědí Rady kontrolnímu výboru. Pan Míkovec k tomu to řekl, 
že výsledek OTP což bylo předmětem zápisu kontrolního výboru není uveden a zeptal se 
kolik těch odposlouchávacích zařízení v kancelářích vedení bylo nalezeno.  Pan Polívka si 
vzal slovo a řekl, že bude mluvit jen krátce. Řekl že pan starosta a místostarostka se 
výrazně snaží o rozvoj města, vidí jaké dobré plány mají pro další  rozvoj . Také je rád, že 
všechny plány, které vytváří prochází i veřejným zastupitelstvem. Podle jeho názoru se 
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snaží pracovat na rozvoji města.  Všechny diskuze okolo zápisů z kontrolních výborů a 
odpovědí se točí na osobních sporech dvou pánů, kde jde zřejmě o výměnu názoru a vše 
se točí ohledně minulosti. Řekl, že je třeba nechat minulost, kde je a hledět do budoucna. 
Hodně věcí by se mohlo ještě kritizovat v minulosti, ale řekl, že je třeba hledět  do 
budocnousti a nežít minulostí.  
Pan Horník seznámil přítomné s činnosti komise pro občanské záležitosti včetně 
některých výroků na diskuzním fóru, které je umístěno na internetových stránkách 
Nepomuka. Pan Janovec řekl, že souhlasí , aby vše se ponechalo minulosti.  
Pan Kroupa řekl, že to spíše vidí jako spor a on chce fungovat dobře a hledět do 
budoucnosti.  
Pan Míkovec řekl, že kontrolní výbor píše zápisy adresně a rozumně. Odpovědi z rady 
působí jako slova zamindrákovaného jedince, který odpovídá arogantně. Dále pan 
Míkovec si ztěžoval na atrakce na dětských  hřištích, které jsou zdevastovány a koukají 
občas i hřebíky. Řekl, že to zjistil když se  byl s vnučkou  podívat na hřišti.  
Starosta na to odpověděl, že o tom ví a bude to řešit. Pan Polívka dodal, že se to určitě 
nestalo teď, ale že se to táhne z minulosti.  
Paní Fialová na to řekla, že během posledních 3 měsíců se stav rapidně zhoršil.  
Pan Burdová řekla, že vzhledem k výsledku  ústavního soudu,  by se mělo zastupitelstvo 
v budoucnu  zabývat regulací výherních automatů.  
Pan Kroupa řekl, že je právě nyní prostor pro diskusi o výherních hracích automatech .   
Zastupitelstvo následně pověřilo Ing. Švece přípravou nové vyhlášky proti automatům. 
Pan Beroušek řekl, že pokud  zastupitelstvo rozhodlo  o nahrání veřejného jednání je 
třeba používat mikrofon při jakékoliv diskusi .  
Pan Kubík mladší se omlouval že vstupuje na pole rozdělování příspěvků, ale vzhledem 
k tomu jakým způsobem se přidělují a hlavně SDH Nepomuk jde pouze o nevyslyšení 
určitých spolků. 
Paní Jiránková navrhla, aby se všichni sešli a dali si pravidla pro rozdělování těchto 
příspěvků.  
Pan Jiran si vzal slovo a přečetl výňatek z MF dnes, která vyšla ve středu. Výňatek se týkal  
historického centra Nepomuka. Poté se zeptal, kdo nechal osadit betonové patníky okolo 
kašny když byly jasně plánované sloupky z litiny, aby byly v souladu s mobiliářem na 
náměstí, který již byl instalován. Dále řekl, že požaduje jejich rychlé odstranění.  
Pan Kroupa řekl, že na internetových stránkách je informace od dopravce Plzeňského 
kraje,  aby se město vyjadřovalo ke spojům. Navrhl, aby město přijalo usnesení například 
ve znění: „Zastupitelstvo města Nepomuk navrhuje, aby příměstský vlakový spoj 
Kozolupy – Plzeň - Blovice (vlaky číslo 7230 – 7246) byl prodloužen až do železniční 
stanice Nepomuk.“   Na tomto znění se shodli  i ostatní zastupitelé.  
Pan starosta řekl, že tomu nedává šanci protože se naruší příjezdy a odjezdy ostatních 
vlaků a ví že během 1 a 2 let nebudou doplňovány spoje.  
Pan Beroušek si ztěžoval na málo parkovacích míst na sídlištích a na mnoho krys které 
běhají mezi bytovkami. Pan starosta odpověděl, že parkování aut je skutečně problém, 
který vedení řeší. Paní místostarostka doplnila, že na likvidaci krys je uzavřena smlouva a 
že přílišné přemnožení dá vědět této firmě ,  aby dala více návnad.  
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Paní Valentová chtěla, aby při řešení vlakových spojů se řešila i návaznost autobusových 
spojů. Pan starosta na to odpověděl, že tady vidí problém řidičů autobusů, kteří 
nekomunikují s výpravčím vlakového nádraží a dovolí si odjet chvilku před příjezdem 
opožděného vlaku.  
Pan Kroupa se ptal s odkazem na projednávaný nový pasport dopravního značení proč je 
značka obytná zóna umístěna před Info - centrem.  Řekl, že podle jeho názoru jsou to 
vyhozené peníze respektive značka, už je umístěna dole před bývalou základní školou.  
Pan Bouše se ptal, ohledně městské zeleně , proč  není větší četnost sečení alespoň na 
náměstí.  
Pan Jiran jen zdůraznil, že byl čas, kdy pan Novák přerostlou zeleň fotil a dával ji do 
kabelové televize.  

 
 

 

Usnesení  

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

zastupitelstva města Nepomuk .  Paní Valentová   přečetla návrh  usnesení.  Potom ho dočetl 

pan Švec .  

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:                       14 

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

 

Proti hlasovalo:                          0 

Zdržel se hlasování:                   0    
- schváleno 
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Závěr  

Závěrem pan starosta všem poděkoval za aktivní účast při jednání a popřál hezký zbytek večera. 

Jednání skončilo v 23:45 hodin. 

Zapsal: Ing. Netušil 

V Nepomuku dne 23.6.2011 

 

                                                                                                 Václav Kovář 

                                                                                                 Starosta města 

 

O v ě r i l i: 

 

František Mašek    .....................................................................................................................  
 
Miroslav Míkovec    ..................................................................................................................  
 

   

 


