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Číslo jednání:  JedNZ2-14/2012  
Datum jednání:  08.10.2012 
Místo jednání: zasedací místnost MěÚ Nepomuk  
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  Miroslav Míkovec , František Mašek , Mgr. Věra  Burdová 
Hosté:  0 
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
 
Starosta podle § 92 odst. l zák. č. l28/2000 Sb. (o obcích), ve znění pozdějších předpisů a 

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

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

řádem. Protože na zasedání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční 

většina, bylo zasedání usnášeníschopné. Úvodem starosta určil zapisovatelem pana 

tajemníka Ing. Václava Netušila. Navrhl program jednání. Oproti programu, který 

zastupitelé obdrželi, došlo pouze k mírným úpravám oproti původnímu programu, bude 

vypuštěn bod 5 prodej plynovodů, protože smlouva od RWE  na zřízení věcných břemen 

ukládala městu uzavřít věcná břemena i na pozemcích, které nepatří městu s tím, že po 

uzavření věcných břemen by RWE uvolnilo i druhou část kupní ceny. Po dohodě 

s právníkem (dohodlo se teprve tento den) nemůže město uzavřít dohodu bez třetí 

strany, o smlouvě budeme dále jednat a zařadíme to do programu dalšího zastupitelstva, 

až to bude více jasné. Zájem města je prodat plynovody co nejdříve, aby nedošlo ke 

snížení ceny vlivem přechodu odběratelů na jiné alternativní zdroje vytápění a vzhledem 

ke stáří plynovodů. Dále jsou do programu přidány 3 body:  

1. prodej traktoru – toto bylo odsouhlaseno na minulém zastupitelstvu, ale pan Vítovec 

si koupi traktoru rozmyslel, proto musí dojít ke zrušení bodu z minulého zastupitelstva 

a odsouhlasit druhého v pořadí pana Majšajdra. 

2. dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie s městem 

Blovice, dojde k prodloužení smlouvy o 1 rok 

3. prodej domu v Zelenohorské ulici 153 – proběhla městská soutěž, obálkovou metodou 

byl vybrán zájemce 

 

Protoţe toto jednání bylo svoláno narychlo, navrhuji vypustit z jednání body zprávy z jednání 

komisí a výborů, usnesení rady a projednat to na příštím zastupitelstvu, aby se jednání 

dnešního zastupitelstva co nejvíc urychlilo... Poté pan starosta přečetl program: 

  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Volba  návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (328/NZ2/2012) 
4. Návrh: inventarizace 2012  (327/NZ2/2012) 
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5. Návrh: 10. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012  (330/NZ2/2012) 
6. Návrh: Mimořádný příspěvek na mzdy ZŠ Nepomuk  (324/NZ2/2012) 
7. Návrh: Odkoupení nově vzniklých pozemků p.p.č. 391/9 o výměře 279 m2, 391/10 

o výměře 644 m2, 377/2 o výměře 260 m2, 377/3 o výměře 115 m2 a 377/4 o 
výměře 275 m2, všechny v k. ú. Nepomuk   (325/NZ2/2012) 

8. Návrh: Prodej pozemku p.p.č. 129/2 o výměře 231 m2, vzniklého z pozemku p.p.č. 
129  (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Nepomuk   (326/NZ2/2012) 

9. Návrh: Prodej domu v Nepomuku, Zelenohorská 153  (331/NZ2/2012) 
10. Návrh: Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie  

(332/NZ2/2012) 
11. Návrh: Prodej traktoru města Nepomuk  (333/NZ2/2012) 
12. Různé 
13. Diskuse 
14. Usnesení 
15. Závěr 

 

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

navrhuje program jiný? Pan Novák se zeptal, jestli se bude jednat také o odkoupení pozemku 

ve Swalmenské ulici od pana Kováře, pan starosta odpověděl, ţe ano. Další připomínky 

nebyly, a proto nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 

Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka 

CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

 

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  
 

Pan starosta poţádal pana Ing. Švece nebo pana Fábíka, aby jeden z nich podal zprávu o ověření 
zápisu z XIII. veřejného zasedání městského zastupitelstva. Pan Ing. Švec řekl, ţe za ověřovatele 
zápisu z minulého zastupitelstva konstatuje, ţe projednávané skutečnosti porovnali se zápisem a 
konstatují, ţe projednávané skutečnosti se v plné míře shodují se zápisem zastupitelstva.  

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

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (315/NZ2/2012) 
V tomto bodě pan starosta navrhl: 

Návrhovou komisi ve sloţení:  MVDr. Ladislava Janovce, pana Jiřího Fabíka a Mgr. 

Miroslava Němce 

a 

Ověřovatele zápisu ve sloţení:  Ing. Pavel Jiran a pan Václav Novák 

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:                        12 
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(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 

Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka 

CSc., Ing. Švec Jiří, Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0  

Schváleno 

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

 

 

inventarizace 2012  (327/NZ2/2012) 
Schvaluje 

Organizační zabezpečení inventarizace města Nepomuk  k 31. 12. 2012 a vyřazení 

navrhovaného majetku  odpovědnými pracovníky jednotlivých sloţek města dle přiloţeného 

seznamu.    
Starosta seznámil přítomné s návrhem inventarizační komise: 

Předseda:   Ing.Jiří Švec 

Členové:   Ing.Irena Mukenšnáblová 

               Ing. Beníšková Romana  

    Nová Alena 

    Polívková Dagmar 

    Palacká Zdenka                                                

Likvidační komise:             Alena Marušincová 

    Praizlerová Radka      

                                                Trhlíková Jaroslava      

Oceňovací komise:  Fabík Jiří 

    Vaněk Hubert      

                                                 Bc.Bouše Zdeněk  

 
Starosta řekl, ţe v podstatě vše bylo v podkladech, a proto přečetl jen předsedy jednotlivých dílčích 

komisí  viz. příloha. 

 

Důvodová zpráva: 
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Viz.přílohy 

Starosta poţádal zastupitele, zda mají nějaké připomínky nebo navrhují jiné sloţení. Přihlásil se pan 

Novák a řekl, ţe MUDr. Polívka je ve dvou dílčích komisích, jestli mu to nebude časově vadit, MUDr. 

Polívka řekl, ţe ne. 

Starosta vyzval předsedu Finančního výboru (FV) Ing. Švece, aby  se k tomuto bodu vyjádřil. Ing. 

Švec řekl, ţe samozřejmě inventury probíhají kaţdoročně a probíhat budou a všichni zastupitelé se 

svého úkolu zhostí tak jak se mají zhostit a inventury proběhnou v naprostém pořádku. Za FV 

doporučuje tento bod ke schválení. 

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

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 

Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka 

CSc., Ing. Švec Jiří,  Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0  

Schváleno  

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

 

10. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 (330/NZ2/2012) 
Starosta řekl, k tomuto bodu, ţe dnes tady není Ing. Mukenšáblová, a proto rozpočtovou 

změnu přečte sám. Původně v této změně měl být příjem z prodeje plynovodů, ale protoţe 

tento bod byl odloţen, museli to vyškrtnout. Na straně příjmů nedochází k ţádné změně, na 

straně výdajů je jedna změna, kdy se 90.000,-- Kč z bytového hospodářství převádí do 

investic a v investicích je těchto 90.000,-- Kč  jako nová investice dáno na zateplení domu Na 

Rafandě, protoţe dojde k zhodnocení domu. Dále v letošním roce jiţ nedojde k zateplení 

pavlačových domů, a proto navrhuje přerozdělit1.500.000,-- Kč a to takto: 400.000,-- Kč do 

rezervy (navýší se na částku 1.175.000,-- Kč) a 1.100.000,-- Kč dodat na kruhový objezd U 

Sokolovny (navýší se na částku 6.500.000,-- Kč). Starosta vysvětlil, proč se navyšuje částka 

na kruhový objezd. Došlo ke změnám v kruhové křiţovatce, které si vyţádaly vícenáklady, 

prvním vícenákladem bylo, abychom nemuseli znovu kopat, tak byl poloţen základ pro 

metropolitní síť, aby v budoucnu mohla být napojena mateřská školka, s tím, ţe v současné 

době končí metropolitní síť u policie v Nádraţní ulici. Předpokládá se, ţe v příštím roce 

dostaneme dotaci, aby se napojila základní a mateřská škola a tím pádem by se metropolitní 

síť napojila od policie Nádraţní ulicí aţ do Sportovní ulice, kde by se napojila jiţ na stávající 

vedení, které je jiţ v pravé části chodníku, který vede podél kruhového objezdu, vede pod 

silnicí a vyúsťuje v zeleni u bytovek Na Vinici. Poté bude stačit dokopat přes sídliště kabel ke 

školce a zároveň tady od odbočky ve Sportovní ulici se protáhne kabel do školy. Dále se 

pokládala kanalizace na dešťovou vodu na odvodnění chodníku, protoţe je v plánu poţádat o 

dotaci, to bude na příštím zastupitelstvu, dotaci na  bezbariérové chodníky, a proto bylo nutné 

zajistit odvodnění chodníků od Policie směrem k sokolovně, aby se nezasahovalo do nové 

stavby, tak tam byl udělán přívod dešťové kanalizace, která se protáhla podél bazénů a 
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vyústila na louku tam, kde je přístup na bazény. Další věc, která navýšila cenu je, ţe kvůli 

Nepomuckému trojúhelníku byl třeba udělat demontovatelný ostrůvek směrem na Dvorec, 

protoţe na tento ostrůvek byla třeba udělat forma, protoţe takovýto ostrůvek se běţně 

nevyrábí, ten je také draţší neţ byl původní rozpočet, ale protoţe jsme to slíbili AMK 

Nepomuk, ţe bude odmontovatelný, aby závody mohly fungovat. Dále se dělaly dvě nové 

vpustě na vodu, jedna je v místě kde končí chodník od Vinic a napojuje se na nový, tam 

vzniká jakýsi lavor tak, aby tam nestály louţe, druhá je naproti vstupu do kadeřnictví Lady, 

kde po pravé straně byly svedeny ţlabovnice, které nekončily nikde a voda, která teče od 

TESASU by nám končila na silnici. Poté se prodluţoval chodník a napojení na schodiště ke 

kadeřnictví LADY, protoţe ten původní chodník těsně před schodištěm takţe se tam o pár 

metrů prodluţoval chodník. Z toho důvodu je nutné navýšit výdaje na kruhovou křiţovatku, 

jsou to výdaje, které s kruhovou křiţovatkou aţ tak nesouvisí, ale je nutné je tam udělat, aby 

se za rok nemuselo do nové křiţovatky kopat. 

Pan Horník upozornil na zlom, který vznikl při přechodu ze starého chodníku na nový. Myslí 

si, ţe tam se stejně bude muset udělat nějaká oprava. Starosta řekl, ţe tam je ta nová vpusť. 

Pan Horník odpověděl, ţe jak koukal tak tam jedna je, ale proč to nemohlo běţet postupně. 

Starosta řekl, ţe to jsou detaily, které vznikly, aţ kdyţ byla stavba dodělána a musí se dořešit. 

Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy. Protoţe tomu tak nebylo, předal starosta slovo 

předsedovi FV Ing. Švecovi. 

Ing. Švec řekl, ţe FV projednal tuto 10. rozpočtovou změnu města Nepomuk a samozřejmě se 

detailně seznámil s navýšením ceny kruhového objezdu o 1.100.000,-- Kč a po prostudování 

je toto navýšení reálné a je nutné ho započítat do celkové ceny na kruhový objezd a proto 

doporučuje 10. rozpočtovou změnu ke schválení. 

Občan dotaz:  kdyţ uţ je to takto navyšovaný, tak jak vyúsťuje chodník do kruhový 

křiţovatky do aleje, jestli by nebylo moţné prodlouţit tento chodník u bytovek u sokolovny 

aţ ke staré poště, podél aleje trávníků, protoţe ten chodník vyúsťuje přímo do protisměru. 

Stezka pro chodce a cyklisty končí proti autům. 

Starosta na to řekl, ţe o tom uvaţoval, ţe nyní je tam pěší zóna, je tam smíšený provoz pěších 

a aut, ale na druhou stranu tam jsou ty lípy jiţ dost zdevastovaný, mají přesekané kořeny 

z jedné strany komunikace a on se bojí, ţe kdyby se tam teď dělal chodník, tak by se 

přesekaly kořeny i z druhé strany a celou alej napravo směrem k bytovce bychom mohli úplně 

odepsat, uţ takhle jsou ty lípy v bídném stavu. 

Občan: tvoří se tam louţe a lidi se v nich brodí. Kdyţ se kruháč vytvořil, mělo by tam být 

bezpečno  

Starosta můţou to řešit jako další investici v budoucnu… 

Schvaluje 

10. rozpočtovou změnu města Nepomuk pro rok 2012, kde celkové příjmy činí 291 439 330 ,-

Kč, celkové výdaje činí 317 455 950,Kč , splátky úvěrů činí  545 100,-Kč. 

Pověřuje 
Ing.Mukenšnáblovou  rozúčtováním do poloţek. 

 

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

tak, a proto nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        9 
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(Fabík Jiří, Horník Václav, Kovář Václav, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec 

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

Proti hlasovalo:    1 (MVDr. Janovec Ladislav) 

Zdržel se hlasování:   2 (Ing. Jiran Pavel, PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 

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

 

Mimořádný příspěvek na mzdy ZŠ Nepomuk  (324/NZ2/2012) 
Schvaluje 

Poskytnutí mimořádného příspěvku na mzdy Základní škole Nepomuk ve výši 90.000 Kč. 

Důvodová zpráva: 

Mzdové prostředky hrazené státem byly vlivem vázání pokráceny o částku 254.000 Kč. Škola 

jiţ provedla průběţná opatření (sníţení osobních příplatků, spojení třídy na II. stupni). 

Částečně chtějí vykrýt chybějící finanční prostředky z fondu odměn, kde mají 130.000 Kč, 

částečně ještě z přidělených prostředků státem. Bude jim však scházet ještě 90.000 Kč. Proto 

ţádají o výpomoc zřizovatele. V elektronické příloze je připojena naskenovaná ţádost ZŠ 

Nepomuk. 

Starosta řekl, ţe před pár lety se podobný bod jiţ řešil. Je pravda, ţe došlo a v budoucnu bude 

docházet častěji k tomuto. Stát se v současné době holedbá, ţe obcím příští rok přidá něco 

přes 10 milionů Kč, ale my se bojíme toho, ţe obcím sice přidá, ale na obce přehodí další 

výdaje,  bojíme se ţe jako zřizovatel budeme na školu doplácet více neţ dosud, ţe stát na nás 

přehodí část nákladů, které dříve hradil stá. Nezná přesně, jak to ve školství chodí, moţná by 

k tomu mohla více říci paní mistostarostka. 

Paní Marušincová řekla, ţe k tomu nemá co říci, novela školského zákona nebyla a je to 

takové jaké to je, jen doufá, ţe nebudou škole prostředky stále kráceny a tím pádem po nás 

nebudou chtít stále další a další peníze. 

Bc. Bouše, řekl, ţe  má prosbu. Hovořili o tom na FV a mají to jako takovou podmínku, ţe 

kdyţ se budou měnit nějaké ty rozpočty, bylo by dobré, kdyby mohl přijít nějaký ten 

představitel, protoţe starosta tu nyní něco čte, bylo by fajn, aby přišel  někdo kdo tu školu 

zastupuje. 

Starosta odpověděl, ţe si myslel, ţe tu bude pan ředitel. 

PhDr. Kroupa řekl, ţe četl ţádost od ZŠ Nepomuk a úplně nepochopil, na co chtějí tu částku 

90.000,-- Kč pouţít. Jestli na běţné platy nebo zase na nějaké osobní ohodnocení. Neví na co 

přesně. 

Místostarostka řekla, ţe určitě na osobní ohodnocení ne. 

Starosta navrhl, ţe vytočí přes hlasitý odposlech účetní školy, aby to vysvětlila, na co budou 

prostředky pouţity. 

Telefonický hovor s paní Čekanovou – účetní ZŠ Nepomuk – telefon nebrala, a proto starosta 

navrhl, ţe počkají, jestli mu zpětně zavolá. 

Ing. Jiran řekl, ţe ţádost by měla být řádně vysvětlena, protoţe kdyţ se to čte dvakrát za 

sebou tak se tomu nedá 100% rozumět. Ing. Jiran přečetl text z dopisu od ředitele ZŠ 

Nepomuk: samozřejmě je ochotný se osobně dostavit a odpovědět na případné dotazy. 

Starosta přešel k dalšímu bodu 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Odkoupení nově vzniklých pozemků p.p.č. 391/9 o výměře 279 m2, 391/10 o 

výměře 644 m2, 377/2 o výměře 260 m2, 377/3 o výměře 115 m2 a 377/4 o 

výměře 275 m2, všechny v k. ú. Nepomuk   (325/NZ2/2012) 

 

Schvaluje 

 
Odkoupení nově vzniklých pozemků p.p.č. 391/9 o výměře 279 m

2
, 391/10 o výměře 644 m

2
, 377/2 o 

výměře 260 m
2
, 377/3 o výměře 115 m

2
 a 377/4 o výměře 275 m

2
, všechny v k. ú. Nepomuk, od p. 

Václava Kováře, Plzeň, Skrétova ul., za cenu 150 Kč/m
2
. 

Starosta ukázal na mapě o jaké pozemky se jedná, jde o pozemky kdyţ se jede Třebčickou 

ulicí směrem do Korýtek, na konci jsou tam kovové svodidla, kde si dříve lidé zkracovali 

cestu do Swalmenské ulice, byla tam vyjeţděná polní cena, tam jsou pozemky pana Kováře, 

(starosta upozornil, ţe to není ţádný příbuzný je to jen shoda jmen), který má pozemky aţ 

k Třebčicům, velkou část polí. My jsme v jednání, aby se tam mohla udělat pořádná cesta a 

největší problém se Swalmenské ulci je, ţe pokud jsou průtrţe mračen, tak kanál nestačí 

odvádět vodu a ta se vylévá do sklepů lidem v domech, je tam vodoteč dole ve spodním pásu 

jak jsou zelený stromy a vede směrem na Třebčice vlévá se do Myslivského potoka, v tom 

místě by se postavil dešťový oddělovač, který by v podstatě, kdyţ bude zvýšen průtok vody 

kanálem tak, aby se nevracel do domů a nevytápěl ty sklepy tak by přepadem to šlo do 

vodoteče dolů a pouze zbytek by šel do městské kanalizace. Starosta to ukázal na mapě. 

Místostarostka řekla, ţe pan Kovář nabízel pozemek za 160,-- Kč/m2, ale domluvili se na 

150,-- Kč/m2, je tam vysoké napětí, zbytek pozemku nabízel za 450,-- Kč/m2, to jsme 

odmítli. Stačí nám část pozemku. Zlegalizovali bychom cestu, je tam polní prašná cesta. 

Pan Novák, řekl, ţe vzhledem k tomu, ţe tam všechny občany zná, dost často se lidi ptají a 

kritizují, ţe se tam nedá projíţdět, a proto si myslí, ţe je to dobrá věc a skutečně zprůjezdníme 

a propojíme Třebčickou a Swalmenskou ulici. Je to velice kladně kvitované od všech občanů 

z obou stran ulic.  

Starosta řekl, ţe je to všechno o jakou lokalitu jde, zeptal se, jestli jsou k tomuto bodu ještě 

nějaké dotazy.  

 

 

Důvodová zpráva: 

Tyto pozemky by se odkupovaly z důvodu zřízení místní komunikace a posílení dešťové kanalizace z 

ul.Swalmenská. V el. přílohách je připojena mapová část geometrického plánu a ortofoto původních 

pozemků p.p.č. 377 a 391/5 ve vlastnictví p. Kováře, ze kterých vznikají nové pozemky výše uvedené. 

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

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

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

Proti hlasovalo:    0 

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění
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Zdržel se hlasování:   2  (MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel) 
Schváleno 

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

 

Prodej pozemku p.p.č. 129/2 o výměře 231 m2, vzniklého z pozemku p.p.č. 

129  (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Nepomuk   (326/NZ2/2012) 
 

Schvaluje 
Prodej pozemku p.p.č. 129/2 o výměře 231 m

2
, vzniklého z pozemku p.p.č. 129 (ostatní plocha, 

neplodná půda) v k. ú. Nepomuk manţelům Boušovým za  cenu dohodou 35,- Kč  za m2  . 

Důvodová zpráva: 

Výše uvedený pozemek vznikl z pozemku p.p.č. 129 (ostatní plocha, neplodná půda) o celkové 

výměře 753 m
2
na základě GP č. 882-16/2012 (připojen v příloze). Jedná se o pozemek v Zeleném 

dole, ul.Klášterecká (viz. ortofoto v příloze).Nově vzniklý pozemek sousedí s pozemkem p.p.č. 1742 

ve vlastnictví manţelů Boušových a jde o obcí nevyuţívanou, špatně přístupnou a neudrţovanou stráň. 

Znaleckým posudkem byl pozemek p.p.č. 129/2 o výměře 231 m
2
 oceněn na 320 Kč za celek (posudek 

– část týkající se ceny a způsobu jejího stanovení  - je připojen v příloze). Záměr na prodej byl 

zveřejněn v měsíci květnu. 

Starosta řekl, ţe manţelé Boušovi si poţádali o odkup tohoto pozemku. Jedná se o pozemek 

v Klášterecké ulici nahoře za Švejkem je takový RD kde bydlela paní Jenčíková, ten je nyní prázdný je 

tam stoţár s čapím hnízdem a od toho je svah dolů do Klášterecké ulice kde jsou domy, je tam 

novostavba manţ. Boušových a nad tím je úzký pás 2-3 m široký naprosto nepřístupný odnikud, který 

patří městu a ten pás pokračuje podél celý zahrady paní Jenčíkové směrem k Pivovarské ulici, tam o 

kus dál se v minulosti řešila opěrná zeď pana Vildmana. Předchozí zastupitelstvo ví o co jde, Myslí si, 

ţe pokud se toho město zbaví je jen dobře aby za rok někdo nepřišel a neřekl, ţe tady se bortí svah a 

město zajistěte, ať to nespadne s tím, ţe dostali zastupitelé nějaký odhad, který vyšel úplně směšný asi 

320,-- Kč za celek, Tady bylo zvykem prodávat za 70,-- Kč/m2 a nechodit níţe na radě řešili cenu za 

tu skálu a navrhli 35,-- Kč/m2 coţ je více neţ odhad ale méně neţ za kolik se to běţně prodávalo. 

Cena je tedy na zastupitelstvu aby se k tomu vyjádřilo.  

Starosta mluvil s panem Boušem a řekl mu cenu, kterou navrhla rada pan Bouše s cenou souhlasil, 

nyní záleţí na zastupitelstvu. 

Starosta vyzval FV ,aby se k tomu vyjádři. Pan Bouše (bratr ţadatele o pozemcích, řekl, ţe se k tomu 

nemůţe vyjádřit, aby nebyl podjatý. Jen řekl, ţe řekne, co s tím hodlá bratr dělat, je to pozemek za 

nemovitostí jedná se o svah, který chce zpevnit. Rostou tam náletový dřeviny tak to vysekali. 

Nikdo ze zastupitelů jinou cenu nenavrhl, a proto starosta přešel k hlasování. 

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

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění
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Zápis ze zasedání 
 

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

Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka 

CSc., Ing. Švec Jiří,  Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

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

 

Prodej domu v Nepomuku, Zelenohorská 153  (331/NZ2/2012) 
 

Schvaluje 

 
Prodej domu v Nepomuku, Zelenohorská 153 – rodinný dům k.ú. Nepomuk na st. 34/2, parc. č. st. 

34/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 manţelům Lucii a Petru Machkovým ( vítěz 

soutěţe) za cenu ve výši 620 000,- Kč. 

Důvodová zpráva: 

Dne 5.10.2012 se uskutečnila městská soutěţ na dům v Nepomuku, Zelenohorská 153. Soutěţe se 

zúčastnil jeden zájemce – manţelé Lucie a Petr Machkovi. Cena nabídnutá vítězem soutěţe za 

předmět soutěţe činí 620 000,- Kč. Soutěţní jistina sloţena ve výši 55 000,- Kč je první splátka. 

Doplatek ve výši 565 000,- Kč bude uhrazen do 90 dnů, dle pravidel soutěţe. ( přílohy: protokol o 

průběhu městské soutěţe,návrh kupní smlouvy). 

Toto se projednávalo na červnovém zastupitelstvu, kde se o tom hodně diskutovalo, a po druhé výzvě 

se ozvali jediný zájemci manţelé Machkovi a ti nabídli cenu 620.000,-- Kč s tím, ţe vyvolávací cena 

byla 550.000,-- Kč, sloţili jistinu 55.000,-- Kč a doplatek ve výši 565.000,-- Kč uhradí do 90 dnů. 

Chtějí tam bydlet, do konce roku chtějí zrekonstruovat střechu. Myslí si, ţe se jedná o slušné lidi, ona 

je z Nepomuka a on z Českých Budějovic. Pan Novák k tomu dodal, ţe se jedná o dceru pana 

Stanislava Vokáče bratra bývalého školníka. 

 

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

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

Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří,  Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0  

Zdržel se hlasování:   1 (PhDr. Kroupa Pavel)) 

Schváleno 

Starosta se zeptal, proč nehlasoval PhDr. Kroupa Pavel, ten řekl, ţe je podjatý. Pan Novák a 

tajemník k tomu řekli, ţe by tedy měl hlasovat, jako ţe se zdrţel, tak bylo i zapsáno. 

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie  

(332/NZ2/2012) 

 

Schvaluje 

 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní  smlouvě na výkon agendy Městské policie uzavřenou s Městem Blovice 

na dobu určitou do 31. 12. 2013 . 

Důvodová zpráva: 

K 31. 12. 2012 končí platnost stávající smlouvy, protoţe se dosud nezačala měřit rychlost a vypadá , 

ţe tam bude  radar  nejdříve od 1. 1. 2013 , je nutno stávající smlouvu o rok prodlouţit.  

Starosta řekl, ţe před rokem se schvalovala veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 

za účelem měření rychlosti mezi bývalou benzinkou a Špitálským rybníkem. Protoţe společnost 

CZECH RADAR nestihne vzhledem k tomu kolotoči po úřadech zprovoznit radar dříve neţ od ledna 

2013 je nutné smlouvu o rok prodlouţit. A to tedy od 1.1.2013 do 31.12.2013. Prodlouţení smlouvy 

by bylo formou dodatku. 

Ing. Švec se zeptal, zda jiţ tady měřili. 

Starosta odpověděl, ţe měřili v Měcholupech, tady zatím ne.  

Švec my jsme Bílovická policie. 

Starosta nám propadlo i vyjádření od Policie to jsme museli taky obnovit a zase o rok prodlouţit. 

Pan Horník se zeptal, zda bude pevný a zda bude jeden a ve směru od plzně sem. 

Starosta odpověděl, ţe bude pevný a bude jeden, bude od Plzně sem, akorát bude rozšířen i do levé 

části aby lide nepřekáţeli do vedlejšího pruhu. Bude přes celou komunikaci. 

Paní Marušincová řekla, ţe je tam spoustu stíţností z Plzeňské, ţe tam v noci jezdí hodně aut rychle, je 

tam hluk. 

Ing. Jiran k tomu řekl, ţe to jistě pan Bárta. 

Tajemník odpověděl, ţe ano a chodí stále do stejné kanceláře.  

 

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

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 

palackazdenka
Zvýraznění
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(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 

Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka 

CSc., Ing. Švec Jiří,  Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

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

 

Prodej traktoru města Nepomuk  (333/NZ2/2012) 
K tomuto bodu řekl pan starosta, ţe jak jiţ zmínil v úvodu tak na minulém zastupitelstvu byl 

schválen prodej traktoru panu Vítovcovi z Vojovic, za cenu 183.000,-- K, kdyţ mělo dojít  

k podepsání kupní smlouvy tak řekl, ţe sehnal traktor jiný i ve předu s nakladačem a ţe od 

koupi odstupuje, my tedy musíme zrušit usnesení a následně schválit nové usnesení, protoţe 

na druhém místě byl jen o 1.000,-- Kč méně pan Majšajdr z Rychnova nad Kněţnou, řekl, ţe 

jeho zájem stále platí. Starosta doufá, ţe si to nerozmyslí.  Nejdříve tedy nechává starosta 

hlasovat o zrušení usnesení  

Ruší 
Část usnesení  č.j. USN-Z2-294/2012 ze dne  13. 9. 2012  ve znění: Zastupitelstvo Schvaluje :  

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

183 000,-Kč  

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

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 

Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka 

CSc., Ing. Švec Jiří,  Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 
Schváleno 

Schvaluje 

Uzavření kupní smlouvy na prodej traktoru města  zn. ZETOR 7245 panu Aleši Majšajdrovi , 

Rychnov nad Kněţnou  za cenu 182 000,-Kč  
 

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

nechal hlasovat. 
Pro hlasovalo:                        12 

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

Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka 

CSc., Ing. Švec Jiří,  Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění

palackazdenka
Zvýraznění
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Různé 
Starosta řekl, ţe další bod je bod různé. Zda má někdo něco k tomuto bodu. 

Nejdříve se pokusí znovu vytočit paní Čekanovou. Tentokrát se spojení podařilo, poprosil 

paní Čekanovou, aby zastupitelům vysvětlila ţádost o mimořádný příspěvek na mzdy pro ZŠ 

Nepomuk.  

Dostali nějakou částku na mzdy zaměstnanců. 

Dotaz místostarostky  - to půjde do tarifů nebo z toho bude vyplaceno i osobní? 

Odpověď není to na odměny, je to na mzdy. 

Paní Marušincová zopakovala, co řekla paní Čekanová, protoţe nebylo aţ tak dobře slyšet. 

Vlastně od nového školního roku mají jiný počet dětí, peníze se normativně dávají na děti 

mají jich méně, neshoduje se finanční rok s rokem školním, to je ten hlavní problém. Mělo by 

to přijít pouze na platy. 

Schvaluje 

Poskytnutí mimořádného příspěvku na mzdy Základní škole Nepomuk ve výši 90.000 Kč. 

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

nechal hlasovat. 

 
Pro hlasovalo:                        12 
(Fabík Jiří, Horník Václav, MVDr. Janovec Ladislav, Ing. Jiran Pavel, Kovář Václav, PhDr. 

Kroupa Pavel, Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka 

CSc., Ing. Švec Jiří,  Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   0 

Schváleno 

 

Diskuse 

Pan Horník - je to sice něco jiného neţ co jsme doposud řešili, ale je to vlastně spojený s tím, 

ten kruhový objezd, budeme na to dávat určité peníze, to je jedna věc, druhá věc plzeňská 

ulice, pan Mašek si nedá vysvětlit, ţe se pod něco podepsal, aby vůbec někdo mohl nakreslit 

plány, 2x za ním byl. 4 dny má volno tak se tam byl podíval, tam kdyţ někdo jede 50 km/hod 

a někdo jede proti, tak to se mu zrovna stalo dneska, tak musí couvat pryč, proč je ten chodník 

tak blbě udělaný. Pan Mašek to však nechápe, on řekl, ţe jestli to není předaný tak ta firma co 

nám to dělala, by nám to mohla udělat sponzorsky nebo město ten chodník nějak udělat je to 

ostrý.  

MVDr. Janovec to je o kvalitě dopravního inţenýra. 
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Pan Horník řekl, ţe za chvíli budeme tohle dotovat, ani značky tam nejsou, to ţe je tam 

označená hlavní silnice to nic neřeší, řešili to i na komisi, pan Mašek řekl, ţe se podívá na ty 

značky, pan Horník neví, zda jiţ na úřadě byl. Dále se mu nelíbí, kdyţ se něco udělá a pan 

Mašek to jako dopravák podepíše, ale on nic neřeší jako dopravák. Tak mu řekl, ţe půjde za 

Ing. Menclem, to se divil, na to mu pan Horník řekl, co se divíte,  jeďte si tam. 

MVDr. Janovec, na to řekl, ţe pan Mašek se u Mencla učil. To se chvátalo s kruháčem, aby se 

vyhovělo těmto dvěma pánům, jestli si pamatuje. To není výmysl, to řekl osobně pan Mašek, 

ţe od Mencla se on osobně učil. 

Pan Horník řekl, ţe pan Mašek říká, ţe pokud to ta firma neudělá tak by to tak deset tisíc Kč 

spravilo, zeptal se ho, jestli střílí od boku, jestli ví kolik stojí materiál a všechno, on na to ţe si 

to myslí. 

Paní místostarostka řekl, ţe problém je, ţe je to z dotace, pokud je jiţ stavba uzavřena, musela 

by proběhnout změna papírově, to není tak jednoduché. V zápise z přejímky je ţe pokud to 

bude dělat problémy tak se tam osadí značky, ale předělávat to v ţádném případě. 

Pan Horník – kruhový objezd je to samé, ţe se tu léta jezdí Nepomucký trojúhelník se ví, 

najednou teď se AMK vyjde vstříc, ale tím, ţe  my budeme muset zase něco platit navíc 

stavby a je to také z dotace. 

Pan starosta - je pravda ţe výmysly od dopravních inţenýrů nám podraţují veškeré stavby a 

dopravní firmy, s kterými mluvil, ţe kaţdý rok staví nové kruháče, protoţe oni vyjedou 

někam do ciziny někde něco vidí a pak přivezou kaţdý rok nějakou novinku a slepě to diktují 

do staveb, přitom to jsou kraviny viz. Na kruháči uprostřed ty kostky kolem dokola, mohl tam 

být asfalt, bylo by to širší levnější takových věcí je více. 

Horník ta Plzeňská je taky z dotace, ale tam by to nestálo tolik, jako bude stát tohle. On je pro 

AMK, ale nedělo se to tak se to mělo řešit uţ jak s tím policajtem nebo s tím,  kdo to maloval.  

Starosta řekl, ţe to řešený bylo, ale dopravní inţenýři se k tomu neustále vyjadřovali a 

předělávalo se to. Naposled tu byl pan Krob, byli přímo na stavbě a řešilo se to finálně, co a 

jak a  řešilo se jak to umístit, jak to odmontovávat, protoţe jak to bylo navrţeno, tak hrozilo, 

ţe tam bude zatékat voda do škvír a mráz to roztrhá, budou problémy. Vymýšleli jak to 

vyřešit, jak vyjít vstříc AMK a zároveň, aby to neničilo tu stavbu. Měl tam být původně i 

přechod pro chodce, kde měl být takový zdrsněný povrch, coţ nakonec zrušili, udělalo se tam 

jen místo pro přecházení, aby tam nebyly hrbolky, tím pádem došlo k částečnému ušetření 

prostředků, nemuselo se dělat osvětlení, nebylo by to zdrsněný pro slepce, ale zase se 

prodraţil ten odmontovatelný ostrůvek tak, aby šel před závody zvednout a odstranit. 

Pan Bouše jestli si pamatuje, tak kruháč se dělal, aby tam bylo bezpečné místo pro přecházení 

dětí do školy, a vlastně chodník zase končí přechodem před kruháčem a návaznost do té 
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rovinky to nemá. Končí to na kruháči přechodem. Děti co jdou od sokolovny tak ten přechod 

nemají. 

Starosta řekl, ţe tam je místo pro přecházení a řekne mu názor pana Mecla, ţe místo pro 

přecházení je bezpečnější neţ přechod, protoţe statistiky je tam méně dopravních nehod. 

Starosta má názor, ţe je to spíše tím, ţe míst pro přecházení je méně neţ přechodů ale to mu 

nechtěl vyvracet. Bude třeba vyškolit děti, aby si uvědomily, ţe na místě pro přecházení 

nemají přednost, aby neskákaly pod auta, ţe tam mají přednost jako přechodu. 

Dotaz proč do kruháče zakomponoval nebo jak obhájil ten skok před vjezdem do kruháče, 

zbavili jsme se těch tří skoků a vybudujeme další skok do kruháče retardér. 

MVDr. Janovec odpověděl, ţe ten jen tam proto, aby tam nikdo nevletěl 90 km/hod. 

Pan Kubík se zeptal, zda se bude Plzeňská označovat značkami, protoţe minulý týden tam 

nějaký praţák skočil na chodník. Kdyţ se jede večer a tam není ţádná značka a najednou se 

ze dvou pruhů smrskne na jeden, takţe kdyby se tam někomu opravdu něco stalo, tak to jde za 

městem, protoţe ta komunikace je ve správě města. 

Paní místostarosta řekla, ţe to není tak úplně pravda, protoţe to jde za tím, kdo se 

nepřizpůsobil povaze vozovky. 

Na to pan Kubík oponoval, ţe tam je to prudce zúţený a kdyţ se vezme, ţe tam pořád někdo 

stojí a vy ho budete předjíţdět zařadíte se a  v tu chvíli někdo jede proti, tam stále někdo stojí, 

buď u bankomatu nebo u kostela, stále tam kličkujete. 

Starosta na řekl, ţe by tam nikdo stát neměl. 

Pan Kubík to není pravda tam je zákaz stání ne zastavení. Proč by tam nestál. 

Starosta je proto osadit tam značku. 

Paní Marušincová se zeptala jak to myslí. 

Starosta na to ţe by se tam osadila značky zúţená silnice. 

PhDr. Kroupa řekl, ţe na to naváţe, protoţe toto místo je velmi nešťastné, je velmi 

frekventované jak pro motoristy, tak pro chodce a samozřejmě, ţe kdyţ je to tam obousměrný 

a ještě zúţený, tak tam vznikají tyto problémy, jednosměrný řešení asi nevymyslíme, bylo by 

dobré kromě nějakých předností tam sníţit rychlost min. na 30 km/hod. Zrovna v tomto místě 

je v kaţdém domě nějaká provozovna, prodejna, jezdí tam zásobování, tam kdyby to bylo 

jednosměrný nebo tam byla obytná zóna, tak je to trochu snazší, ale to jsou spíš úvahy do 

budoucna. 
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Starosta řekl, ţe dopravní inţenýři toto zdůvodnili tak, ţe ulice je uţ sama od sebe tak úzká, 

ţe 2 auta se tam špatně míjí, aby to“zbezpečnili“, tak to zúţili tak, aby se tam ty dvě auta 

vůbec nevešly. Špatné je, ţe je tam hned zatáčka a ţe kdyţ tam někdo vlítne od pošty, tak a co 

ten druhý. 

Pan Horník řekl, ţe mluvil s řidičem jednoho autobusu a ten mu řekl, ţe tuhle musel jet po 

chodníku, protoţe to jinak nešlo a kdyţ se dnes podíváme na ten roh, uţ je uraţený. 

Občan ještě ke kruháči, proč uţ takhle úzký prostor ulice v Nádraţní je ještě zmenšen těmi 

ostrůvky 

Starosta odpověděl, ţe to má logiku, aby to zpomalilo auta, protoţe nemůţete jet kruháčem 60 

km/hod 

Občan oponoval, nikdo takhle ostrým kruháčem nemůţe jet 60 km/hod. to je nesmysl. Nezdá 

se mu dávat do takhle úzkého prostoru ještě tohle. 

PhDr. Kroupa řekl, ţe v Klatovech jsou zrovna kruháče na silnici I. třídy na Ţeleznou Rudu 

na Domaţlice jsou tam 3 nové kruháče projíţdí se jimi lépe, ale to je na delší diskusi. Má ještě 

podnět od jedné občanky a to ţe v ulici J.J. Ryby nesvítí ani jedno světlo. Ono jich tam moc 

není, prosí to zaznamenat. 

Pan Horník tento podnět měly také v komis, a měl se tam jít podívat pan Míkovec, je to jiţ 

moţná 4-5 měsíců. 

Paní Marušincová odpověděla, ţe mu volali a ţe říkal, ţe je tam nějaká porucha ţe to tam 

nějak zlobí. A ţe mu zavolá 

Starosta vyzval přítomné, jestli mají ještě nějaký příspěvek, nikdo jiţ neměl. 

 

Usnesení  

Mgr. Němec přečetl návrh usnesení ze XIV. Zasedání zastupitelstva. Starosta nechal hlasovat 

o úplnosti a kompletnosti usnesení z XIV. Zasedání zastupitelstva města Nepomuk. 

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

Marušincová Alena, Novák Václav, Mgr. Němec Miroslav, MUDr. Jiří Polívka CSc., Ing. 

Švec Jiří,  Valentová Hana) 

Proti hlasovalo:    0 

Zdržel se hlasování:   1 (PhDr. Kroupa Pavel) 

Schváleno 
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Závěr 

Starosta poděkoval všem za účast, těší se na další setkání přibliţně za měsíc a popřál všem dobrou 

noc.  

Jednání skončilo ve  20.37  hodin. 
 

Zapsal: Ing. Netušil Václav 

V Nepomuku dne 8.10.2012 

 

                                                                                                 Václav Kovář 

                                                                                                 Starosta města 

O v ě r i l i: 

 

Ing. Pavel Jiran .........................................................................................................................  

 

Václav Novák ...........................................................................................................................  
 

 

  
 

 

 

 

 
  


