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Číslo jednání:  JedNR4-87/2022 

Datum jednání:  10.01.2022 

 

2) Program jednání (USN-R4-1466/2022) 

1. Zahájení 
2.  Program jednání   
3.  Kontrola usnesení   
4.  Žádost o poskytnutí dat   
5.  Žádost o schválení proplacení nákladů na opravu bytu č.2 č.p.555 Na Vinici III.   
6.  Navýšení příspěvku zaměstnavatele - návrh nové Kolektivní smlouvy   
7.  Aktualizace organizační struktury MěÚ Nepomuk   
8.  Výroční zpráva o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací 

podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   
9.  Zrušení usnesení č. USN-R4-1440/2021 ve věci Úprava tarifních složek platu u 

ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk  s 
účinností od 1.1.2022    

10.  Úprava tarifních složek platu u ředitelů školských příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1.1.2022   

11.  Souhlas s přijetím daru od , IČ 16492056, Na Hvízďalce 
1034/30, Praha 5 Stodůlky   

12. Různé + Diskuse 
13. Závěr 
 
 

Schvaluje 

navržený program jednání. 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1467/2022) 

Bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení. 
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4) Žádost o poskytnutí dat (USN-R4-1468/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o udělení souhlasu s poskytnutím digitálního zaměření veřejného osvětlení a metropolitní sítě 

od GpŠ Šedivý spol. s r.o. pro společnost KTV Nepomuk s.r.o., které jsou ve vlastnictví města 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

5) Žádost o schválení proplacení nákladů na opravu bytu č.2  č.p.555 Na Vinici 

III.  (USN-R4-1469/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost  o proplacení nákladů na opravy bytu č. 2 v č.p.555 Na Vinici III. , 

Nepomuk spočívající ve výměně podlahových krytin, obkladů stěn a zárubní do výše 40.000,- Kč vč. 

DPH. 

Schvaluje 

Proplacení nákladů na materiál pro opravy bytu č. 2 v č.p.555 Na Vinici III. , Nepomuk spočívající ve 

výměně podlahových krytin, obkladů stěn a zárubní do výše 40.000,- Kč vč. DPH. Plnění usnesení 

zajistí Tomáš Chouň. 

 

6) Navýšení příspěvku zaměstnavatele - návrh nové Kolektivní smlouvy (USN-

R4-1470/2022) 

Bere na vědomí 

Nový požadavek odborového svazu pracovníků městského úřadu Nepomuk, týkající se návrhu na 

změnu výše příspěvku zaměstnavatele na závodní stravování a poskytnutí max. 5 dnů pracovního 

volna z důvodu zdravotní indispozice. 

Souhlasí 

S navýšením finančního příspěvku o 10,- Kč na závodní stravování pro každého zaměstnance úřadu 

a současně nesouhlasí  

s navýšením dalšího zdravotního volna. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 
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7) Aktualizace organizační struktury MěÚ Nepomuk (USN-R4-1471/2022) 

Schvaluje 

Aktualizovanou organizační strukturu odborů a oddělení Městského úřadu Nepomuk s platností k 1. 

2. 2022. 

Zveřejnění organizační struktury na intranetu zajistí Attila Kovács. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

8) Výroční zpráva o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování 

informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

(USN-R4-1472/2022) 

Schvaluje 

Výroční zprávu Města Nepomuk v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za období roku 2021. 

Zveřejnění na elektronické desce úřadu zajistí Petra Mašková. 

Plnění usnesení zajistí Petra Mašková. 

 

9) Zrušení usnesení č. USN-R4-1440/2021 ve věci Úprava tarifních složek platu 

u ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 

s účinností od 1.1.2022   (USN-R4-1473/2022) 

Ruší 

Usnesení ze dne 20. 12. 2021 č. USN-R4-1440/2021 ve věci Úprava tarifních složek platu u ředitelů 

školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1. 1. 2022 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
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10) Úprava tarifních složek platu u ředitelů školských příspěvkových 

organizací zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1.1.2022  (USN-R4-

1474/2022) 

Určuje 

Tarifní složku platu ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 

podle nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 

1. 1.2022: 

1) Ředitelce Mateřské školy (MŠ) Nepomuk ve výši dle 11. platové třídy, 5. platového stupně; 

2) Ředitelce Základní umělecké školy (ZUŠ) Nepomuk ve výši dle 12. platové třídy, 6. platového 

stupně; 

3) Řediteli Základní školy (ZŠ) Nepomuk ve výši dle 13. platové třídy, 5. platového stupně. 

Upravuje 

S tarifem související složku platu příplatek za vedení v souladu s § 124, odst. 3, z. č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

1) Ředitelce MŠ Nepomuk 12.000 Kč z 11. platové třídy ve 3. stupni řízení; 

2) Ředitelce ZUŠ Nepomuk 13.000 Kč z 12. platové třídy ve 2. stupni řízení; 

3) Řediteli ZŠ Nepomuk 15.000 Kč z 13. platové třídy ve 4. stupni řízení. 

 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

11) Souhlas s přijetím daru od , IČ 16492056, Na 

Hvízďalce 1034/30, Praha 5 Stodůlky (USN-R4-1475/2022) 

Souhlasí 

S přijetím finančního daru ve výši 50.000,- Kč od podnikající osoby  IČ 

16492056, Na Hvížďalce 1034/30, Praha 5  - Stodůlky, 155 00. Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík. 
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Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




