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Soupis usnesení 10.12.2020 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-16/2020  

Datum jednání:  10.12.2020 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-258/2020) 

Bere na vědomí. 

Zprávu ověřovatelů zápisu. 

 

3) Program jednání (USN-Z4-259/2020) 

Finální návrh programu: 
1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání  
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Přijetí dotace z OPZ na projekt DO Fénixu s důvěrou   
8. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Nepomuk    

9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Nepomuk    

10. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3   

11. Úprava cen vodného a stočného na rok 2021     
12. 10. rozpočtové opatření v roce 2020   
13. 11. rozpočtové opatření v roce 2020   
14. 12. rozpočtové opatření v roce 2020   
15. Rozpočet města Nepomuk na rok 2021   
16. Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2021-2023   
17. Dotační programy města Nepomuk na rok 2021   
18. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 

Mikroregionu Nepomucko na roky 2021-2023   
19. Uzavření dohody o provedení práce - kronikářská činnost pro r. 2021 pan K. 

Baroch  
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20. Směna a odkup nově vznikajícího pozemku parc. č. 1551/5 ve vlastnictví města 
Nepomuk za nově vznikající pozemek parc. č. 1772/2 ve vlastnictví fyzické osoby, 
vše v k.ú. Nepomuk   

21. Zrušení USN-Z4-210/2020 Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře v k.ú. 
Nepomuk Na Daníčkách   

22. Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
23. Prodej části pozemku parc. č. 494/10 a části pozemku parc. č. 494/11 v k.ú. 

Bezděkovec   
24. Nové názvy ulic v lokalitě V Korýtkách a Pod Oborou  - STAŽENO 
25. Dovolba členky Redakční rady městských sdělovacích prostředků   
26. Různé + Diskuse 
27. Závěr 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-260/2020) 

Volí  

Návrhovou komisy ve složení: M. Němec ml., M. Baroch a M. Demela.  
Volí  
Ověřovatele zápisu ve složení: A. Hánovou a P. Zemana. 

 

5) Kontrola plnění usnesení (USN-Z4-261/2020) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

6) Zpráva z jednání rady města (USN-Z4-262/2020) 

Bere na vědomí  
Zprávu z jednání městské rady 

 

7) Přijetí dotace z OPZ na projekt DO Fénixu s důvěrou (USN-Z4-265/2020) 

Schvaluje 

Přijetí dotace ve výši 3 853 977, 81 Kč z Operačního program zaměstnanost na projekt   “ Do Fénixu s 

důvěrou a realizaci tohoto projektu v centru volnočasových aktivit Fénix v Nepomuku. 
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Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

8) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem na území města Nepomuk (USN-Z4-263/2020) 

Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nepomuk 

Plnění usnesní zajistí Martina Královcová. 

 

9) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na území města Nepomuk (USN-Z4-264/2020) 

Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nepomuk. 

Plnění usnesní zajistí Jaroslav Somolík. 

 

10) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3 (USN-Z4-266/2020) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 3, o velikosti 3+k.k., celková plocha 86,8 m2 – budoucí kupující 

 s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) původně splatná 

31.12.2020 bude splatná do 28.2.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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11) Úprava cen vodného a stočného na rok 2021 (USN-Z4-267/2020) 

Bere na vědomí 

Výpočet (kalkulaci) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 

Schvaluje 

Zvýšení cen stočného na 34,- Kč za m3 vč. DPH a vodného na 39,- Kč za m3 vč. DPH od 1. 1. 2021 dle 

předložené kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021, vypracovanou společností KAV 

Starý Plzenec.Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

12) 10. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-Z4-268/2020) 

Bere na vědomí 

10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 134 740 960 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

164 626 880 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) 11. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-Z4-269/2020) 

Bere na vědomí 

11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 135 028 680 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

164 914 600 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

14) 12. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-Z4-270/2020) 

Schvaluje 

12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 135 636 620 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

165 522 540 Kč. 
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Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu dvanáctým rozpočtovým opatřením v roce 2020. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

15) Rozpočet města Nepomuk na rok 2021 (USN-Z4-271/2020) 

Schvaluje 

rozpočet města Nepomuk na rok 2021, kde příjmy činí 99 387 500 Kč, běžné výdaje 89 260 070 Kč, 

kapitálové výdaje 34 500 000 Kč a financování úvěrů 5 133 725,55 Kč.  Deficit rozpočtu na rok 2021 je 

ve výši 29 506 295,55 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka rozepsáním schváleného rozpočtu Města Nepomuk na rok 2021 dle rozpočtové 

skladby. 

Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený rozpočet města Nepomuk na rok 2021 na internetových 

stránkách města Nepomuk a na úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

16) Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2021-2023  

(USN-Z4-272/2020) 

Schvaluje 

Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2021-2023. 

Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený střednědobý výhled města Nepomuk na období 2021 -2023 

na internetových stránkách města Nepomuk a na úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 
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17) Dotační programy města Nepomuk na rok 2021 (USN-Z4-273/2020) 

Schvaluje 

Pravidla dotačních programů města Nepomuk na rok 2021:  
 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

5) Obnova historického jádra města Nepomuk  

Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválené dotační programy Města Nepomuk pro rok 2021 v souladu 

se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 

předpisů. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

18) Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2021-2023  (USN-Z4-274/2020) 

Bere na vědomí 

Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu 

Nepomucko na roky 2021-2023. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

19) Uzavření dohody o provedení práce - kronikářská činnost pro r. 2021 pan 

K. Baroch (USN-Z4-275/2020) 

Vyslovuje 

na základě § 84 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění, souhlas se vznikem 

pracovněprávního vztahu mezi Městem Nepomuk a členem zastupitelstva Města Nepomuk panem 

Karlem Barochem a dále souhlas s uzavřením dohody o provedení práce – kronikářská činnost pro 

Město Nepomuk v roce 2021. Členovi Zastupitelstva města náleží odměna 1800,- Kč/měsíčně. 
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a dále  

Vyslovuje 

Souhlas s vyplacením mimořádné odměny za lektorskou činnosti v roce 2020 v celkové výši 2.400,- 

Kč(dohodnutá cena za 1 hodinu lektorské činnosti je 200 Kč.) 

Plnění usnesení zajistí Velíšková Olga. 

 

20) Směna a odkup nově vznikajícího pozemku parc. č. 1551/5 ve vlastnictví 

města Nepomuk za nově vznikající pozemek parc. č. 1772/2 ve vlastnictví 

fyzické osoby, vše v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-276/2020) 

Schvaluje 

Směnu nově vznikajícího pozemku parc. č. 1551/5 o výměře  219 m2 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

města Nepomuk za nově vznikající pozemek parc. č. 1772/2 o výměře 64 m2 v k.ú. Nepomuk ve 

vlastnictví s doplatkem pozemku o výměře 155 m2 za 

celkovou cenu 16.500,- Kč bez DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke 

vkladu práva hradí  Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé 

vlastnického práva, každý za nabývané pozemky, pokud nejsou od daně osvobozeni. Plnění usnesení 

zajistí Hana Tymlová  

 

21) Zrušení USN-Z4-210/2020 Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře v k.ú. 

Nepomuk Na Daníčkách (USN-Z4-277/2020) 

Ruší 

Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách 

za 760,- Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke 

vkladu práva nese kupující. Plnění usnesení zajhistí Hana Tymlová 

 

22) Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na 

Daníčkách (USN-Z4-278/2020) 

Schvaluje 
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Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách  

za 760,- Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité 

věci. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

23) Prodej části pozemku parc. č. 494/10 a části pozemku parc. č. 494/11 v 

k.ú. Bezděkovec (USN-Z4-279/2020) 

Schvaluje 

Prodej části pozemku parc. č. 494/10 v k.ú. Bezděkovec označené v návrhu GP jako díl”a” o výměře 

0,07 m2, nově vznikajícího pozemku st.parc.č. 84 o výměře 55 m2 v k.ú. Bezděkovec a nově 

vznikajícího pozemku parc.č. 494/12 o výměře 135 m2  v k.ú. Bezděkovec  za 

cenu 100 Kč/m2, celkovou cenu 19.000,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy 

ke vkladu práva nese kupující . Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

25) Dovolba členky Redakční rady městských sdělovacích prostředků (USN-Z4-

280/2020) 

Bere na vědomí 

rezignaci na funkci členky Redakční rady městských sdělovacích prostředků paní Šárky Boušové. 

Volí 

Za člena Redakční rady paní Marii Bílkovou. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

Ověřili:  
P. Zeman.…………………………………………………………………………………………………………………….  
A. Háhová ……..….....……….....…………………………………………………………….............................. 




