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Číslo jednání:  JedNR4-95/2022 

Datum jednání:  11.04.2022 

 

2) Program jednání (USN-R4-1595/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Odkup pozemků p.č. 370/5, 382/13, 382/16 a 382/19 v k.ú. Dvorec   

ODLOŽENO !!! 

5. Odkup podílů pozemku parc. č. 206/4 v k.ú. Dvorec  ODLOŽENO!!! 

6. Směna části pozemků p.č. 231/10 a p.č. 228/9 a 231/2 v k.ú. Dvorec   

7. Směna pozemků v k.ú. Dvorec  STAŽENO !!! 

8. Prodej pozemku parc. č. 17/2 v k.ú. Nepomuk   
9. Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk - 

Dvorec U Trati 343   
10. Smlouva o spolupráci při realizaci kulturně veřejné akce XXVIII. Nepomucké pivní 

slavnosti   
11. Zajištění pohárů pro sportovní spolky v Nepomuku   
12. Stížnost  na pořádání silvestrovských oslav a používání 

pyrotechniky   
13. Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání   
14. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk na 

financování činnosti obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun   
15. Finanční příspěvek na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u příležitosti 

výročí osvobození města Nepomuk   
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2022   
17. Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Vrčeň   
18. Obytná zóna Pod Oborou - 1. etapa   
19. Osvětlení víceúčelového hřiště Nepomuk   
20. Městská sportovní hala Nepomuk – architektonická studie   
21. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora kulturních akcí“    
22. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2022“  
23. Různé + Diskuse 
24. Závěr 
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Schvaluje navržený program 

 

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-1596/2022) 

Bere na vědomí 

Kontrolu usnesení. 

 

6) Směna části pozemků p.č. 231/10 a p.č. 228/9 a 231/2 v k.ú. Dvorec (USN-

R4-1597/2022) 

Bere na vědomí 

Zveřejnění záměru na směnu části pozemku parc. č. 231/10 (trv. travní porost) o přibližné výměře  

68 m2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk za část pozemků parc. č. 228/9 (orná půda) a parc. 

č. 231/2 (trv. travní porost) o přibližné výměře 68 m2 vše v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzických osob. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

8) Prodej pozemku parc. č. 17/2 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1598/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o odkoupení ¾ podílu  pozemkové parcely parc. č. 17/2 (zahrada) o 

celkové výměře 664 m2 v k.ú. Nepomuk. 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej ¾ podílu  pozemkové parcely parc. č. 

17/2 (zahrada) o celkové výměře 664 m2 v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

9) Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk 

- Dvorec U Trati 343 (USN-R4-1599/2022) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_014121947522 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ 
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Distribuce, a.s. pro akci ,,Změna dokončené stavby – stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk 

– Dvorec U Trati 343 za částku 3.855,06 Kč bez DPH. Jedná se o dočasné připojení pro stavební práce. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_014121947522. Plnění usnesení zajistí Josef 

Silovský. 

 

10) Smlouva o spolupráci při realizaci kulturně veřejné akce XXVIII. 

Nepomucké pivní slavnosti (USN-R4-1600/2022) 

Schvaluje 

Spolupráci při konání XXXVIII. ročníku Nepomuckých pivních slavností, přesné ujednání spolupráce 

uvedeno ve smlouvě o spolupráci při realizaci kulturní společenské veřejné akce. Maximální rámec 

finanční podpory je 100.000,- Kč vč. DPH. Dále město Nepomuk poskytne: 

-bezplatně prostory náměstí v termínu konání akce 

-poskytne bezplatně potřebný mobiliář, kontejner na KO, likvidaci odpadu 

-bezplatné připojení a spotřebu energií 

- bezplatně pracovníky městských technických služeb pro přípravu akce, úklid v průběhu a konečný      

úklid 

Plnění usnesení zajistí T. Chouň a M. Batovcová. 

 

11) Zajištění pohárů pro sportovní spolky v Nepomuku (USN-R4-1601/2022) 

Schvaluje 

Nákup pohárů z rozpočtu města dle vypracovaného přehledu Sportovní komise Rady města Nepomuk 

na organizované turnaje a závody sportovních organizací v r. 2022 v celkové výši 85.679,- Kč Plnění 

usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
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12) Stížnost  na pořádání silvestrovských oslav a používání 

pyrotechniky (USN-R4-1602/2022) 

Bere na vědomí 

stížnost ve věci povolování silvestrovských oslav 

na území města a používání pyrotechniky na veřejném prostranství.  

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

13) Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání (USN-R4-

1603/2022) 

Souhlasí 

S uzavřením smlouvy o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání 

Pronajímatel: 

Město Nepomuk.IČO:00256986, náměstí A. Němejce 63,335 01 Nepomuk, v zastoupení Ing. 

Jiřího Švece, starosty města 

a 

Nájemce: 

David Jandečka, Kokořov 87,335 01 Žinkovy,IČ:08476977 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o krátkodobém nájmu prostor sloužících 

k podnikání. 

Plnění usnesení zajistí Petra Voblizová. 
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14) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk na 

financování činnosti obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun (USN-R4-

1604/2022) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk ve výši 6000,-  Kč na financování  

činnosti obecně prospěšné společnosti  Zdravotní klaun. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

15) Finanční příspěvek na provozní výdaje při konání exhibice veteránů u 

příležitosti výročí osvobození města Nepomuk (USN-R4-1605/2022) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Rudolfu De Fant na provozní výdaje při konání exhibice veteránů dne  

05.05.2022 u příležitosti výročí osvobození města Nepomuk ve výši 6 000 Kč. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 

16) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk na rok 2022 (USN-R4-1606/2022) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

1) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a 

mládeže 2022“ ve výši 545,90 Kč na dítě dle přílohy „Tabulka _Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže 2022.pdf“. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 2022“ dle 

přílohy „Tabulka sportovních akcí 2022.pdf“. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

17)Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Vrčeň  (USN-R4-1607/2022) 

Souhlasí 

s uzavřením smlouvy mezi městem Nepomuk a obcí Vrčeň o poskytnutí příspěvku na úhradu 

nákladů pečovatelské služby poskytované občanům obce Vrčeň. 
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Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů 

pečovatelské služby poskytované občanům obce Vrčeň. Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík. 

 

18) Obytná zóna Pod Oborou - 1. etapa  (USN-R4-1608/2022) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 1000016726/4000243830 se společností GasNet 

s.r.o. na pronájem STL plynovodu a 1 přípojky k RD v k.ú. Dvorec – lokalita Pod Oborou za smluvní 

roční nájemné ve výši 2.534,- Kč. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

19) Osvětlení víceúčelového hřiště Nepomuk (USN-R4-1609/2022) 

Bere na vědomí 

Protokol z jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: “ Osvětlení 

víceúčelového hřiště Nepomuk ”. 

Schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: “ Osvětlení 

víceúčelového hřiště Nepomuk ””od uchazeče F+V ELEKTRO s.r.o., IČ: 453 48 359, za nabídkovou 

cenu 298.651,22 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební práce: “ Osvětlení víceúčelového hřiště Nepomuk ”od uchazeče 

F+V ELEKTRO s.r.o., IČ: 453 48 359, za nabídkovou cenu 298.651,22 Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí p. Tomáš Chouň. 

Starostu Ing. Jiřího Švece uzavřením smlouvy o dílo na stavební práce: “ Osvětlení víceúčelového 

hřiště Nepomuk ”se společností uchazeče F+V ELEKTRO s.r.o., IČ: 453 48 359, za smluvní cenu 

298.651,22 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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20) Městská sportovní hala Nepomuk – architektonická studie (USN-R4-

1610/2022) 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky včetně návrhu SOD a ostatních příloh na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby: „Městská sportovní hala Nepomuk – architektonická studie”. 

 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Mgr. Marek Baroch 

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.  

Jmenování hodnotící komise ve složení:    Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Mgr. Marek Baroch 

Hodnotící komisi zadavatel ukládá provést posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených 

v podmínkách zadání.  

Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

21) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora 

kulturních akcí“ (USN-R4-1611/2022) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

poskytnutí finanční prostředků ve výši celkem 120.000,- Kč z dotačního programu „ Podpora 

kulturních akcí“ ve výši pro jednotlivé žadatele viz příloha, tabulka. 

 (název přílohy: Hodnotící komise KKCR 2022.pdf) 

Plnění usnesení zajistí  Petra Šašková. 
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22) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2022“ (USN-R4-1612/2022) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí finanční podpory dle přílohy „Podpora činnosti neziskových organizací - souhrnná tabulka 

2022_návrh HK.pdf. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




