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Číslo jednání:  JedNR4-41/2020 

Datum jednání:  13.07.2020 

 

2) Program jednání (USN-R4-780/2020) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Odkup pozemku parc.č. 346/20 v k.ú. Nepomuk - V Korýtkách   
5. Odkup pozemku parc.č. 346/21v k.ú. Nepomuk - V Korýtkách   
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9   
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20   
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4   
9. Prodloužení nájemní smlouvy - nebytové prostory v Nepomuku, část Dvorec, U 

Trati 343   
10. Směna pozemků parc.č.585/5, 585/6, 1763 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

právnické osoby za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 a 221/4 v k.ú. 
Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk   

11. Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice, Nepomuk   
12. Finanční příspěvek zapsanému spolku Matice svatého Jana Nepomuckého na 

realizaci projektu „Pořízení úborů pro slavnostní příležitosti“   
13. Finanční příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Plzeň jih a sever   
14. Vyjádření zřizovatele k žádosti ZŠ Nepomuk do dotačního programu „Mikrogranty 

pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ vyhlášeného Plzeňským krajem   
15. Vyjádření zřizovatele k 2. žádosti ZŠ Nepomuk do dotačního programu 

„Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ vyhlášeného Plzeňským 
krajem   

16. Vyjádření zřizovatele k žádosti ZŠ Nepomuk do dotačního programu „Mikrogranty 
pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ vyhlášeného Plzeňským krajem    

17. Provoz MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o hlavních 
prázdninách 2020   

18. Žádost ZŠ Nepomuk o navýšení pokladní hotovosti   
19. Podnájem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 18   
20. Dotace na projekt „Oprava naučné stezky Pod Zelenou Horou“ z programu 

Plzeňského kraje „Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního 
ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“   
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21. Dotace na projekt „Nepomuk, socha sv. Jana Nepomuckého“ z programu PK 
„Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a 
staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby 
plánů ochrany na území PK“   

22. Vyhrazené parkovací stání   
23. Prodej traktorového sklápěcího přívěsu II.   
24. Různé + Diskuse 
25. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-781/2020) 

Bere na vědomí 

Kontrolu usnesení 

 

4) Odkup pozemku parc.č. 346/20 v k.ú. Nepomuk - V Korýtkách (USN-R4-

782/2020) 

Bere na vědomí 

Žádost paní  o odkoupení pozemku parc.č. 346/20 o výměře 1036 m2 v k.ú. 

Nepomuk . Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

 

5) Odkup pozemku parc.č. 346/21v k.ú. Nepomuk - V Korýtkách (USN-R4-

783/2020) 

Bere na vědomí 

Žádost pana   o odkoupení pozemku parc. č. 346/21 o výměře 1043 m2 v k.ú. Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 
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6) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9 (USN-R4-784/2020) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

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

570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 51,4 m2 – budoucí kupující  s tím, že 

splatnost kupní ceny ( druhé splátky) původně splatná 30.6.2020 bude splatná až 31.10.2020. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20 (USN-R4-785/2020) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

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

Kostelem 567, byt č. 20, celková plocha 63,7 m2 – budoucí kupující  s tím, že 

splatnost kupní ceny ( druhé splátky) původně splatná 30.6.2020 bude splatná až 31.12.2020. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4 (USN-R4-786/2020) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

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

571, byt č. 4, o velikosti 3+k.k., celková  plocha 83,8 m2 – budoucí kupující  s tím, 

že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) původně splatná 30.6.2020 bude splatná až 31.10.2020. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

9) Prodloužení nájemní smlouvy - nebytové prostory v Nepomuku, část 

Dvorec, U Trati 343 (USN-R4-787/2020) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy – nebytové prostory v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 343, nájemce p. 

 na dobu určitou do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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10) Směna pozemků parc.č.585/5, 585/6, 1763 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

právnické osoby za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 a 221/4 v k.ú. 

Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk (USN-R4-788/2020) 

Bere na vědomí 

1. Možnost směny pozemků parc.č. 585/5 o výměře 93 m2, 585/6 o výměře 47 m2 a 1763 o 

výměře 43 m2 vše v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví společnosti SKY Trade s.r.o. za nově vznikající 

pozemky parc.č. 1566/16 o výměře 99 m2 (vznikající z parc.č. 1566/2) a parc.č. 221/4 o 

výměře 84 m2 (vznikající z parc.č. 221/3) oba v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk 

bez doplatku.  

2. Geometrický plán č. 1213-501/2019 na oddělení nově utvořeného pozemku parc.č. 1566/16 

o výměře 99 m2 v k.ú. Nepomuk. 

3. Geometrický plán č. 1214-22/2020 na oddělení nově utvořeného pozemku parc.č. 221/4 o 

výměře 84 m2 v k.ú. Nepomuk. 

Ukládá 

Odboru FMŠ  vyvěsit záměr na směnu pozemků parc. č. 585/5 o výměře 93 m2, 585/6 o výměře 47 m2 

a 1763 o výměře 43 m2 vše v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví právnické osoby za nově vznikající pozemky 

parc.č. 1566/16 o výměře 99 m2 (vznikající z parc.č. 1566/2) a parc.č. 221/4 o výměře 84 m2 (vznikající 

z parc.č. 221/3) oba v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku.  

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Směnu pozemků parc. č. 585/5 o výměře 93 m2, 585/6 o výměře 47 m2 a 1763 o výměře 43 m2 vše v 

k.ú. Nepomuk ve vlastnictví společnosti SKY Trade s.r.o. za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 o 

výměře 99 m2 (vznikající z parc.č. 1566/2) a parc.č. 221/4 o výměře 84 m2 (vznikající z parc.č. 221/3) 

oba v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva hradí město Nepomuk. Směna pozemků nepodléhá DPH. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva, každý za nabývané 

pozemky, pokud nejsou od daně osvobozeni.  

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 
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11) Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice, 

Nepomuk (USN-R4-789/2020) 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s 

 na staveništi stavební akce ,, Propojení 

vodovodu a výstavba oddílné kanalizace – Přesanická ulice, Nepomuk” za celkovou částku 25.000,-Kč 

neplátce DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy na výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci s  za celkovou 

částku 25.000,-Kč neplátce DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

12) Finanční příspěvek zapsanému spolku Matice svatého Jana Nepomuckého 

na realizaci projektu „Pořízení úborů pro slavnostní příležitosti“ (USN-R4-

790/2020) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nepomuk ve výši 18.000 Kč zapsanému spolku 

Matice svatého Jana Nepomuckého na realizaci projektu „Pořízení úborů pro slavnostní příležitosti“. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) Finanční příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Plzeň jih a 

sever (USN-R4-791/2020) 

Neschvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Plzeň jih a sever. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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14) Vyjádření zřizovatele k žádosti ZŠ Nepomuk do dotačního programu 

„Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ vyhlášeného 

Plzeňským krajem (USN-R4-792/2020) 

Schvaluje 

Podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola Nepomuk s názvem projektu „Domácí práce 

pro každého“ do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“, vyhlášeného 

Plzeňským krajem. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (seznámení s výsledkem jednání rady). 

 

15) Vyjádření zřizovatele k 2. žádosti ZŠ Nepomuk do dotačního programu 

„Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ vyhlášeného 

Plzeňským krajem  (USN-R4-793/2020) 

Schvaluje 

Podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola Nepomuk s názvem projektu „Propojení 

makrosvěta s mikrosvětem“ do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“, 

vyhlášeného Plzeňským krajem. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (seznámení s výsledkem 

jednání rady). 

 

16) Vyjádření zřizovatele k žádosti ZŠ Nepomuk do dotačního programu 

„Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ vyhlášeného 

Plzeňským krajem  (USN-R4-794/2020) 

Schvaluje 

Podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola Nepomuk s názvem projektu „ Vybavení atria 

Základní školy Nepomuk“ do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“, 

vyhlášeného Plzeňským kraje. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (seznámí s výsledkem jednání 

rady). 
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17) Provoz MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o hlavních 

prázdninách 2020 (USN-R4-795/2020) 

Bere na vědomí 

provoz příspěvkové organizace MŠ Nepomuk o hlavních prázdninách: 

 pracoviště Nepomuk bude otevřeno od 1. 7. 2020 do 21. 8. 2020 s provozní dobou od 6.00 do 
16.00 hodin.  

 pracoviště Dvorec bude přes hlavní prázdniny uzavřeno. 

 Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (seznámení školy s výsledkem jednání rady). 

 

18) Žádost ZŠ Nepomuk o navýšení pokladní hotovosti (USN-R4-796/2020) 

Schvaluje 

Žádost ředitele základní školy v Nepomuku ve věci navýšení limitu pokladní hotovosti v příručním 

trezoru až do výše 300.000,-kč. 

 

19) Podnájem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 18 (USN-R4-

797/2020) 

Nesouhlasí 

Podnájem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 18 – nájemce  třetí osobě. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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20) Dotace na projekt „Oprava naučné stezky Pod Zelenou Horou“ z programu 

Plzeňského kraje „Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního 

ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“ (USN-R4-798/2020) 

Schvaluje 

přijetí dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Oprava naučné stezky Pod Zelenou Horou“ z programu 

Plzeňského kraje „Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji 

pro rok 2020”.  

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

21) Dotace na projekt „Nepomuk, socha sv. Jana Nepomuckého“ z programu 

PK „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a 

zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; 

podpora tvorby plánů ochrany na území PK“ (USN-R4-799/2020) 

Schvaluje 

přijetí dotace ve výši 30.000 Kč na projekt „Nepomuk, socha sv. Jana Nepomuckého“ z programu 

Plzeňského kraje „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a 

staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na 

území Plzeňského kraje “.  

Uzavření smlouvy o dílo na “Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěné na náměstí A. 

Němejce, Nepomuk” s  za nejnižší nabídkovou cenu 49.550,- Kč bez DPH. Plnění 

usnesení zajistí p. Lukáš Mácha. 

 

22) Vyhrazené parkovací stání (USN-R4-800/2020) 

- Na Vinici I. před č.p. 473, Nepomuk 

Bere na vědomí 

Žádost pana  o prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání v obci 

Nepomuk. 
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Souhlasí 

S prodloužením platnosti vyhrazeného parkovacího stání v ulici Na Vinici I. 473 na pozemku p. č.   

280/7 v k.ú. Nepomuk do 31. 12. 2022. 

Plnění usnesení zajistí Martina Batovcová. 

 

23) Prodej traktorového sklápěcího přívěsu II.  (USN-R4-801/2020) II. 

Schvaluje 

vyvěšení záměru na prodej traktorového sklápěcího přívěsu za minimální nabídkovou cenu 40 000 Kč 

včetně DPH. 

Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi vyvěsit záměr na prodej traktorového sklápěcího přívěsu za minimální 

nabídkovou cenu 40 000 Kč včetně DPH. 

Určuje komisi na hodnocení nabídek 

ve složení: Tomáš Chouň  

  Ing. Jaroslav Somolík  

  Miroslava Suchá 

Určuje náhradníky pro komise na hodnocení nabídek 

ve složení: Josef Silovský 

  Ing. Hana Tymlová   

Vladimír Vokurka 

 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




