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Číslo jednání:  JedNR4-76/2021 

Datum jednání:  13.09.2021 

 

2)Program jednání (USN-R4-1308/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Odkup ideální 1/2 pozemku parc.č. 205/1 v k.ú. Nepomuk   
5. Prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 594/102 a parc.č.  594/101 v k.ú Nepomuk   
6. Prodej pozemku parc.č. st. 266 v k.ú Dvorec včetně budovy   
7. Žádost o koupi pozemku označeného č. 15 v obytné zóně Pod Oborou   
8. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4   
9. Úpravy plynové kotelny v městském muzeu a gelerii   
10. Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk   
11. Pořízení elektronické úřední desky   
12. OZV č. 3/2021 o zřízení městské policie v Nepomuku   
13. Žádost o poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Naše odpadky   
14. Finanční příspěvek pro SDH Dvorec na opravu střechy Hasičské zbrojnice   
15. Finanční příspěvek Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu Václava 

Vodáka ve voleném mariáši   
16. Zvýšení nájemného v městských bytech o 20%   
17. 8. rozpočtové opatření v roce 2021   
18. Průběžné výstupy z dílčí inventarizace pohledávkových účtů   
19. Realizace nápravných opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

ÚSC Nepomuk za rok 2020   
20. Informativní zpráva - zápis z jednání Kontrolního výboru  - 24. schůze   
21. Dodatek ke smlouvě č. 558109/01/zoz2008ak4 o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení   
22. Odkup sloupu pro veřejné osvětlení   
23. Různé + Diskuse 
24. Závěr 

 

3)Kontrola usnesení (USN-R4-1309/2021) 

 Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 
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4)Odkup ideální 1/2 pozemku parc.č. 205/1 v k.ú. Nepomuk  (USN-R4-

1310/2021) 

Bere na vědomí 

Odkup ideální poloviny pozemku parc. č. 205/1 v k.ú. Nepomuk od společnosti Zemědělské družstvo 

Březí zastoupené předsedou představenstva . 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Odkup ideální poloviny pozemku parc. č. 205/1 o celkové výměře 308 m2 v k.ú. Nepomuk  

od společnosti Zemědělské družstvo Březí za kupní cenu 30,- Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené  

s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu hradí město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová 

 

5) Prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 594/102 a parc.č.  594/101 v k.ú 

Nepomuk  (USN-R4-1311/2021) 

Bere na vědomí 

1) Žádost o odkoupení  nově vzniklých pozemků  

parc.594/102 o celkové výměře 68 m2 a parc. č. 594/101 o celkové výměře 17 m2  v k.ú.  Nepomuk 

2) Geometrický plán č. 1279-195/2021 na oddělení nově utvořených pozemků parc. č. 594/101 

o výměře 17 m2  a parc. č. 594/102 o výměře 68 m2  oba v k.ú. Nepomuk 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nově vzniklých pozemků  parc.594/102 o celkové výměře 68 m2 a parc. č. 594/101 o celkové 

výměře 17 m2  v k.ú.  Nepomuk za cenu 300 Kč/m2 včetně 

DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. V kupní 

smlouvě bude zřízeno věcné břemeno pro město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

6) Prodej pozemku parc.č. st. 266 v k.ú Dvorec včetně budovy  (USN-R4-

1312/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost   o odkoupení  pozemku parc. č. st. 266 v k.ú.  Dvorec včetně součásti 

pozemku budovy bez čp./če (stavba občanské vybavenosti). 
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RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej pozemku parc. č. st. 266 o výměře 32 m2 v k.ú. Dvorec včetně součásti pozemku budovy bez 

čp./če (stavba občanské vybavenosti) za cenu 40.000,00 Kč včetně DPH. 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. V kupní 

smlouvě bude uvedeno: kupující kupuje pozemek s vědomím, že pozemek není přístupný po veřejné 

komunikaci. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

7) Žádost o koupi pozemku označeného č. 15 v obytné zóně Pod Oborou 

(USN-R4-1313/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o koupi pozemku v připravované obytné zóně Pod 

Oborou ve schválené územní studii “Dvorec-Pod Oborou” označené č. 15. 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému zaevidovat žádost do seznamu žádostí o pozemky v připravované 

obytné zóně Pod Oborou- pozemek označený v územní studii číslem 15. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová. 

 

8)Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4  (USN-R4-

1314/2021) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4 –  na dobu 

neurčitou od 1.10.2021 za nájemné ve výši 47,97 Kč/m2/rok. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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9)Úpravy plynové kotelny v městském muzeu a gelerii  (USN-R4-1315/2021) 

Schvaluje 

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

zakázku malého rozsahu na stavební práce: Úpravy plynové kotelny v městském muzeu a gelerii 
Nepomuk 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Václav Novák 

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 Václav Novák 

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

v podmínkách zadání.  

Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

10) Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk (USN-R4-1316/2021) 

Schvaluje 

Uzavření  nájemní  smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín , IČ 24729035 spočívající v pronájmu kobky T2 transformátorové stanice umístěné na 

pozemku par.č. 346/3 v k.ú. Nepomuk pro umístění transformátoru 160 kVA, ECODesign I. na dobu 

neurčitou za jednorázové nájemné 10.000,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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11) Pořízení elektronické úřední desky (USN-R4-1317/2021) 

Schvaluje 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: „Pořízení elektronické úřední desky“ 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Václav Novák 

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 Václav Novák 

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

v podmínkách zadání.  

Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

12) OZV č. 3/2021 o zřízení městské policie v Nepomuku (USN-R4-1318/2021) 

Bere na vědomí 

Návrh vedení města na zřízení městské policie v Nepomuku a vyslovuje souhlas s OZV č. 3/2021 o 

zřízení městské policie v Nepomuku. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

13) Žádost o poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Naše odpadky 

(USN-R4-1319/2021) 

Projednala 

žádost zapsaného spolku Naše odpadky na financování jeho činnosti. 
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Neschvaluje 

poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Naše odpadky na financování jeho činnosti. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

14) Finanční příspěvek pro SDH Dvorec na opravu střechy Hasičské zbrojnice 

(USN-R4-1320/2021) 

Projednala 

žádost SDH Dvorec o poskytnutí finančního příspěvku na opravu střechy hasičské zbrojnice ve Dvorci 

ve výši 148.000,- Kč z rozpočtu města Nepomuk. 

 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Dvorec na opravu střechy hasičské zbrojnice ve Dvorci ve 

výši 148.000,- Kč z rozpočtu města Nepomuk. Za plnění usnesení zodpovídá Jaroslav Somolík. 

 

15) Finanční příspěvek Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu 

Václava Vodáka ve voleném mariáši (USN-R4-1321/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu Václava Vodáka 

ve voleném mariáši ve výši 10.000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

16) Zvýšení nájemného v městských bytech o 20% (USN-R4-1322/2021) 

Schvaluje 

Zvýšení nájemného v městských bytech o 20%, zvýšení nájemného nepřekročí měsíční nájemné ve 

výši 65,- Kč/m2/měsíc. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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17) 8. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1323/2021) 

Bere na vědomí 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 137 079 570 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

161 452 140 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 137 079 570 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

161 452 140 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

18) Průběžné výstupy z dílčí inventarizace pohledávkových účtů (USN-R4-

1324/2021) 

Bere na vědomí 

průběžné výstupy z dílčí inventarizace pohledávkových účtů. 

 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

19) Realizace nápravných opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2020 (USN-R4-1325/2021) 

Bere na vědomí 

průběh realizace nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole ÚSC (Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk, IČO: 00256986, za rok 2020, ze dne 4.5. 2021). 

Doporučuje zastupitelstvu souhlasit 

s vedením pohledávky “ sanatorium” na podrozvahové evidenci. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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20) Informativní zpráva - zápis z jednání Kontrolního výboru  - 24. schůze 

(USN-R4-1326/2021) 

Bere na vědomí 

Obsah “ Zápisu z jednání kontrolního výboru 24. schůze, konané dne 13.7. 2021”. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

21) Dodatek ke smlouvě č. 558109/01/zoz2008ak4 o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení (USN-R4-1327/2021) 

Bere na vědomí 

dopis a změnu VOP , Sazebníku odměn firmy ASEKOL Praha, týkající se systému zpětného odběru 

elektrozařízení. 

Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě č. 558109/01/zoz2008ak4, změnu VOP od 1. 8. 2021, původní smlouva 

zůstává i nadále v platnosti a bude modifikována dle uvedeného dodatku. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města Nepomuk  podpisem tohoto dodatku. 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

22) Odkup sloupu pro veřejné osvětlení (USN-R4-1328/2021) 

Schvaluje 

Záměr na odkoupení sloupu veřejného osvětlení umístěného na p.č. 1557 v k.ú. Nepomuk od 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ : 

24729035 za cenu  1.000,- Kč bez DPH. 
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Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece uzavřením kupní smlouvy na odkoupení sloupu veřejného osvětlení 

umístěného na p.č. 1557 v k.ú. Nepomuk se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ : 24729035 za cenu  1.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




