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Číslo jednání:  JedNR4-69/2021 

Datum jednání:  14.06.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1216/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prominutí nájmu za nebytové prostory v Nepomuku, část Dvorec, Blatenská 135  

ODLOŽENO!!! 
5. Směna pozemku parc. č. 212/1 v k.ú. Dvorec za 1/4 spoluvlastnický podíl pozemku 

parc. č. 77/3 v k.ú. Dvorec   
6. Pronájem pozemku parc. č. 1503/9 v k.ú. Nepomuk   
7. Prodej hrobky V/80 v Nepomuku   
8. Bezúplatný převod  pozemků parc.č. 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/72, 

133/73, 133/74, 133/75, 133/76, 133/77, 133/78 v k.ú. Dvorec a zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrských sítí   

9. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 556/33   
10. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 556/34   
11. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 559/33   
12. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 559/34   
13. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Za Kostelem 566/12   
14. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Pivovarská 570/12   
15. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Pivovarská 571/16   
16. Opravy místních komunikací v k.ú. Nepomuk a k.ú. Dvorec  
17. Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 prameniště 

Klejnot, Nepomuk okres Plzeň-jih   
18. ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalu   
19. Obytná zóna Pod Oborou   
20. Výměna plynového kotle v bytu č.2, Blatenská č.p.226 , Dvorec   
21. Směna pozemků v k.ú. Dvorec   
22. 6. rozpočtové opatření v roce 2021   
23. Schválení finanční dotace pro Dětský domov v Nepomuku na akci „ Den s námi“   
24. Smlouva o vystoupení na koncertu Open Air Nepomuk   
25. Darovací smlouva na 14 plastik „ Křížová cesta“ v Nepomuku   
26. Projekt  „ Cyklotrasa č. 2042“ - schválení spoluúčasti města na tomto projektu   
27. Projednání Memoranda o spolupráci při záchraně kulturní památky zámek Zelená 

hora u Nepomuka   
28. Žádost MŠ Nepomuk o souhlas s použitím prostředků investičního fondu do výše 

cca 250.000 Kč na opravu chodby v hlavní části budovy   
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29. Žádost MŠ Nepomuk o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV_ Šablony 
III.    

30. Konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, konaný dne 11.6.2021   

31. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   

       ODLOŽENO !!! 
32. Informativní zpráva z 21. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Nepomuk   
33. Různé + Diskuse 
34. Závěr 

 

 

 

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-1217/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

5) Směna pozemku parc. č. 212/1 v k.ú. Dvorec za 1/4 spoluvlastnický podíl 

pozemku parc. č. 77/3 v k.ú. Dvorec (USN-R4-1218/2021) 

Bere na vědomí 

Návrh na směnu spoluvlastnického podílu o výši ¼ k celku pozemku parc. č. 77/3 v k.ú. Dvorec  

o celkové výměře 8973 m2 ve vlastnictví fyzických osob za pozemek  parc. č. 212/1 v k.ú. Dvorec  

o celkové výměře 5761 m2 ve vlastnictví města Nepomuk . 

Nesouhlasí 

Se směnou pozemků. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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6) Pronájem pozemku parc. č. 1503/9 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1219/2021) 

Schvaluje 

Pronájem pozemku parc. č. 1503/9 o výměře 185 m2 v k.ú. Nepomuk 

 na dobu neurčitou za cenu 10 Kč/m2/rok. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová 

 

7)Prodej hrobky V/80 v Nepomuku (USN-R4-1220/2021) 

Bere na vědomí 

1. Žádost  o odkoupení hrobky V/80 na pozemku parc. č. 615/4 v k.ú. 

Nepomuk 

2. Znalecký posudek na ocenění hrobky od  z roku 2013 na částku 31.580,54 Kč. 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej hrobky V/80 na pozemku parc. č. 615/4 

v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

8) Bezúplatný převod  pozemků parc.č. 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 

133/72, 133/73, 133/74, 133/75, 133/76, 133/77, 133/78 v k.ú Dvorec a 

zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí  (USN-R4-1221/2021) 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

S bezúplatným  převodem  pozemků parc.č. 133/67 o výměře 104 m2, 133/68 o výměře 24 m2, 

133/69 o výměře 1781 m2, 133/70 o výměře 722 m2, 133/72 o výměře 37 m2, 133/73 o výměře 114 

m2, 133/74 o výměře 7 m2, 133/75 o výměře 8 m2, 133/76 o výměře 10 m2, 133/77 o výměře 21 m2 a 

133/78 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Dvorec z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu pro Správu železnic, státní organizace do vlastnictví města Nepomuk podle § 16, odst. 8 zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.  

Plnění usnesení zajistí Mgr. R. Vaňková. 
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Schvaluje 

zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí k tíži převáděných pozemků v tomto znění: 

Nabyvatel zřizuje Smlouvou k tíži pozemků parcelní číslo 133/67, parcelní číslo 133/69, parcelní číslo 

133/70, parcelní číslo 133/73, parcelní číslo 133/74, parcelní číslo 133/75, parcelní číslo 133/76, a 

parcelní číslo 133/77, vše v obci Nepomuk a katastrálním území Dvorec, ve prospěch panujícího 

pozemku parcelní číslo st. 52, v k. ú. Dvorec, pozemkovou služebnost inženýrských sítí (§ 1267 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) spočívající v právu vést, 

provozovat, modernizovat a udržovat přípojky vodovodu a kanalizace, telekomunikační kabely, 

sdělovací kabely a zemní kabelové trasy elektrického vedení (kabely NN a kabely VN) pro výpravní 

budovu železniční stanice Nepomuk/Dvorec, včetně práva přístupu a příjezdu. Rozsah služebnosti je 

vymezen geometrickým plánem č. 777-253/2020. 

Tato služebnost se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou.  

Smluvní strany berou na vědomí, že ke vzniku služebnosti dojde až jejím vkladem do katastru 

nemovitostí. 

Náklady spojenés vkladem vlastnického práva, jakož i jiných věcných práv do katastru nemovitostí 

nese nabyvatel.  

Plnění usnesení zajistí Mgr. R. Vaňková. 

 

9) Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 556/33  (USN-

R4-1222/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 556/33 o 

celkové výměře 85,49 m2 skládajícího se z prodejny o výměře 40,89 m2, prodejny o výměře 40,89 m2 

a skladu o výměře 3,71 m2 

Doporučuje zastupitelstvu schválit s podmínkou 

Prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 556/33 o celkové výměře 85,49 m2 

skládajícího se z prodejny o výměře 40,89 m2, prodejny o výměře 40,89 m2 a skladu o výměře 3,71 m2 

- kupující  za cenu 425.000,- Kč včetně DPH. Kupní cena je rovna 

nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě 

bude sjednáno právo zpětné koupě pro město Nepomuk v případě nedodržení podmínky zachování 

služby po dobu 5 ti let. Náklady spojené předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí 

hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 
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10)Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 556/34  (USN-

R4-1223/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o koupi nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 556/34 o 

celkové výměře 48,92 m2 skládajícího se z prodejny o výměře 25,46 m2, prodejny o výměře 18,09 m2, 

umývárny a WC o výměře 2,71 m2 a skladu o výměře 2,66 m2 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení s podmínkou 

Prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 556/34 o celkové výměře 48,92 m2 

skládajícího se z prodejny o výměře 25,46 m2, prodejny o výměře 18,09 m2, umyvárny a WC o výměře 

2,71 m2 a skladu o výměře 2,66 m2 - kupující  za cenu 250.000,- Kč 

včetně DPH. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena před podpisem 

kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude sjednáno právo zpětné koupě pro město Nepomuk pro případ 

nedodržení lhůty 5 –ti let zachování služby. Náklady spojené předložením smlouvy ke vkladu do 

katastru nemovitostí hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

11)Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 559/33  (USN-

R4-1224/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  a  o koupi nebytového 

prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 559/33 o celkové výměře 84,70 m2 skládajícího se z prodejny 

o výměře 73,32 m2, šatny o výměře 4,86 m2, umývárny a WC o výměře 2,71 m2 a skladu o výměře 

3,71 m2 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 559/33 o celkové výměře 84,70 m2 

skládajícího se z prodejny o výměře 73,32 m2, šatny o výměře 4,86 m2, umývárny a WC o výměře 2,71 

m2 a skladu o výměře 3,71 m2 s kupujícími za cenu 

855 500,- Kč včetně DPH. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena 

před podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízeno právo zpětné koupě pro město 

Nepomuk v případě prodeje nebytového prostoru. Náklady spojené předložením smlouvy ke vkladu 

do katastru nemovitostí hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 
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12)Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 559/34  (USN-

R4-1225/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o koupi nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 559/34 o 

celkové výměře 47,27 m2 skládajícího se z provozovny o výměře 24,32 m2, šatny o výměře 4,73 m2, 

umývárny a WC o výměře 2,81 m2, čekárny o výměře 8,45 m2 a skladu o výměře 5,87 m2 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 559/34 o celkové výměře 47,27 m2 

skládajícího se z provozovny o výměře 24,32 m2, šatny o výměře 4,73 m2, umývárny a WC o výměře 

2,81 m2, čekárny o výměře 8,45 m2 a skladu o výměře 5,87 m2 - kupující  

 za cenu 410.000,- Kč včetně DPH. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a bude 

prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy.  V kupní smlouvě bude sjednáno právo 

zpětné koupě pro město Nepomuk v případě prodeje nebytového prostoru. Náklady spojené 

předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová 

 

13)Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Za Kostelem 566/12  (USN-

R4-1226/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o koupi nebytového prostoru v 

Nepomuku, ul. Za Kostelem 566/12 o celkové výměře 33,80 m2  

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Za Kostelem 566/12 o celkové výměře 33,80 m2 - 

kupující   za cenu 353.000,- Kč včetně DPH. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a 

bude prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené předložením smlouvy 

ke vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 
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14) Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Pivovarská 570/12  (USN-

R4-1227/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o koupi nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Pivovarská 570/12  

o celkové výměře 28,70 m2 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Pivovarská 570/12 o celkové výměře 28,70 m2 - kupující  

 za cenu 260.000,- Kč včetně DPH. Kupní cena bude 

prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené předložením smlouvy ke 

vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

15) Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Pivovarská 571/16  (USN-

R4-1228/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o koupi nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Pivovarská 571/16 o 

celkové výměře 28,70 m2 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Pivovarská 571/16 o celkové výměře 28,70 m2 - kupující  

za cenu 352.001,- Kč včetně DPH. Kupní cena je rovna nabídce kupující a bude 

prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené předložením smlouvy ke 

vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 
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16) Opravy místních komunikací v k.ú. Nepomuk a k.ú. Dvorec (USN-R4-

1229/2021) 

Bere na vědomí 

Výsledek zadávacího řízení na akci ,, Opravy místních komunikací v k.ú. Nepomuk a k.ú. Dvorec. 

1. ASFALT OK GROUP, s.r.o. se sídlem Vrbenská 511/25a, 

370 01 České Budějovice                                                                                       309.150,- Kč bez DPH 

2. Opravy a údržby komunikací s.r.o., provozovna 

Trstěnice 134, 353 01 Mariánské Lázně                                                              299.500,- Kč bez DPH 

Schvaluje 

Oznámení o výběru dodavatele a Rozhodnutí o výběru dodavatele, který podal nejvýhodnější 

nabídku, kterou je nabídka č. 2 Opravy a údržby komunikací s.r.o., provozovna Trstěnice 134, 353 01 

Mariánské Lázně s částkou 299.500,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Oznámení o výběru dodavatele a Rozhodnutí o výběru 

dodavatele. Podpisem smlouvy o dílo s účastníkem č. 2 Opravy a údržby komunikací s.r.o., 

provozovna Trstěnice 134, 353 01 Mariánské Lázně s částkou 299.500,-Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

 

17) Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 

prameniště Klejnot, Nepomuk okres Plzeň-jih  (USN-R4-1230/2021) 

Bere na vědomí 

Rozhodnutí č. 04472011 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 

na akci Nepomuk – vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 prameniště Klejnot, 

Nepomuk, okres Plzeň-jih ve výši 983.875,-Kč, tj. 60,00 % ze základu pro stanovení podpory ve výši 

1.639.792,- Kč. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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18) ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalu (USN-R4-

1231/2021) 

Schvaluje 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z programu 11531 – Operační program životní prostředí 

2014 – 2020, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí na akci ,,ČOV Dvorec – modernizace 

zařízení pro odvodnění kalů”, kde výše dotace ze státního rozpočtu činí 4.111.640,40 Kč. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

19) Obytná zóna Pod Oborou (USN-R4-1232/2021) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na stavební práce veřejné zakázky  „Obytná zóna Pod Oborou, 

Nepomuk - Dvorec, 1. Etapa” se společností SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk, 

IČ : 26342812 spočívající v navýšení ceny díla za vícepráce, které nebyly součástí projektu dle 

změnových listů v celkové výši 538.645,78 Kč bez DPH.  Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN se společností ČEZ Distribuce a.s. spočívající 

v prodloužení termínu realizace akce do 15.9.2021. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

20) Výměna plynového kotle v bytu č.2 , Blatenská č.p.226 , Dvorec  (USN-R4-

1233/2021) 

Schvaluje 

Výměnu plynového kotle za nový kondenzační turbo kotel včetně vyvložkování komínu v celkové 

ceně prací do 72.000,- bez DPH v bytu č.2, v Blatenskéul. č.p.226, Dvorec. Plnění usnesení zajistí p. 

Tomáš Chouň. 
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22) 6. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1234/2021) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 129 245 710 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

153 618 280 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

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

účtů činí 129 245 710 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

153 618 280 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

23) Schválení finanční dotace pro Dětský domov v Nepomuku na akci „ Den s 

námi“ (USN-R4-1235/2021) 

Schvaluje 

Finanční příspěvek ve výši 20. 000,- Kč pro Dětský domov Nepomuk na organizaci akce “ Den s námi – 

vítání léta 2021”.  

Plnění usnesení zajistí Ing. J. Somolík 

 

24) Smlouva o vystoupení na koncertu Open Air Nepomuk (USN-R4-

1236/2021) 

Bere na vědomí 

Obsah smlouvy  “ Smlouva o vystoupení” uzavřená mezi městem Nepomuk a 

 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 
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25) Darovací smlouva na 14 plastik „ Křížová cesta“ v Nepomuku (USN-R4-

1237/2021) 

Bere na vědomí 

vybudování Křížové cesty Nepomuk na Lipový vrch – 14 zastavení ve formě kovových plastik 

výšky cca 1,8 m, na pozemcích města Nepomuk a Římskokatolické církve – Arciděkanství 

Nepomuk podle návrhu společnosti Umělecké kovářství Kovaný svět s.r.o., investor 

Souhlasí 

s přijetím daru od : 14 zastavení 

ve formě kovových plastik výšky cca 1,8 m pro Křížovou cestu Nepomuk.  

Pověřuje 

starostu města k uzavření darovací smlouvy s darující  a obdarovaným 

městem Nepomuk, když předmětem daru bude 14 kovových plastik jako součást Křížové 

cesty Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

26) Projekt  „ Cyklotrasa č. 2042“ - schválení spoluúčasti města na tomto 

projektu  (USN-R4-1238/2021) 

Bere na vědomí 

žádost Mikroregionu Nepomucko, týkající se finanční spoluúčasti na projektu “ Cyklotrasa č. 2042”. 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

finanční spoluúčast při realizaci projektové dokumentace 1. etapa k zabezpečení zbudování 

cyklotrasy č. 2042, kdy odhadované náklady činí částku 576.565,- Kč vč. DPH.(CN na vypracování 

dokumentace, která se přikládala k žádosti o dotaci).   Počítáno s dotací pro Mikroregion ve výši 

240.000,- Kč od Plzeňského kraje a vzhledem k výši zakázky na zadání vypracování projektové 

dokumentace k realizaci a zbudování cyklotrasy se bude dle zákona o VZ soutěžit. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 
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27) Projednání Memoranda o spolupráci při záchraně kulturní památky zámek 

Zelená hora u Nepomuka (USN-R4-1239/2021) 

Konstatuje 

že se seznámila s obsahem Memoranda o spolupráci při záchraně a rekonstrukci kulturní památky 

zámku Zelená hora u Nepomuka.  

 a zároveň 

Podporuje a souhlasí s předloženým textem Memoranda o spolupráci při podpoře projektu 

 s názvem  „ Centrum obnovy – k překonání důsledků perzekuce (nejen) církví a věřících za 

totalitních režimů “ 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

28) Žádost MŠ Nepomuk o souhlas s použitím prostředků investičního fondu 

do výše cca 250.000 Kč na opravu chodby v hlavní části budovy (USN-R4-

1240/2021) 

Souhlasí 

1) S opravou chodby v hlavní části budovy od firmy FM STAVBY 

2) S použitím prostředků investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Nepomuk do výše cca 

250.000 Kč 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová (vyrozumění o výsledku jednání rady) 

 

29) Žádost MŠ Nepomuk o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV_ 

Šablony III.   (USN-R4-1241/2021) 

Souhlasí 

S realizací projektu OP VVV- Šablony III. s názvem „Školka plná prožitků“, plně hrazeného 

z evropských strukturálních a investičních fondů v rámci operačního programu “Věda, výzkum a 

vzdělávání“. Projekt je určen k finančnímu zajištění pozice školního asistenta, který vytváří podmínky 

pro další vzdělávání dětí předškolního věku a na projektový den v MŠ Nepomuk. Žádost o podporu 

z OP VVV – zjednodušené projekty (tzv. Šablony ) podává Mateřská škola Nepomuk. 

 Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová (vyrozumění MŠ Nepomuk). 
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30) Konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, konaný dne 11.6.2021  

(USN-R4-1242/2021) 

Bere na vědomí 

Zápis o průběhu konkurzu  na pracovní místo ředitele /ředitelky Základní umělecké školy Nepomuk, 

okres Plzeň-jih, konaný dne 11. 6. 2021. 

Jmenuje  
 

 na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Nepomuk, 
okres Plzeň-jih s účinností od 1. 8. 2021 a stanovuje jí/jemu  plat v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením 
vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

32) Informativní zpráva z 21. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Nepomuk (USN-R4-1243/2021) 

Bere na vědomí 

průběh jednání 21. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva  města Nepomuk ,  která se konalo 29. 

března  2021. 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 




