
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 16.11.2020 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-51/2020 

Datum jednání:  16.11.2020 

 

2) Program jednání (USN-R4-921/2020) 

1. Zahájení 
2.  Program jednání   
3.  Kontrola plnění usnesení   
4.  Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13   
5.  Doplnění usnesení č. USN-R4-805/2020 Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570   
6.  Zánik nedobytné pohledávky - REHA International, s.r.o., Hlubočepská 1190/38d, 

Praha    ODLOŽENO !!! 
7.  Stavební úpravy hřbitovní zdi a rozšíření hrobových míst   
8.  ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalů   
9.  Likvidace hydrogeologického vrtu HV-1 veřejného vodovodu Nepomuk   
10.  Nepomuk, PJ, Lesní, č.p. 600 - NN   
11.  Energeticky úsporná opatření na objektu č.p. 88, Nepomuk   
12.  Obytná zóna „Pod Oborou“ - 1.etapa -změna o poskytnuté výši dotace   
13.  Schválení instalace zabezpečovacího systému Jablotron do Městské knihovny    
14.  Aktualizace knihovních dokumentů - vyřazení   
15.  Aktualizace ceníku placených služeb a poplatků Městské knihovny    
16.  Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 

na rok 2021   
17.  Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za 1. pololetí školního roku 2020/2021   
18.  Kontroly školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za 

rok 2020   
19.  11. rozpočtové opatření v roce 2020   
20.  Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2021   
21.  Zpracování lesních hospodářských osnov na období 1.1. 2022 - 31.12. 2031   
22.  Koncert Evy Urbanové - Svatojánské slavnosti 2021 z pohledu rozpočtu roku 2021   
23.  Smlouva o věcném břemeni - vodovod  - nová hala   
24. Různé + Diskuse 
25. Závěr 
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3)Kontrola plnění usnesení (USN-R4-922/2020) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13 

(USN-R4-923/2020) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13 – nájemce 

 na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Doplnění usnesení č. USN-R4-805/2020 Prodej bytů v Nepomuku, 

Pivovarská 570 (USN-R4-924/2020) 

Bere na vědomí 

Doplnění usnesení USN-R4-805/2020 – Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 8 – kupující za cenu 486 788,- Kč. V “  Kupní 

smlouvě “ bude na žádost kupujícího uvedena i jeho manželka. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Stavební úpravy hřbitovní zdi a rozšíření hrobových míst (USN-R4-

925/2020) 

Schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 61322020 na akci ,,Stavební úpravy hřbitovní zdi a rozšíření 

hrobových míst” ve výši 450.000,-Kč, poskytnutou Plzeňským krajem z dotačního titulu 

,, Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020”. Dotace je 

poskytována jako investiční. Termín ukončení akce stanoven do 31.10. 2021. 
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Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 61322020 na akci 

,,Stavební úpravy hřbitovní zdi a rozšíření hrobových míst”. 

 Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

8) ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalů (USN-R4-926/2020) 

Souhlasí 

S rozhodnutím o poskytnutí dotace ve výši 4 111 640,40 Kč na akci ,,ČOV Dvorec – modernizace 

zařízení pro odvodnění kalů” z programu 11531 – Operační program životního prostředí 2014-2020, 

poskytovatele Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

 

9) Likvidace hydrogeologického vrtu HV-1 veřejného vodovodu Nepomuk 

(USN-R4-927/2020) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky na výběr dodavatele stavebních prací akce ,, Likvidace hydrogeologického vrtu 

HV-1 veřejného vodovodu Nepomuk”, zpracované firmou GPL-INVEST s.r.o. se sídlem 

Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice včetně návrhu smlouvy o dílo a seznamu firem pro 

poptávku. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dokladů souvisejících s výběrovým řízením. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 

 

10) Nepomuk, PJ, Lesní, č.p. 600 - NN  (USN-R4-928/2020) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

,,Nepomuk, PJ, Lesní, č.p. 600 – NN č. IZ-12-0000958/1/VB” mezi městem Nepomuk a ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, týkající se pozemku parc. č. 1551/1 v k.ú. Nepomuk ve 

vlastnictví města Nepomuk. Na dotčeném pozemku se nachází pojistková skříň. 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby ,,Nepomuk, PJ, Lesní, č.p. 600 – NN č. IZ-12-0000958/1/VB”. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 

 

11) Energeticky úsporná opatření na objektu č.p. 88, Nepomuk  (USN-R4-

929/2020) 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy se společností Stavební poradna s.r.o. na výkon administrace zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce “Energeticky úsporná opatření na objektu 

č.p. 88, Nepomuk” za cenu 20.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Zadávací dokumentaci včetně všech povinných příloh, návrhu SOD a seznamu oslovených firem 

zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce “Energeticky úsporná opatření 

na objektu č.p. 88, Nepomuk”. Zadávací dokumentace bude použita obdobná jako u předcházejících 

veřejných zakázek podobného rozsahu. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

Komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Ivana Šiftová 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Kristýna Soukupová Štěpánka Čížková DiS. 

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

Hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Ivana Šiftová 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Kristýna Soukupová Štěpánka Čížková DiS. 

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

v podmínkách zadání. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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12) Obytná zóna „Pod Oborou“ - 1.etapa -změna o poskytnuté výši dotace  

(USN-R4-930/2020) 

– změna o poskytnuté výši dotace 

Souhlasí 

Se změnami v rozhodnutí o poskytnutí dotace z dotačního programu MMR ČR 11706 – Podpora 

bydlení na akci: 9TI Nepomuk v nové výši 171.744,-Kč. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

13) Schválení instalace zabezpečovacího systému Jablotron do Městské 

knihovny  (USN-R4-931/2020) 

Bere na vědomí 

Nákup zabezpečovacího systému Jablotron do Měststké knihovny v Nepomuku od firmy SkyTrade, 

s.r.o. za cenu 33. 982,85 Kč. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem objednávky na nákup systému. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

14) Aktualizace knihovních dokumentů - vyřazení  (USN-R4-932/2020) 

Bere na vědomí 

Aktualizaci knihovních dokumentů vyřazením v souladu s platnou legislativou ČR. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslava Trhlíková, kontrolu provedení zajistí Pavel Motejzík. 

Pověřuje 

Paní Jaroslavu Trhlíkovou provedením všech úkonů spojených s vyřazením multiplikátů knihovních 

dokumentů, opotřebovaných, neúplných a poškozených knihovních dokumentů v souladu s platnou 

legislativou ČR. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 
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15) Aktualizace ceníku placených služeb a poplatků Městské knihovny (USN-

R4-933/2020) 

Schvaluje 

Platnost nového ceníku placených služeb a poplatků Městské knihovny v Nepomuku s platností od  

1. 1. 2021. Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

16) Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk na rok 2021 (USN-R4-934/2020) 

na rok 2021 

Schvaluje 

1) odpisový plán na rok 2021 u Základní školy Nepomuk v roční výši 464.525,- Kč; 

2) odpisový plán na rok 2021 u Mateřské školy Nepomuk v roční výši 265.891,- Kč; 

3) odpisový plán na rok 2021 u Základní umělecké školy Nepomuk v roční výši 33.840,- Kč. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

17) Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za 1. pololetí školního roku 2020/2021  (USN-R4-935/2020) 

Schvaluje 

Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za I. pololetí 

školního roku 2020/21: 

1) ředitelce MŠ Nepomuk ve výši 50.000 Kč ; 

2) řediteli ZŠ Nepomuk ve výši 50.000,-Kč ; 

3) řediteli ZUŠ Nepomuk ve výši 50.000,-Kč . 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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18) Kontroly školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za rok 2020 (USN-R4-936/2020) 

Bere na vědomí 

Protokoly o výsledku kontroly v příspěvkových organizacích zřizovaných městem Nepomuk: 

1) Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace; 

2) Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih; 

3) Základní umělecká škola Nepomuk, okres Plzeň-jih. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

19) 11. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-R4-937/2020) 

Schvaluje 

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. 

Pověřuje 

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

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

20)Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2021 (USN-R4-938/2020) 

Bere na vědomí 

návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2021. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zveřejnit návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2021 na internetových stránkách 

města Nepomuk a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu 

rozpočtu na zasedání zastupitelstva města Nepomuk. 

Doporučuje zastupitelstvu 
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schválit rozpočet města Nepomuk na rok 2021. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

21) Zpracování lesních hospodářských osnov na období 1.1. 2022 - 31.12. 

2031  (USN-R4-939/2020) 

( LHO Nepomuk) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky výběrového řízení na zpracování lesních hospodářských osnov Nepomuk pro 

zařizovací obvod Nepomuk včetně seznamu oslovených zpracovatelů. Výběr zpracovatele provede 

Stavební poradna České Budějovice, spol. s r.o.    

Rada města schvaluje zároveň členy hodnotící komise a jejich náhradníky: 

Hodnotící komise: V. Vokurka, H. Vaněk, O. Šíma 

Náhradníci komise: J. Silovský, J. Samek, K. Soukupová 

 

Firmy k oslovení: 

 

Plzeňský lesprojekt, a.s., IČO: 252 02 448 

Náměstí Generála Píky 2110/8 

Východní předměstí 

326 00 Plzeň 

 

EKOLES-PROJEKT s.r.o., IČO: 613 24 787 

Mládí 4024/15A 

466 04 Jablonec nad Nisou  

 

Lesprojekt Brno, a.s., IČO: 652 79 191 

Jezuitská 13 

602 00 Brno  

 

Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o., IČO: 252 50 205 

Veverkova 1335/7 

500 02 Hradec Králové 
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LesInfo CZ, a.s., IČO: 251 61 644 

Rudolfovská tř. 207 

České Budějovice 4 

370 01 České Budějovice 

Plnění usnesení zajistí Hubert Vaněk. 

 

22) Koncert Evy Urbanové - Svatojánské slavnosti 2021 z pohledu rozpočtu 

roku 2021 (USN-R4-940/2020) 

Schvaluje 

RMN schvaluje předběžný rozpočet na Koncert Evy Urbanové - Svatojánské slavnosti 2021 a 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

23) Smlouva o věcném břemeni - vodovod  - nová hala 

(USN-R4-941/2020) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Nepomuk 

(oprávněný) a  (povinný), na pozemku parc.č. 615/20, parc.č. 620 v k.ú. Nepomuk. 

Obsahem služebnosti bude právo: ponechat pod zatíženými částmi služebných pozemků vodovodní 

řad, dále jej provozovat, udržovat, opravovat a modernizovat. Zřízení služebnosti se navrhuje 

bezúplatně. Přesný rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č.1196-285/2019.  

Oprávněný je povinen po zásahu do zatížených částí služebných pozemků uvést tyto části pozemků 

do původního stavu v rozsahu zásypu a zpevnění až pod úroveň povrchové vrstvy, není však povinen 

obnovovat jejich povrchovou úpravu, kterou si na své náklady obnoví povinný. Tyto podmínky, v 

rámci smluvní volnosti dle § 1, odst. (2) občanského zákoníku odchylné od zákonné úpravy, byly 

ujednány v souvislosti s udělením souhlasu oprávněného ke zřizování staveb povinných na zatížených 

částech služebných pozemků. Takto ujednané podmínky podle výslovné vůle smluvních stran 

nemohou být považovány za hrubý nepoměr mezi zatížením služebných pozemků a výhodou 

oprávněného a nemohou vést k omezení nebo ke zrušení služebnosti. 
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Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Nepomuk 

(oprávněný) a  (povinný), na pozemku parc.č. 615/20, parc.č. 620 v k.ú. Nepomuk. 

Obsahem služebnosti bude právo: ponechat pod zatíženými částmi služebných pozemků vodovodní 

řad, dále jej provozovat, udržovat, opravovat a modernizovat. Zřízení služebnosti se navrhuje 

bezúplatně. Přesný rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č.1196-285/2019.  

Oprávněný je povinen po zásahu do zatížených částí služebných pozemků uvést tyto části pozemků 

do původního stavu v rozsahu zásypu a zpevnění až pod úroveň povrchové vrstvy, není však povinen 

obnovovat jejich povrchovou úpravu, kterou si na své náklady obnoví povinný. Tyto podmínky, v 

rámci smluvní volnosti dle § 1, odst. (2) občanského zákoníku odchylné od zákonné úpravy, byly 

ujednány v souvislosti s udělením souhlasu oprávněného ke zřizování staveb povinných na zatížených 

částech služebných pozemků. Takto ujednané podmínky podle výslovné vůle smluvních stran 

nemohou být považovány za hrubý nepoměr mezi zatížením služebných pozemků a výhodou 

oprávněného a nemohou vést k omezení nebo ke zrušení služebnosti. 

Plnění usnesení zajistí: Alena Šulcová. 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




