
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 16.9.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-21/2021  

Datum jednání:  16.09.2021 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-347/2021) 

Bere na vědomí 

Vyjádření M. Němce st. “ zápis se shoduje ve všech bodech”. 

 

3) Program jednání (USN-Z4-348/2021) 

 Schvaluje 

 Program jednání s tím, že před bod č. 6 byl předsazen bod č. 18. 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola usnesení   
6. Rozšíření obsahu změny č. 2 ÚP Nepomuk   
7. Souhlas s vrácením dotace z IROP výzva č. 36 určená na výstavbu požární 

zbrojnice pro JPO III Nepomuk    
8. Schválení cenové nabídky na vybudování kolumbária v Nepomuku, investice roku 

2022   
9. Odsouhlasení prodejní ceny pozemků na výstavbu rodinných domů lokalita Pod 

Oborou   
10. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 455, byt č. 5   
11. Prodej hrobky V/80 v k.ú. Nepomuk   
12. Prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 594/102 a parc.č.  594/101 v k.ú Nepomuk   
13. Prodej pozemku parc. č. 109/7 v k.ú. Dvorec   
14. Prodej části pozemku parc. č. 377/4 v k.ú. Nepomuk   
15. Odkup ideální 1/2 pozemku parc.č. 205/1 v k.ú. Nepomuk   
16. Směna pozemků parc. č. 1329/12, parc. č. 1477/2 s pozemky parc. č. 1329/11, 

parc. č. 1329/13 v k.ú. Nepomuk   
17. Schválení finančního příspěvku SDH Dvorec na opravu střechy Hasičské zbrojnice   
18. OZV č. 3/2021 o zřízení městské policie v Nepomuku   
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19. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 města Nepomuk „ O zákazu používání 
alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném 
prostranství“   

20. 7. rozpočtové opatření v roce 2021   
21. 8. rozpočtové opatření v roce 2021   
22. Realizace nápravných opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

ÚSC Nepomuk za rok 2020   
23. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020   
24. Různé+Diskuse 
25. Závěr 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-349/2021) 

Volí 

členy návrhové komise ve složení: M. Barocha, M. Němce ml. a P. Zemana. 

Volí 

Ověřovatele zápisu: J. Koubu a M. Demelu. 

 

5) Kontrola usnesení (USN-Z4-350/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

6) Rozšíření obsahu změny č. 2 ÚP Nepomuk (USN-Z4-351/2021) 

Schvaluje 

 rozšíření obsahu změny č. 2 územního plánu Nepomuk na základě návrhu na zkrácený 

postup pořízení změny územního plánu postupem dle § 55a stavebního zákona ve znění: 

d. Prověření změny plochy veřejných prostranství VP na pozemcích parc.č. 106/15, 
106/14, 122/13, 122/22, 110/3, 110/2 a 109/2 v k.ú. Dvorec na plochu smíšenou 
výrobní PROD-N-produkční využití, s nižší zátěží dle přílohy č. 4 a), b) bez vymezení 
VPS.DI.12 na pozemcích parc.č. 122/13, 106/15, 106/14 v k.ú. Dvorec,   
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e. Prověření změny výškové hladiny zástavby na pozemcích v přestavbové ploše T-01 
k.ú. Nepomuk z výškové hladiny II. na výškovou hladinu III. a prověření změny 
podmínek pro pořízení územní studie (US-P 01), příloha č. 5 a), b) . 
 
Změna v bodech d. a e. je podmíněna úhradou celkových nákladů na její pořízení 
navrhovatelem. 
 

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

 

7) Souhlas s vrácením dotace z IROP výzva č. 36 určená na výstavbu požární 

zbrojnice pro JPO III Nepomuk (USN-Z4-352/2021) 

Bere na vědomí 

 informaci, že nadále platí přiznání dotace ve výši 23 283 943,- Kč na stavbu požární zbrojnice, 

které město obdrželo na základě oznámení z řídícího orgánu IROPU CZ.061.23/0.0/0/16 

_055/0003767 „ Stanice IZS – novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk, výzva č. 36 

 a dále bere na vědomí  

přepracovaný rozpočet pro výstavbu nové požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk od Ing. M. 

Strakové ve výši 52 378 247,- Kč. 

Plnění usnesení zajistí Švec Jiří. 

 

8) Schválení cenové nabídky na vybudování kolumbária v Nepomuku, 

investice roku 2022 (USN-Z4-353/2021) 

Bere na vědomí 

cenovou nabídku na vybudování kolumbária na hřbitově v Nepomuku. Předběžný rozpočet 

vypracován firmou Kamenictví Jindřich Nedvěd, Bližanovy 82, Plánice. Plnění usnesení zajistí 

Vladimír Vokurka. 
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9) Odsouhlasení prodejní ceny pozemků na výstavbu rodinných domů lokalita 

Pod Oborou (I.etapa)  (USN-Z4-354/2021)    

Bere na vědomí 

Cenovou kalkulaci na zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů lokalita Pod Oborou, k. ú 

Dvorec, obec Nepomuk, okr. Plzeň jih a údaj o ceně obvyklé za m2 stavebního pozemku ke dni 

16.9.2021.  

Schvaluje 

prodejní cenu pozemkových parcel v obytné zóně Pod Oborou, k. ú. Dvorec, obec Nepomuk, okr. 

Plzeň jih na základě podaných rezervací s ohledem na cenovou kalkulaci, prodejní ceny pozemků pro 

výstavbu rodinných domů v místě a čase obvyklé, s přihlédnutím na § 39 a § 38 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve výši 1 600,- Kč/m2  vč. DPH pro nově vzniklá par. č. dle GP seznam níže: 

 

číslo 

pozemku 

dle 

situace 

OZ 

výměra 

dle 

GP788-

286/2021 

parc. č. 

dle GP zájemce 

datum 

podání 

žádosti bydliště 

5 864 m2 228/16 

6 
1103 m2 228/17 

7 1160 m2 228/18 

  Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

10) Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 455, byt č. 5 (USN-Z4-355/2021) 

Schvaluje 

Prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 455, byt č. 5, o velikosti 2+1, 

celková plocha včetně příslušenství 61,91 m2 – kupující  za cenu 802 680,- Kč. Cenu 

bytu uhradí při podpisu kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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11) Prodej hrobky V/80 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-356/2021) 

Schvaluje 

Prodej hrobky V/80 na pozemkové parc. č. 615/4 v k.ú. Nepomuk za cenu 

40.000,- Kč včetně DPH, kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy. Náklady spojené s 

vyhotovením smlouvy uhradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

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

Nepomuk  (USN-Z4-357/2021) 

Schvaluje 

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.  V kupní smlouvě bude zřízeno bezúplatně věcné břemeno pro město Nepomuk z důvodu 

vodovodní a kanalizační sítě. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

nese kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

13) prodej pozemku parc. č. 109/7 v k.ú. Dvorec (USN-Z4-358/2021) 

Schvaluje 

Prodej pozemku parc. č. 109/7 o výměře 282 m2 v k.ú. Dvorec, v ulici Lesnická  za 

cenu 260 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

nese kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

14) Prodej části pozemku parc. č. 377/4 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-359/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy na prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 377/5 (travní porost) o výměře 

 129 m2 (vznikající z parc. č. 377/4) v k.ú. Nepomuk v ulici Třebčická za cenu 

300 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese 

kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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15) Odkup ideální 1/2 pozemku parc.č. 205/1 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-

360/2021) 

Schvaluje 

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. Poplatníkem daně  

z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel nemovité věci, pokud není od daně osvobozen. Náklady 

spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí hradí město 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

16) Směna pozemků parc. č. 1329/12, parc. č. 1477/2 s pozemky parc. č. 

1329/11, parc. č. 1329/13 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-361/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy na směnu  nově vznikajících pozemků parc.č. 1329/12 o výměře 12 m2 (vznikající  

z parc. č. 1329/7) a  parc.č. 1477/2 o výměře 87 m2 (vznikající z 1477) oba v k.ú. Nepomuk ve 

vlastnictví města Nepomuk za nově vznikající pozemky parc. č. 1329/11 o výměře 46 m2 (vznikající  

z 1329/6)a parc. č. 1329/13 o výměře 53 m2  (vznikající z 1329/4) oba v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

fyzické osoby bez doplatku. Náklady spojené s vyhotovením a předložením 

smlouvy ke vkladu práva hradí město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

17) Schválení finančního příspěvku SDH Dvorec na opravu střechy Hasičské 

zbrojnice (USN-Z4-362/2021) 

Schvaluje 

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. 

 

 

18) OZV č. 3/2021 o zřízení městské policie v Nepomuku (USN-Z4-363/2021) 

Schvaluje 

na návrh  starosty města  Nepomuk  vydat na základě ust.§ 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm .d) a ust. § 84 odst.2 písm.h) zákona 
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128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OZV č. 3/2021 o zřízení městské policie v 

Nepomuku a zřizuje městskou policie v Nepomuku ke dni 1. 1. 2022. Plnění usnesení zajistí Jiří 

Švec. 

 

19) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 města Nepomuk „ O zákazu požívání 

alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném 

prostranství“ (USN-Z4-364/2021) 

Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 „ O zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a 

psychotropních látek na veřejném prostranství“. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

20) 7. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-Z4-365/2021) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 130 777 080 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

155 149 650 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

21) 8. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-Z4-366/2021) 

Schvaluje 

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. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu osmým rozpočtovým opatřením v roce 2021. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 
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22) Realizace nápravných opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2020 (USN-Z4-367/2021) 

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). 

Souhlasí a doporučuje 

Pohledávku “sanatorium” vést na podrozvahové evidenci. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

23) Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020 (USN-Z4-

368/2021) 

Bere na vědomí 

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

Ověřili: 

M. Demela.……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

J. Kouba.……..….....……….....…………………………………………………………….................................. 

 




