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Číslo jednání:  JedNR4-66/2021 

Datum jednání:  17.05.2021 

 

2) Program  (USN-R4-1167/2021) 

1. Zahájení 
2. Program  
3. Kontrola usnesení  
4. Odkup pozemku parc.č. 205/1 v k.ú. Nepomuk  
5. Odkup na pozemku parc. č. st. 1161 v k.ú. Nepomuk včetně stavby garáže   
6. Prodej části pozemku parc. č. 615/6 v k.ú. Nepomuk HZS Plzeňského kraje   
7. Prodej pozemku parc.č. 398/7 v k.ú. Kramolín  
8. Elektronická aukce na prodej pozemku parc.č. 392/6 v k.ú. Prádlo   
9. Souhlas obce se zřízením zástavního práva na pozemek parc.č. 109/56 v k.ú. 

Dvorec  
10. Prodloužení nájemní smlouvy - nebytový prostor v Nepomuku, část Dvorec, U 

Trati 343  
11. Prodloužení nájemní smlouvy - nebytové prostory v Nepomuku, nám.A.Němejce 

63  
12. Výpůjčka nebytových prostor v Nepomuku, nám.A.Němejce 88   
13. Prodej kontejneru od Sdružení měst a obcí PK   
14. Žádost o dotaci „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ - finanční spoluúčast    
15. Přijetí finančních darů na zajištění svatojánských oslav 300 let blahořečení sv. JN   
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2021“  
17. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 22. 3. 2021  
18. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk na 

financování organizace Zdravotní klaun, o.p.s.  
19. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v 

období od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden 
pár spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - 
Nepomuk, žel.st. a zpět  

20. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na předfinancování 
projektu „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“    

21. Prodej pozemku parc.č. st. 266 v k.ú Dvorec včetně budovy   
22. Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za 2. pololetí školního roku 2020/2021   
23. Prominutí nájmu za nebytové prostory v Nepomuku, část Dvorec, Blatenská 135 

ODLOŽENO!!!!! 
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24. Úprava parkovacích ploch v ulici Na Vinici č.p.452-455   

25. Nákup kontejneru na bioodpad od města Kasejovice ODLOŽENO!!!!! 

26. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti p.o. Základní škola Nepomuk do titulu „ 
Šablony III, 02_20_080   

27. Organizační a smluvní zajištění koncertu Eva Urbanová - Open Air Nepomuk dne 
30. 5. 2021  

28. Různé + Diskuse 
29. Závěr 

 

3)Kontrola usnesení (USN-R4-1168/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

4)Odkup pozemku parc.č. 205/1 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1169/2021) 

Bere na vědomí 

Odkup ideální poloviny pozemku parc. č. 205/1 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

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

osoby  za kupní cenu 30,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

nabyvatel nemovité věci, pokuid není od daně osvobozen. Náklady spojené s vyhotovením  

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

 

5) Odkup na pozemku parc. č. st. 1161 v k.ú. Nepomuk včetně stavby garáže 

(USN-R4-1170/2021) 

Souhlasí 

S pozemku parc. č. st. 1161 o výměře 22 m2 v k.ú., Nepomuk včetně stavby garáže stojící na pozemku 

od fyzické osoby za cenu 20.000,-. Kč. 
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Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Odkup pozemku parc. č. st. 1161 o výměře 22 m2 v k.ú., Nepomuk včetně stavby garáže stojící na 

pozemku od  za celkovou cenu 20.000,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva ponese město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí HanaTymlová. 

 

6) Prodej části pozemku parc. č. 615/6 v k.ú. Nepomuk HZS Plzeňského kraje 

(USN-R4-1171/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje o odkup části pozemku parc. č. 615/6 o 

výměře 3850 m2 v k.ú. Nepomuk za 100,- Kč/m2. 

RM doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Prodej části  pozemku  parc. č. 615/6 o výměře 3850 m2 v k.ú. Nepomuk za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH 

a vyhotovení smlouvy s podmínkou zahájení stavby do 5 let. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

nabyvatel vlastnického práva k nemovitý věci. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

7) Prodej pozemku parc.č. 398/7 v k.ú. Kramolín (USN-R4-1172/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o odkup pozemku parc. č. 398/7 o výměře 4449 m2 v k.ú. Kramolín. 

Neschvaluje 

prodej pozemku parc. č. 398/7398/7 o výměře 4449 m2 v k.ú. Kramolín.  

Souhlasí 

S dlouhodobým pronájmem pozemku o výměře 4 449 m2 v k. ú. Kramolín za cenu 1.500,- Kč/rok. 

Podrobnosti budou zpřesněny v smlouvě. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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8) Elektronická aukce na prodej pozemku parc.č. 392/6 v k.ú. Prádlo (USN-R4-

1173/2021) 

Bere na vědomí 

Informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Plzeň na vyhlášení 

elektronické aukce na prodej pozemku parc. č. 392/6 v k.ú. Prádlo. 

Nesouhlasí 

S přihlášení do vyhlášené elektronické aukce na prodej pozemku parc. č. 392/6 v k.ú. Prádlo o výměře 

204 m2 (vodní plocha)  vyhlášené dnem 24.5.2021 s termínem podání nabídek do 22.6.2021. Plnění 

usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

9) Souhlas obce se zřízením zástavního práva na pozemek parc.č. 109/56 v 

k.ú. Dvorec (USN-R4-1174/2021) 

Souhlasí 

Se zřízením zástavního práva na pozemek parc. č. 109/56 v k.ú. Dvorec o celkové výměře 176 m2 

vedeném na LV 1530 ve prospěch ČSOB Stavební spořitelny.  Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

10) Prodloužení nájemní smlouvy - nebytový prostor v Nepomuku, část 

Dvorec, U Trati 343 (USN-R4-1175/2021) 

RM schvaluje 

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

 na dobu určitou do 31.12.2021 a vyhotovení splátkového kalendáře. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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11) Prodloužení nájemní smlouvy - nebytové prostory v Nepomuku, 

nám.A.Němejce 63  (USN-R4-1176/2021) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, nám.A.Němejce 63 – 

nájemce  od 1.10.2021 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 20 900,- Kč/rok. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

12) Výpůjčka nebytových prostor v Nepomuku, nám.A.Němejce 88  (USN-R4-

1177/2021) 

Schvaluje 

Výpůjčku nebytových prostor v Nepomuku, nám.A.Němejce 88, v I.NP o výměře 69,04 m2  – 

vypůjčitel: Mateřské centrum Beruška Nepomuk, občanské sdružení , IČO 27030636, se sídlem 

Zelenodolská 32, 335 01 Nepomuk od 1.6.2021 na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

13) Prodej kontejneru od Sdružení měst a obcí PK (USN-R4-1178/2021) 

Schvaluje 

Prodej kontejneru typu ABROLL objemu 36 m3 za smluvní cenu 19.215,- Kč , která je složena z 10 % z 

vysoutěžené ceny na základě zadávacího řízení podle zákona  č. 137/2006Sb., o VZ + částky ve výši 

7 744,- Kč za administraci projektu + 1,- Kč ( zůstatek kupní ceny) od Sdružení měst a obcí Plzeňského 

kraje. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

14) Žádost o dotaci „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ - finanční spoluúčast (USN-

R4-1179/2021) 

Schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení 

Povinnou finanční spoluúčast ve výši min. 30% CZV pro akci “ Víceúčelové hřiště Nepomuk”, které je 

předmětem žádosti do Národní sportovní agentury v rámci dotačního investičního program č. 162 52 

Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č. j. : NSA-0007/2020/D/1, Výzva 13/2020 Sportovní 

infrastruktura – Investice nad 10 mil Kč.” Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 
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15) Přijetí finančních darů na zajištění svatojánských oslav 300 let blahořečení 

sv. JN  (USN-R4-1180/2021) 

Souhlasí 

S přijetím finančních darů, které budou použity pro zajištění svatojánských oslav 300 let blahořečení 

sv. Jana Nepomuckého, které se uskuteční v roce 2021. 

1) Dárce: Pneu Duchek Havel s.r.o., IČ 26392925, Plzeňská 230, 335 01 Nepomuk –  finanční dar ve 

výši 10.000,- Kč 

2) Dárce: VSP Auto, s.r.o., IČ 25237781, Domažlická 168, 318 00 Plzeň-  finanční dar ve výši  25.000,- 

Kč  

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

16) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2021“ (USN-R4-1181/2021) 

Bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení 

Rozdělení finančních prostředků hodnotící komisí dle tabulky Podpora činnosti neziskových 

organizací r. 2021, na žádosti, které byly přijaty k hodnocení do programu „ Podpora činnosti 

neziskových organizací v roce 2021“. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

17) Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 22. 3. 2021 (1266/NR4/2021) 
 
RM bere na vědomí 

výstupy z jednání  finančního výboru ze dne 22.03.2021. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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18) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk na 

financování organizace Zdravotní klaun, o.p.s.  (USN-R4-1182/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk ve výši 5.000,- kč na financování 

organizace Zdravotní klaun, o.p.s. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

19) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v období od 13.12.2020 do 11.12.2021 na provoz 5 párů spojů v 

sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami 

Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět  (USN-R4-1183/2021) 

Bere na vědomí 

žádost a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v období od 13.12.2020 do 11.12.2021 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů 

v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 

96 988,77 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v období od 13.12.2020 

do 11.12.2021 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku mezi 

zastávkami  Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 96 988,77 Kč. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

20) Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na předfinancování 

projektu „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“  

(USN-R4-1184/2021) 

Bere na vědomí 

žádost Mikroregionu Nepomucko  o návratnou finanční výpomoc ve výši 1 283 718 Kč 

na předfinancování projektu „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“. 
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Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Nepomucko ve výši 1 283 718 Kč 

na předfinancování projektu „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“ s tím, že 

tato poskytnutá částka bude vrácena na účet města Nepomuk nejpozději do 31.12.2021. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

1185/2021) 

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) 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej pozemku parc. č. st. 266 v k.ú. Dvorec  

o výměře 32 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

 

22) Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za 2. pololetí školního roku 2020/2021  (USN-R4-1186/2021) 

Schvaluje 

Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za  2. pololetí 

školního roku 2020/2021: 

1) ředitelce MŠ Nepomuk ve výši 25.000,- Kč 

2) řediteli ZŠ Nepomuk ve výši 50.000,- Kč 

3) řediteli ZUŠ Nepomuk ve výši 40.000,- Kč 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
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24) Úprava parkovacích ploch v ulici Na Vinici č.p.452-455  (USN-R4-

1187/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost SVBD pro č.p.452,453,455 zastoupené  o úpravu parkovacích ploch 

okolo BD a přemístění kontejnerů na tříděný a směsný komunální odpad. 

Schvaluje 

Zařazení investice “Úprava parkovacích ploch okolo BD 452-455” do plánu investic města pro rok 

2021- 2022 s podmínkou spoluúčasti SV BJ na investici. 

Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na úpravy parkovacích ploch okolo BD 452-

455. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Přemístění kontejnerů na SKO a tříděný odpad v rámci zpevněných ploch na místo nezabraňující 

výhledu na místní komunikaci. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

26) Souhlas zřizovatele s podáním žádosti p.o. Základní škola Nepomuk do 

titulu „ Šablony III, 02_20_080  (USN-R4-1188/2021) 

Schvaluje 

Podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola Nepomuk do titulu “Šablony III, 02_20_080”. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města podpisem povinného dokumentu “ Prohlášení zřizovatele” k žádosti 

do titulu “ Šablony III, 02_20_080”. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

27)Organizační a smluvní zajištění koncertu Eva Urbanová - Open Air 

Nepomuk dne 30. 5. 2021 (USN-R4-1189/2021) 

Schvaluje 

Přijetí finančních darů na základě darovacích smluv, sponzoři jsou uvedeni v samostatném odstavci 

důvodové zprávy. Finanční prostředky budou použity na organizační zajištění oslav 300. výročí 

blahořečení sv. Jana Nepomuckého a budou řádně zúčtovány. 
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Schvaluje 

Honoráře za umělecké vystoupení, moderování a další technické a organizační zajištění koncertu Evy 

Urbanové, který se bude konat dne 30. 5. 2021. 

Pověřuje 

 Ing. Jiřího Švece, starostu města podpisem všech smluv, objednávek k technickému a organizačnímu 
zajištění oslav a koncertu. 
 
Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




