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Číslo jednání:  JedNR4-56/2021 

Datum jednání:  18.01.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1004/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 prameniště 

Klejnot   
5. Nepomuk - připojení vrtů HJ1A, HJ2A,HJ3A prameniště Klášter   
6. Realizace energetických úsporných opatření objektu Mateřské školy Nepomuk - 

Dvorec, U Školky 193   
7. Energeticky úsporná opatření na objektu č.p. 88, Nepomuk   
8. Přeložka VN v lokalitě „Pod Vinicí“   
9. Veřejné osvětlení Nepomuk a pokládka HDPE trubek ulice J.J. Ryby, U Pošty   
10. Nákup malého nákladního automobilu   
11. Prodej Multikáru M 25 - 1003568   
12. Prodej Vysokozdvižného vozíku Balkancar typ DFG 3033 R2   
13. ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalů   
14. Žádost o převod finančních prostředků v rámci dotačního programu města 

Nepomuk pro rok 2020 Podpora sportovních akcí na jiný sportovní projekt   
15. Úprava tarifních složek platu u ředitelů školských příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1.1.2021   
16. Výroční zpráva o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací 

podle zák. č. 106/1999 Sb.   
17. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár 
spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, 
žel.st. a zpět   

18. 1. rozpočtové opatření v roce 2021   
19. Vyhlášení veřejné sbírky na financování výroby a instalaci žulového podstavce pod 

sochu sv. Jana Nepomuckého umístěného na okružní křižovatce u Pyramidy v 
Nepomuku   

20. Vyvěšení záměru na pronájem plochy (zábradlí) před domem čp. 476 v Nádražní 
ulici   

21. Nabídka odkupu spoluvlastnického podílu   
22. Uzavření smlouvy o dočasném užívání veřejných prostranství pro provoz 

pouťových atrakcí a stánkového prodeje o Nepomucké pouti v r. 2021, 2022 a 
2023   
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23. Informace z 20. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Nepomuk   
24. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 07.12.2020   
25. Sdělení MAS sv. Jana z Nepomuku,z.s.     
26. Různé + Diskuse 
27. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1005/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

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

Klejnot  (USN-R4-1006/2021) 

Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy s firmou GPL – INVEST s.r.o. se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 04 České 

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

Klejnot” za částku 38.000,- Kč bez DPH, jejíž obsahem je zajistit jménem příkazce inženýrskou činnost 

spočívající v provedení díla a vykonání činnosti a úkonů souvisejících se zpracováním žádosti o 

poskytnutí podpory ze ,,Státního fondu životního prostředí”, vyhlášené ve výzvě č. 2/218 Ministerstva 

životního prostředí ČR. Vykonání činnosti a úkonů souvisejících se zpracováním podkladů pro 

vyhotovení smlouvy se SFŽP. Vykonání činnosti a úkonů souvisejících se zajištěním činností v procesu 

zadávání veřejných zakázek pro výše uvedenou akci dle zákona 134/2016 Sb.. Zajištění Závěrečného 

vyhodnocení akce dle podmínek SFŽP. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy s firmou GPL – INVEST s.r.o. se sídlem 

Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice na akci ,,Nepomuk – vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A 

prameniště Klášter, vrt HV – 07 prameniště Klejnot”.  

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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5) Nepomuk - připojení vrtů HJ1A, HJ2A,HJ3A prameniště Klášter (USN-R4-

1007/2021) 

Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy na akci ,,Nepomuk – připojení vrtů HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter” s 

firmou GPL – INVEST s.r.o. se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, jejíž obsahem je 

zajištění inženýrské činnosti spočívající v provedení díla a vykonání činnosti a úkonů souvisejících se 

zpracováním žádosti na akci ,,Nepomuk – připojení vrtů HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter” o 

poskytnutí podpory ze ,,Státního fondu životního prostředí”, vyhlášené ve výzvě č. 2/2018 

Ministerstva životního prostředí ČR. Vykonání činnosti a úkonů souvisejících se zpracováním 

podkladů pro vyhotovení smlouvy se SFŽP. Vykonání činnosti a úkonů souvisejících se zajištěním 

činnosti v procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona 134/2016 Sb.. Závěrečné vyhodnocení akce 

dle podmínek SFŽP. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy na akci ,,Nepomuk – připojení vrtů HJ1A, HJ2A, 

HJ3A prameniště Klášter” s firmou GPL – INVEST s.r.o. se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 04 České 

Budějovice. Podpisem plné moci pro firmu GPL – INVEST s.r.o. se sídlem Kněžskodvorská 2632, 370 

04 České Budějovice ve věcech týkajících se zadání veřejné zakázky ,,Nepomuk - připojení vrtů HJ1A, 

HJ2A, HJ3A prameniště Klášter.  

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

6) Realizace energetických úsporných opatření objektu Mateřské školy 

Nepomuk - Dvorec, U Školky 193 (USN-R4-1008/2021) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na výkon technického dozora stavebníka na akci ,,Realizace energeticky 

úsporných opatření objektu Mateřské školy Nepomuk – Dvorec, U Školky 193”. 

Lukáš Porubský, projektové práce, stavební činnost 

Písecká 19, 326 00 Plzeň                                                                                    78.000,- Kč bez DPH 

Ing. Jiří Fencl, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň                                                 61.600,- Kč bez DPH 

Stavitelství Němec spol. s r.o., Dělostřelců 1202 

Nové Město, 337 01 Rokycany                                                                          88.500,- Kč bez DPH 
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Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického dozora stavebníka na akci  ,,Realizace energeticky 

úsporných opatření objektu Mateřské školy Nepomuk – Dvorec, U Školky 193” s ing. Jiřím Fenclem za 

částku 61.600,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy s ing. Jiřím Fenclem za částku 61.600,- Kč bez 

DPH.  

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

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

1009/2021) 

Bere na vědomí 

Odborný posudek zpracovaný spol. STAVEBNÍ PORADNA s.r.o. a Zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek  v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce “Energeticky úsporná 

opatření na objektu č.p. 88, Nepomuk”. na část 1 – výměna výplní otvorů a na část 2 – ústřední 

vytápění.  

Schvaluje 

Výběr nejvhodnějšího uchazeče  v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce “Energeticky úsporná opatření na objektu č.p. 88, Nepomuk”,  na část 1 – výměna výplní 

otvorů společnost  Oknoplastik s.r.o., Za Balonkou 267, 261 01 Příbram , IČ : 26737906  s nabídkovou 

cenou  570.377,- Kč bez DPH. 

Výběr nejvhodnějšího uchazeče  v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce “Energeticky úsporná opatření na objektu č.p. 88, Nepomuk”,  na část 2 – plynovod a ústřední 

vytápění  společnost  Frátherm s.r.o.,  Bolešiny 98, 339 01 Klatovy, IČ : 29091314  s nabídkovou cenou  

568.553,88,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce “Energeticky úsporná opatření na objektu č.p. 88, Nepomuk”,  na část 1 – výměna 

výplní otvorů se společností  Oknoplastik s.r.o., Za Balonkou 267, 261 01 Příbram , IČ : 26737906  za 

cenu  570.377,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce “Energeticky úsporná opatření na objektu č.p. 88, Nepomuk”,  na část 2 – plynovod a 

ústřední vytápění  se společností  Frátherm s.r.o.,  Bolešiny 98, 339 01 Klatovy, IČ : 29091314  za cenu  

568.553,88,- Kč bez DPH.  

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

8) Přeložka VN v lokalitě „Pod Vinicí“ (USN-R4-1010/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy číslo: Z_S24_12_8120058642 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 

dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 za cenu 4.703.019,- Kč. 

Stavbu provede spol. SEG, s.r.o. do 5-ti měsíců od podpisu této smlouvy.  

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy číslo: Z_S24_12_8120058642 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 

24729035 za cenu 4.703.019,- Kč.  

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

9) Veřejné osvětlení Nepomuk a pokládka HDPE trubek ulice J.J. Ryby, U Pošty  

(USN-R4-1011/2021) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 21/0017/1042 s 

Římskokatolickou farností – arciděkanství Nepomuk, sídlem Přesanické náměstí 1, 335 01 Nepomuk, 

zastoupená P. , týkající se akce ,,Veřejné osvětlení Nepomuk a pokládka 

HDPE trubek ulice J.J. Ryby, U Pošty” pro  pozemek parc. č. st. 448/1 ve vlastnictví Římskokatolické 

církve. Výše služebnosti činí jednorázově 10.000,-Kč. 

Pověřuje 

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

služebnosti  č. 21/0017/1042 s Římskokatolickou farností – arciděkanství Nepomuk, sídlem 

Přesanické náměstí  1, 335 01 Nepomuk s jednorázovou výší služebnosti 10.000,- Kč.  
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Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

10) Nákup malého nákladního automobilu (USN-R4-1012/2021) 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci včetně všech povinných příloh, a seznamu oslovených firem zadávacího řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky “Nákup malého nákladního automobilu do 3,5 t”.  

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 Václav Hora 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Ing. Jaroslav Somolík 

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

Hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Václav Hora 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Ing. Jaroslav Somolík 

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

v podmínkách zadání. 

 Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

11) Prodej Multikáru M 25 - 1003568  (USN-R4-1013/2021) 

Schvaluje 

vyvěšení záměru na prodej nákladního automobilu Multicaru M 2510, SPZ 1PO 3568 za nabídkovou 

cenu 90.000,- Kč vč. DPH. 
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Ukládá 

Paní Petře Maškové zveřejnění záměru prodeje na úřední desce města. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

12) Prodej Vysokozdvižného vozíku Balkancar typ DFG 3033 R2  (USN-R4-

1014/2021) 

Schvaluje 

vyvěšení záměru na prodej vysokozdvižného vozíku BALKANCAR typ DFGG 3033 R2 , SPZ 7C5 8440 za 

nabídkovou cenu 90.000,- Kč vč. DPH. 

Ukládá 

Paní Petře Maškové zveřejnění záměru na prodeje na úřední desce města. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

13) ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalů (USN-R4-

1015/2021) 

Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 

České Budějovice na akci ,,ČOV Dvorec – modernizace zařízení pro odvodnění kalů” na obstarání 

záležitosti spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu spojené s výběrem 

dodavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek za částku 20.000,- 

Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. se sídlem 

Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice na akci ,,ČOV Dvorec – modernizace zařízení pro 

odvodnění kalů” za částku 20.000,-Kč bez DPH.  

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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14) Žádost o převod finančních prostředků v rámci dotačního programu města 

Nepomuk pro rok 2020 Podpora sportovních akcí na jiný sportovní projekt 

(USN-R4-1016/2021) 

Schvaluje 

Změnu ve vyúčtování dotačního program města Nepomuk „ Podpora sportovních akcí” žadatele 

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nepomuk na převod  finančních prostředků ze sportovní 

akce Územní halový přebor v rybolovné technice mládeže- podzimní kolo na dva závody v lovu ryb 

udicí na plavanou pro kategorie dětí U 15-20. 

Uspořádané závody: 

1. Pohár ZUS v LRU na plavanou pro kategorie U15 -20 jarní kolo 

2. Pohár ZUS v LRU na plavanou pro kategorie U15 – 20 podzimní kolo 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

15) Úprava tarifních složek platu u ředitelů školských příspěvkových 

organizací zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1.1.2021 (USN-R4-

1017/2021) 

Určuje 

Tarifní složku platu ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 

podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění novely NV č. 603/2020 sb. s účinností od 1. 1.2021: 

1) Ředitelce Mateřské školy (MŠ) Nepomuk ve výši dle 11. platové třídy, 4. platového stupně; 

2) Řediteli Základní umělecké školy (ZUŠ) Nepomuk ve výši dle 12. platové třídy, 7. platového 

stupně; 

3) Řediteli Základní školy (ZŠ) Nepomuk ve výši dle 13. platové třídy, 7. platového stupně. 

Upravuje 

S tarifem související složku platu příplatek za vedení v souladu s § 124, odst. 3, z.č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1.2021 ve výši: 

1) Ředitelce MŠ Nepomuk 11.000 Kč z 11. platové třídy ve 3. stupni řízení; 

2) Řediteli ZUŠ Nepomuk 13.000 Kč z 12. platové třídy ve 2. stupni řízení; 
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3) Řediteli ZŠ Nepomuk 15.000 Kč z 13. platové třídy ve 4. stupni řízení. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

16) Výroční zpráva o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování 

informací podle zák. č. 106/1999 Sb.  (USN-R4-1018/2021) 

Schvaluje 

Výroční zprávu Města Nepomuk v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za období roku 2020. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

17) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 5 párů 

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

Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět  (USN-R4-1019/2021) 

Bere na vědomí 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

v roce 2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 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 

45 682,94 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020 v období od 

14.06.2020 do 12.12.2020 na 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 45 682,94 Kč.  

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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18) 1. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1020/2021) 

Schvaluje 

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

účtů činí 99 648 000 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

124 020 570 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu prvním rozpočtovým opatřením v roce 2021.  

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

19) Vyhlášení veřejné sbírky na financování výroby a instalaci žulového 

podstavce pod sochu sv. Jana Nepomuckého umístěného na okružní 

křižovatce u Pyramidy v Nepomuku (USN-R4-1021/2021) 

Schvaluje 

Vyhlášení veřejné sbírky města Nepomuk na provedení žulového podstavce pod sochu sv. Jana 

Nepomuckého na okružní křižovatce I/20 v Nepomuku u Pyramidy. Za tímto účelem bude městem 

zřízen samostatný účet u České spořitelny a.s. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka provedením administrativních úkonů veřejné sbírky.  

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

20) Vyvěšení záměru na pronájem plochy (zábradlí) před domem čp. 476 v 

Nádražní ulici (USN-R4-1022/2021) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pronájem plochy (zábradlí) před domem čp. 476 v Nádražní ulici. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 18.1.2021 
 

 
 
Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem plochy (zábradlí) před domem čp. 476 v Nádražní ulici. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

21) Nabídka odkupu spoluvlastnického podílu (USN-R4-1023/2021) 

Nesouhlasí 

S nabídkou odkupu ideální ½ spoluvlastnického podílu pozemkové parcely p.č. 204/42 v k.ú. 

Nepomuk o celkové výměře 768 m2 od fyzické osoby. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

22) Uzavření smlouvy o dočasném užívání veřejných prostranství pro provoz 

pouťových atrakcí a stánkového prodeje o Nepomucké pouti v r. 2021, 2022 a 

2023 (USN-R4-1024/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dočasném užívání veřejných prostranství pro provoz pouťových atrakcí a 

stánkového prodeje o Nepomucké pouti v r. 2021, 2022 a 2023 s p.  za 

nájemné ve výši 100.000,- Kč . 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 
23) Informace z 20. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Města 
Nepomuk (1097/NR4/2021) 
 
Bere na vědomí 

obsah zápisu z 20. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Nepomuk ze dne 4. 12. 2020 

 
 
 
 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 18.1.2021 
 

 
 

24) Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 07.12.2020 (1079/NR4/2021) 
 
Bere na vědomí 

výstupy z jednání  finančního výboru ze dne 07.12.2020. 

 
 
25) Sdělení MAS sv. Jana z Nepomuku,z.s.  (1094/NR4/2021)   
Bere na vědomí 

informaci předsedy MAS sv. Jana z Nepomuku , z.s. ohledně přesunutí aktivit projektu “ Dycky spolu” 

do Městyse Žinkovy. 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




