
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 18.10.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-79/2021 

Datum jednání:  18.10.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1346/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/16 v k.ú. Dvorec   
5. Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/17 v k.ú. Dvorec   
6. Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, VRT HV - 07 prameniště 

Klejnot   
7. Nepomuk, PJ, Na Vinici č.p. 457 - NN, č. IZ - 12 - 0000990/1/VB   
8. Směna pozemků parc.č. 919/2 a parc. č. 922/23 v k.ú. Klášter   
9. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63   
10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 18   
11. Úpravy plynové kotelny v městském muzeu a gelerii   
12. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4kV NN   
13. Souhlas s přijetím daru - pozemek parc.č . 368/2 v k.ú.Nepomuk   
14. Hřbitovní agenda   
15. 9. rozpočtové opatření v roce 2021   
16. Směrnice o inventarizaci majetku a závazků města Nepomuk   
17. Žádost o rekonstrukci bytu č.4, Jirky Kubíka 368   
18. Oprava MK Přesanické ulice Nepomuk   
19. Pořízení nového osobního automobilu pro městskou policii Nepomuk   

20. Žádost o zrušení nápisu „Zlatnictví“ na budově č.p.62  ODLOŽENO!!! 

21. Různé+Diskuse 
22. Závěr 

 

Schvaluje 

program jednání. 
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3) Kontrola usnesení (USN-R4-1347/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

4)  Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/16 v k.ú. Dvorec (USN-R4-

1348/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost paní  o odkoupení nově vzniklého pozemku parc.  

č. 228/16 o výměře 864 m2 (orná půda) v k.ú.  Dvorec . 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/16 o výměře 864 m2 (orná půda) v k.ú.  Dvorec za cenu 

1.600,00 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

nese kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

5) Prodej nově vzniklého pozemu parc. č. 228/17 v k.ú. Dvorec (USN-R4-

1349/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení nově vzniklého pozemku parc.  

č. 228/17 o výměře 1103 m2 (orná půda) v k.ú.  Dvorec . 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/17 o výměře 1103 m2 (orná půda) v k.ú.  Dvorec za cenu 

1.600,00 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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6) Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, VRT HV - 07 

prameniště Klejnot  (USN-R4-1350/2021) 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci výběru dodavatele stavebních prací hydrogeologických průzkumných vrtů 

akce ,,Nepomuk  vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV – 07 prameniště Klejnot”, 

vyhotovenou firmou GPL – INVEST s.r.o. se sídlem Kněžkodvorská č.p. 2632, 370 04 České Budějovice 

včetně návrhu smlouvy o dílo. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dokladů souvisejících s výběrovým řízením akce ,, Nepomuk vrty 

HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV – 07 prameniště Klejnot”. Plnění usnesení zajistí Josef 

Silovský. 

 

7) Nepomuk, PJ, Na Vinici č.p. 457 - NN, č. IZ - 12 - 0000990/1/VB  (USN-R4-

1351/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o věcném břemenu a dohody o umístění stavby ,, Nepomuk, PJ, Na Vinici č.p. 457 – 

NN, č. IZ-12-0000990/1/VB” s čez Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02 v souvislosti s uložením kabelů NN do země v pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Nepomuk ve 

vlastnictví města Nepomuk. Předmětem smlouvy bude zřízení věcného břemene, jehož obsahem 

bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat a opravovat Zařízení distribuční soustavy na 

Dotčených nemovitostech. Jednorázová náhrada budoucí povinné bude vyplacena ve výši 5 800,-Kč 

bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o věcném břemenu a dohody o umístění stavby 

,,Nepomuk, PJ, Na Vinici č.p. 457 – NN, č. IZ-12-0000990/1/VB”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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8) Směna pozemků parc.č. 919/2 a parc. č. 922/23 v k.ú. Klášter (USN-R4-

1352/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost společnosti DS Nepomuk s.r.o. o směnu pozemku parc. č. 922/23 o výměře 104 m2 (ostatní 

plocha/jiná plocha) v k.ú. Klášter za pozemek parc. č. 919/2 o výměře 171 m2 (ostatní plocha/zeleň)  

v k.ú. Klášter 

Pověřuje 

Odbor finanční a majetkový vyvěšením záměru na směnu pozemku p. č. 919/2 v k. ú. Klášter ve 

vlastnictví města Nepomuk a pozemku p. č. 922/23 v k. ú. Klášter  ve vlastnictví společnosti  

DS Nepomuk s. r.o.. Za plnění usnesení zodpovídá Hana Tymlová. 

 

9) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám. A. Němejce 63 

(USN-R4-1353/2021) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63 – nájemce  na 

dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 18 

(USN-R4-1354/2021) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 544, byt č. 18 – nájemce 

od 1.11.2021 na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

11) Úpravy plynové kotelny v městském muzeu a gelerii  (USN-R4-1355/2021) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na stavební práce: “Úprava plynové kotelny Městského muzea a 

galerie č.p.126”se společností FRÁTHERM s.r.o., IČ: 29091314, za smluvní cenu 259.886,83 Kč bez 

DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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12) Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4kV NN (USN-R4-1356/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4kV NN se společností ČEZ Distribuce a.s. na odběrné místo - veřejné osvětlení Dvorec a 

úhradu podílu na nákladech ve výši 2.500,- Kč. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

13) Souhlas s přijetím daru - pozemek parc.č . 368/2 v k.ú.Nepomuk  (USN-R4-

1357/2021) 

Bere na vědomí 

Návrh darovací smlouvy na pozemek parc.č. 368/2 o výměře  571 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. 

Nepomuk, lokalita V Korýtkách od fyzické osoby. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Přijetí daru od předmětem daru je pozemková 

parcela  parc.č. 368/2 o výměře  571 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Nepomuk, lokalita V Korýtkách. 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese město Nepomuk. Plnění 

usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

14) Hřbitovní agenda (USN-R4-1358/2021) 

Schvaluje 

nabídku od firmy GpŠ Šedivý spol s r.o., IČ 01681389, 5. Května 663, 336 01 Blovice na provedení 

pasportizace hřbitova včetně dodání rozšíření modulu pro evidenci. Plnění usnesení zajistí Veronika 

Nová. 
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15) 9. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1359/2021) 

Schvaluje 

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

účtů činí 139 575 010 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

163 947 580 Kč. 

Pověřuje 

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

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

16) Směrnice o inventarizaci majetku a závazků města Nepomuk (USN-R4-

1360/2021) 

Schvaluje 

směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Nepomuk s platností od 01.11.2021. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

17) Žádost o rekonstrukci bytu č.4, Jirky Kubíka 368  (USN-R4-1361/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o rekonstrukci bytu č.4 v BD Jirky Kubíka č.p.368, Nepomuk podanou  

Schvaluje 

Opravu bytu č.4 vč.p.368 Jirky Kubíka, Nepomuk – uvedení bytu do užívání schopného stavu.  

Celkový finanční příspěvek města je do max. výše výši 50.000,- Kč vč. DPH  

 

 Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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18) Oprava MK Přesanické ulice Nepomuk (USN-R4-1362/2021) 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozora stavebníka na akci ,,Oprava MK Přesanické 

ulice Nepomuk” s i za částku 29 600,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy na výkon technického dozora stavebníka na akci 

,,Oprava MK Přesanické ulice Nepomuk” s  za částku 29 600,-Kč bez DPH. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

19) Pořízení nového osobního automobilu pro městskou policii Nepomuk 

(USN-R4-1363/2021) 

Bere na vědomí 

Protokol z jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: “ Pořízení nového 

osobního automobilu pro městskou policii Nepomuk ”. 

Schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: “ Pořízení nového osobního 

automobilu pro městskou policii Nepomuk ”od uchazeče AUTA BOREK a.s., IČ: 25163051, za 

nabídkovou cenu 405.950,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu na dodávky: “ Pořízení nového osobního automobilu pro městskou policii 

Nepomuk ”od uchazeče AUTA BOREK a.s., IČ: 25163051, za nabídkovou cenu 405.950,- Kč bez DPH. 

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Starostu Ing. Jiřího Švece uzavřením kupní smlouvy na dodávky: “ Pořízení nového osobního 

automobilu pro městskou policii Nepomuk ”se společností AUTA BOREK a.s., IČ: 25163051, za 

smluvní cenu 405.950,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 




