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Číslo jednání:  JedNR4-49/2020 

Datum jednání:  19.10.2020 

 

2) Program jednání (USN-R4-891/2020) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prodej části pozemku parc. č. 1503/2 o výměře cca 325 m2 v k.ú. Nepomuk   
5. Prodej části pozemku parc. č. 1539/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Nepomuk   
6. ČOV Klášter havarijní stav   
7. Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice   
8. Připojení vrtů HJ25/A a HV3/A pro město Nepomuk   
9. Prodloužení nájemních smluv - Nepomuk, Pivovarská 570,571,572   
10. Pronájem pozemku parc. č. 314/4 v k.ú. Nepomuk, o výměře 3 348 m2 (ostatní 

plocha)   
11. Směna nově vznikajícího pozemku parc.č. 1551/5 ve vlastnictví města Nepomuk a 

za nově vznikající pozemek parc.č. 1772/2 ve vlastnictví fyzické osoby, vše v k.ú. 
Nepomuk    

12. Dotace na projekt „projekt „Vzpomínky“ z programu Plzeňského kraje „Podpora 
literární tvorby a publikační činnosti 2020“   

13. Dotace na projekt „Vydání knihy s pracovním názvem Prameny“ z programu 
Plzeňského kraje „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“   

14. Použití prostředků fondu investic ZŠ Nepomuk ve výši cca 45.000 Kč   
15. Výroční zpráva ZŠ Nepomuk za školní rok 2019/2020   
16. 10. rozpočtové opatření v roce 2020   
17. Nákup serverových a uživatelských přístupových licenci   
18. Potvrzení zájmu o realizaci aktivit v rámci projektu MAS sv. JN z.s. Nepomuk          

„ Dycky spolu“   
19. Udělení souhlasu - umožnění vjezdu na soukromý pozemek   
20. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 30.06.2020   
21. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 21.09.2020   
22. Různé + Diskuse 
23. Závěr 
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3)Kontrola plnění usnesení (USN-R4-892/2020) 

Bere na vědomí  

Kontrolu usnesení 

 

4) Prodej části pozemku parc. č. 1503/2 o výměře cca 325 m2 v k.ú. Nepomuk 

(USN-R4-893/2020) 

Nesouhlasí 

S žádostí o koupi části pozemku parc. č. 1503/2 o 

přibližné výměře cca 325 m2 v k.ú. Nepomuku v ulici Nábřeží před rodinnými domy čp. 198, 200, 219 

a 235. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

5) Prodej části pozemku parc. č. 1539/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Nepomuk 

(USN-R4-894/2020) 

Nesouhlasí 

S žádostí o koupi části pozemku parc. č. 1539/2 o přibližné výměře cca 100 m2 

v k.ú. Nepomuku v ulici Klášterecká 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

6) ČOV Klášter havarijní stav (USN-R4-895/2020) 

Bere na vědomí 

Informace o havarijním stavu na ČOV Klášter a to aerace (dodávka a distribuce vzduchu) a česlí. 

Pověřuje 

Místostarostu Vladimíra Vokurku řešením havarijního stavu. 

Plnění usnesení zajistí Vladimír Vokurka. 
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7) Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice (USN-

R4-896/2020) 

Schvaluje 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo s dodavatelem stavební akce ,,Propojení vodovodu a výstavba oddílné 

kanalizace – Přesanická ulice” , jehož obsahem je zvýšení celkové ceny na částku 2.680.071,21 Kč bez 

DPH a prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.1. 2021 z důvod výskytu skalního 

podloží velkého rozsahu v trase kanalizace. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku č.1 smlouvy o dílo , jehož obsahem je zvýšení celkové 

ceny na částku 2.680.071,21 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 31.1. 

2021. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

8)Připojení vrtů HJ25/A a HV3/A pro město Nepomuk (USN-R4-897/2020) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Připojení vrtů HJ25A a 

HV3/A pro město Nepomuk,” zpracované firmou GPL-INVEST s.r.o.., Kněžskodvorská 2632, 370 04 

České Budějovice včetně návrhu smlouvy o dílo a seznamu firem pro poptávku. 

Pověřuje 

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

zajistí Josef Silovský. 

 

9) Prodloužení nájemních smluv - Nepomuk, Pivovarská 570,571,572 (USN-R4-

898/2020) 

Souhlasí 

S výběrem záloh za služby. 
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Nesouhlasí 

S prodloužení nájemních smluv a vybírání nájemného u již zaplacených bytů– Nepomuk, Pivovarská 

570,571,572 na dobu určitou od 1.11.2020 do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Pronájem pozemku parc. č. 314/4 v k.ú. Nepomuk, o výměře 3 348 m2 

(ostatní plocha) (USN-R4-899/2020) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č 314/4 v k.ú. Nepomuk, o výměře 3 348 m2 (ostatní 

plocha) s  na dobu neurčitou, za ujednané nájemné ve výši 10,- Kč za 1 m2, 

tedy ve výši 33 480,- Kč ročně. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

11) Směna nově vznikajícího pozemku parc.č. 1551/5 ve vlastnictví města 

Nepomuk a za nově vznikající pozemek parc.č. 1772/2 ve vlastnictví fyzické 

osoby, vše v k.ú. Nepomuk  USN-R4-900/2020) 

Bere na vědomí 

1. Směnu nově vznikajícího pozemku parc. č. 1551/5 o výměře 219 m2 v k.ú. Nepomuk  

ve vlastnictví města Nepomuk  za nově vznikající pozemek  parc. č. 1772/2 o výměře 64 m2   

v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví  s doplatkem pozemku o 

výměře 155 m2 za celkovou cenu 16.500,-Kč bez DPH. Náklady spojené s vyhotovením  

a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí . 

2. Geometrický plán č. 1182-158/2020 na oddělení nově utvořených pozemků parc. č. 1551/5  

o výměře 219 m2  a parc. č.  1772/2 o výměře 64 m2 v k.ú. Nepomuk 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Uzavření smlouvy na směnu pozemků parc. č. 1551/5 o výměře 219 m2 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

města Nepomuk  za nově vznikající pozemek  parc. č. 1772/2 o výměře 64 m2  v k.ú. Nepomuk  

ve vlastnictví  s doplatkem pozemku o výměře 155 m2  

za celkovou cenu 16.500,- Kč bez DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke 

vkladu práva hradí  Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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12) Dotace na projekt „projekt „Vzpomínky“ z programu Plzeňského kraje 

„Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“ (USN-R4-901/2020) 

Schvaluje 

přijetí dotace na projekt „Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku 2020“  z programu 

Plzeňského kraje „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit 

pro rok 2020“ ve výši 15 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13)Dotace na projekt „Vydání knihy s pracovním názvem Prameny“ z 

programu Plzeňského kraje „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 

2020“ (USN-R4-902/2020) 

Schvaluje 

přijetí dotace na projekt „ Vydání knihy s pracovním názvem Prameny “ z programu Plzeňského kraje 

„Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“ ve výši 30 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

14) Použití prostředků fondu investic ZŠ Nepomuk ve výši cca 45.000 Kč   

(USN-R4-903/2020) 

Schvaluje 

Použití prostředků fondu investic ZŠ Nepomuk ve výši cca 45.000 Kč na úhradu opravy fasády budovy, 

kterou má svěřenu k hospodaření ZŠ Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

15) Výroční zpráva ZŠ Nepomuk za školní rok 2019/2020  (USN-R4-904/2020) 

Bere na vědomí 

Výroční zprávu Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih za školní rok 2019/20. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 
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16) 10. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-R4-905/2020) 

Schvaluje 

10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 134 740 960 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

164 626 880 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu desátým rozpočtovým opatřením v roce 2020. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

17) Nákup serverových a uživatelských přístupových licenci (USN-R4-

906/2020) 

Bere na vědomí 

Nabídky na dodávku serverových a uživatelských přístupových licencí (ceny bez DPH): 

Nabídka od firmy  WINDOWS Server 2019   přístupová licence 

ZDtechnics   9 licencí 190.000,- Kč   50 licencí 60.000,- Kč 

C System CZ a.s.  9 licencí 183.474,- Kč   50 licencí 43.300,- Kč 

RGO.cz    9 licencí 191.700,- Kč   50 licencí 46.000,- Kč 

 

Schvaluje 

Objednání dodávky serverových a uživatelských přístupových licencí u společnosti C System CZ a.s. za 

cenu  183.474,- Kč bez DPH(Windows Server 2019) a za 43.300,- Kč bez DPH za uživatelské přístupové 

licence.  

Plnění zajistí Attila Kovács. 
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18) Potvrzení zájmu o realizaci aktivit v rámci projektu MAS sv. JN z.s. 

Nepomuk  „ Dycky spolu“  (USN-R4-907/2020) 

Bere na vědomí 

Obsah dopisu MAS sv. JN, z.s. ve věci potvrzení zájmu o realizaci aktivit v rámci projektu MAS 

svatého Jana z Nepomuku , z.s. “ Dycky spolu” na území města Nepomuk. 

Souhlasí   

a potvrzuje zájem města Nepomuk pokračovat v aktivitách k naplánované realizaci projektu a plnění 

jeho cílů, za podmínky sídla pracovnice projektu na Arciděkanství Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

19) Udělení souhlasu - umožnění vjezdu na soukromý pozemek (USN-R4-

908/2020) 

Bere na vědomí 

Žádost  ve věci udělení souhlasu – užití pozemků p.č. 381/1 trvalý travní porost, 

1524/2 ostatní plocha- ostatní komunikace a 462/12 orná půda ve vlastnictví města Nepomuk k 

zajištění přístupu na soukromý pozemek p.č. 443. 

Souhlasí 

S umožněním přístupu na pozemky p. č. 381/1, 1524/2 a 462/12 ve vlastnictví města Nepomuk za 

účelem vjezdu na soukromý pozemek p. č. 443 ve vlastnictví . 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 




