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Číslo jednání:  JedNR4-72/2021 

Datum jednání:  19.07.2021 

 

2)Program jednání (USN-R4-1260/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Prodej pozemku parc.č. st. 266 v k.ú Dvorec včetně budovy    
5. Prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 594/102 a parc. č. 594/101 v k.ú Nepomuk   
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4   
7. Souhlas s pořízením a chov psa v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 8   
8. Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 16   
9. Vyvěšení záměru na pronájem pozemku parc.č. 219/1, 219/2 a 219/4 v k.ú. 

Nepomuk - dětské hřiště Na Daníčkách   
10. Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 455, byt č. 5   
11. Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk   
12. Stavební úpravy objektu č.p.88 Nepomuk   
13. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-0016164/VB/01   
14. Smlouva o zřízení věcného břemene   
15. Přijetí dotace na projekt „Výstava Krása zrakům ukrytá - původní mobiliář ze 

zámku Zelená Hora + výstava kněžny Libuše“ z programu Plzeňského kraje 
„Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“   

16. Přijetí dotace na projekt „Nepomuk, Myslivecká ul., křížek“ z programu 
Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 
dotvářejících kulturní krajinu 2021“   

17. Přijetí dotace  na  projekt „Nepomuk, výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého“ z 
programu Plzeňského kraje „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty 
nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2021“   

18. 7. rozpočtové opatření v roce 2021   
19. Ukončení pracovního poměru , ředitel ZŠ Nepomuk   
20. Zápis z jednání komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   
21. Přípis ze dne 30. 6. 2021 ve znění vyjádření zaměstnanců ZŠ Nepomuk   
22. Konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 

Nepomuk, okres Plzeň-jih, konaný dne 19. 7. 2021   
23. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 14.6.2021   
24. Různé+Diskuse 
25. Závěr 
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3) Kontrola usnesení (USN-R4-1261/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

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

1262/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o  o odkoupení  pozemku parc. č. st. 266 v k.ú.  Dvorec včetně součásti 

pozemku budovy bez čp./če. (stavba občanské vybavenosti) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej pozemku parc. č. st. 266 o výměře 32 m2 v k.ú. Dvorec včetně součásti pozemku budovy bez 

čp./če (stavba občanské vybavenosti  za cenu 38.500,-  Kč včetně DPH. 

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

usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

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

Nepomuk  (USN-R4-1263/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o odkoupení  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 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej nově vzniklých pozemků  parc.594/102 o 

celkové výměře 68 m2, ostatní plocha/jiná plocha a parc. č. 594/101 o celkové výměře 17 m2, zahrada  

v k.ú.  Nepomuk.  Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 
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6)Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4  

(USN-R4-1264/2021) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4, nájemce 

na dobu určitou od 1.7.2021 do 30.9.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 

 

7) Souhlas s pořízením a chovem psa v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, 

byt č. 8 (USN-R4-1265/2021) 

Schvaluje s podmínkou 

Souhlas s pořízením a chovem domácího psa v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 8, nájemce 

. Chov domácích zvířat nesmí nad míru únosnosti narušovat občanské soužití v 

komunitním domě. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 16 

(USN-R4-1266/2021) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 16 předem určenému zájemci. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr města na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 16 předem 

určenému zájemci. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

9) Vyvěšení záměru na pronájem pozemku parc.č. 219/1, 219/2 a 219/4 v k.ú. 

Nepomuk - dětské hřiště Na Daníčkách (USN-R4-1267/2021) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pronájem pozemku parc.č. 219/1, 219/2 a 219/4 v k. ú. Nepomuk – dětské hřiště 

Na Daníčkách. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem pozemku parc.č. 219/1, 219/2 a 219/4 v k.ú. Nepomuk – 

dětské hřiště Na Daníčkách. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 455, byt č. 5 

(USN-R4-1268/2021) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 455, byt č. 5 předem určenému zájemci. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 455, byt č. 5 předem 

určenému zájemci. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

11) Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk (USN-R4-1269/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o provozování,  provádění údržby a oprav elektrického zařízení, č. smlouvy 

zhotovitele 21PM1036, se společností  ČEZ Energetické služby, s.r.o. , IČO: 27804721, DIČ: 

CZ27804721, Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava.   Cena služeb dle přílohy č.1 smlouvy činí 

11.994,- Kč bez DPH/rok.  

 Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Bere na vědomí 

Uzavření  „Dohody o narovnání“ se společností  ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín týkající se vrácení daru (Darovací smlouva ze dne 11.8.1995) – kabelů 

NN (specifikace viz důvodová zpráva) zpět do vlastnictví města Nepomuk Plnění usnesení zajistí p. 

Tomáš Chouň..  
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12) Stavební úpravy objektu č.p.88 Nepomuk  (USN-R4-1270/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.: 320090178663 se společností GasNet, s.r.o., 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na dobu neurčitou. 

Plnění usnesení zajistí  p. Tomáš Chouň. 

 

13) Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-0016164/VB/01  (USN-R4-

1271/2021) 

IV-12-0016164/VB/01 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č. IV-12-0016164/VB/01“, s ČEZ 

Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1557 v k.ú. Nepomuk. Obsahem věcného břemene bude právo: 

umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN (Zařízení distribuční soustavy) 

na dotčené nemovitosti, dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného 

břemene se navrhuje za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného 

břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1272-170/2021. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č. IV-12-0016164/VB/01“, s ČEZ 

Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1557 v k.ú. Nepomuk. Obsahem věcného břemene bude právo: 

umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabelové vedení NN (Zařízení distribuční soustavy) 

na dotčené nemovitosti, dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného 

břemene se navrhuje za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného 

břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1272-170/2021. 

Plnění usnesení zajistí: Alena Šulcová 
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14) Smlouva o zřízení věcného břemene (USN-R4-1272/2021) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č.IV-12-0013839/VB/001“, s 

ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1552/1 v k.ú. Nepomuk. Obsahem věcného břemene bude 

právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabel NN (Zařízení distribuční soustavy) na 

dotčených nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného 

břemene se navrhuje za jednorázovou náhradu ve výši 2 500 Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného 

břemene je vymezen geometrickým plánem č.1184-215/2019. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č.IV-12-0013839/VB/001“, s 

ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1552/1 v k.ú. Nepomuk. Obsahem věcného břemene bude 

právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat zemní kabel NN (Zařízení distribuční soustavy) na 

dotčených nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného 

břemene se navrhuje za jednorázovou náhradu ve výši 2 500 Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného 

břemene je vymezen geometrickým plánem č.1184-215/2019. 

Plnění usnesení zajistí: Alena Šulcová 

 

15) Přijetí dotace na projekt „Výstava Krása zrakům ukrytá - původní mobiliář 

ze zámku Zelená Hora + výstava kněžny Libuše“ z programu Plzeňského kraje 

„Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“ (USN-R4-1273/2021) 

Schvaluje 

přijetí dotace ve výši 60 000 Kč na projekt „Výstava Krása zrakům ukrytá - původní mobiliář ze zámku 

Zelená Hora + výstava kněžny Libuše“ z programu Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském 

kraji pro rok 2021“. Za plnění usnesení zodpovídá Pavel Motejzík, DiS. 

Pověřuje 

starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace. 

Za plnění usnesení zodpovídá Pavel Motejzík, DiS. 
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16) Přijetí dotace na projekt „Nepomuk, Myslivecká ul., křížek“ z programu 

Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 

dotvářejících kulturní krajinu 2021“ (USN-R4-1274/2021) 

Schvaluje 

přijetí  dotace ve výši 30 000 Kč na projekt „Nepomuk, Myslivecká ul., křížek“ z programu Plzeňského 

kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2021“.Za 

plnění usnesení zodpovídá Pavel Motejzík, DiS. 

Pověřuje 

starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o dílo. 

Za plnění usnesení zodpovídá Pavel Motejzík, DiS. 

 

17) Přijetí dotace  na  projekt „Nepomuk, výklenková kaple sv. Jana 

Nepomuckého“ z programu Plzeňského kraje „Č. 1 Zachování a obnova pam. 

hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2021“  

(USN-R4-1275/2021) 

Schvaluje 

přijetí dotace ve výši 180 000 Kč na  projekt „Nepomuk, výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého“ 

z programu Plzeňského kraje „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní 

památky nebo národní kult. památky 2021“. Za plnění usnesení zodpovídá Pavel Motejzík, DiS. 

Pověřuje 

starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace. 

Za plnění usnesení zodpovídá Pavel Motejzík, DiS. 
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18) 7. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1276/2021) 

Schvaluje 

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. 

Pověřuje 

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

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

19) Ukončení pracovního poměru , ředitel ZŠ Nepomuk 

(USN-R4-1277/2021) 

Bere na vědomí 

Ukončení pracovního poměru ředitele Základní školy Nepomuk, okres Plzeň – jih 

k 31. srpnu 2021. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

20) Zápis z jednání komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih  (USN-R4-

1278/2021) 

Bere na vědomí 

Zápis z jednání komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 

školy Nepomuk, okres Plzeň-jih konané dne 2. 7. 2021 od 10 hodin v budově Městského úřadu 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

21) Přípis ze dne 30. 6. 2021 ve znění vyjádření zaměstnanců ZŠ Nepomuk 

(USN-R4-1280/2021) 

Bere na vědomí 

Přípis ze dne 30. 6. 2021 ve znění vyjádření zaměstnanců Základní školy Nepomuk. Plnění usnesení 

zajistí Jana Berkovcová. 
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22) Konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, konaný dne 19. 7. 2021 (USN-R4-

1279/2021) 

Bere na vědomí 

Zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele /ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-

jih, konaný dne 19. 7. 2021. 

Jmenuje  
 

na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih 
s účinností od 1. 9. 2021 a stanovuje jí/jemu  plat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 
222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 
 

 




