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Číslo jednání:  JedNR4-85/2021  

Datum jednání:  20.12.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1431/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prominutí nájemného za byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č.4   
5. Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 prameniště 

Klejnot   
6. Smlouva o zřízení věcného břemene   
7. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti   
8. 11. rozpočtové opatření v roce 2021   
9. Projekt péče o stromy   
10. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 

2022   
11. Úprava tarifních složek platu u ředitelů školských příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1.1.2022   
12. Souhlas s uzavřením Smlouvy o výkonu lektorské činnosti   
13. Souhlas s uzavřením Smlouvy o výkonu lektorské činnosti   
14. Souhlas s uzavřením Smlouvy o výkonu lektorské činnosti   
15. Souhlas s uzavřením Smlouvy o výkonu lektorské činnosti   
16. Uzavření provozu MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o vánočních 

prázdninách   
17. Distanční poradenství organizace Člověk v tísni, o.p.s. v Nepomuku   
18. Domovní ČOV pro objekt na parc. č. st. 362 v k.ú. Dvorec   
19. Různé+Diskuse 
20. Závěr 

 

Schvaluje 

navržený program jednání. 
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3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-1432/2021) 

Bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení. 

 

4) Prominutí nájemného za byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č.4  (USN-R4-

1433/2021) 

Schvaluje 

Prominutí nájemného za byt v Nepomuku, J.Kubíka  367, byt č. 4, nájemce za 

období prosinec 2021 – únor 2022 ve výši 9 234,- Kč.  Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

Klejnot  (USN-R4-1434/2021) 

Schvaluje 

Uzavření objednávky na výkon technického dozora stavebníka pro akci ,,Nepomuk – vrty HJ1A, HJ2A, 

HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 prameniště Klejnot” s firmou EKOS Plzeň s.r.o. v zastoupení RNDr. 

 za částku 31.320,- Kč neplátce DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky na výkon technického dozora stavebníka s firmou 

EKOS Plzeň s.r.o. v zastoupení RNDr. za částku 31.320,- Kč neplátce DPH. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

 

6) Smlouva o zřízení věcného břemene (USN-R4-1435/2021) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017112/VB/001”  

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 1548 a parc. č. 1549/1 v k. ú. Nepomuk.  Obsahem bude 

právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených 

nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměru a modernizaci. Zřízení věcného břemene se 
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navrhuje za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je 

vymezen geometrickým plánem č. 1292-296/2021. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017112/VB/001”  

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 1548 a parc. č. 1549/1 v k. ú. Nepomuk.  Obsahem bude 

právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených 

nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměru a modernizaci. Zřízení věcného břemene se 

navrhuje za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je 

vymezen geometrickým plánem č. 1292-296/2021. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová.  

 

7) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti (USN-R4-1436/2021) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017099/VB/001”  

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 346/3 v k. ú. Nepomuk.  Obsahem bude právo: umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, dále 

provádět jeho obnovu, výměru a modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za jednorázovou 

úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem 

č. 1301-365/2021. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017099/VB/001”  

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 346/3 v k. ú. Nepomuk.  Obsahem bude právo: umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, dále 

provádět jeho obnovu, výměru a modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za jednorázovou 

úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem 

č. 1301-365/2021. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová.  

 

8) 11. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1437/2021) 

Schvaluje 

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

účtů činí 147 392 810 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

171 765 380 Kč. 
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Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu jedenáctým rozpočtovým opatřením v roce 2021. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

9)Projekt péče o stromy (USN-R4-1438/2021) 

Bere na vědomí a doporučuje výběrové řízení 

cenovou nabídku na zpracování PD – zaměření zájmového území a posudek stavu stromů za cenu 

32 810 Kč.  

Doporučuje 

odboru životního prostřední oslovit další zpracovatele projektové dokumentace.  Dle vnitřní směrnice 

alespoň 3 nabídky. 

Obsah PD: 

Návrh prostorového uspořádání parku – zeleň, mobiliář, herní prvky, cestní síť (zpevněné plochy) 

 výkres návrhové situace, osazovací plán, rozkreslení detailů – dle potřeby 

 typ mobiliáře / herních prvků 

návrh a popis technologií 

oceněný / slepý výkaz výměr 

Plnění usnesení zajistí M. Královcová 

 

10) Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

pro rok 2022 (USN-R4-1439/2021) 

Schvaluje 

Aktualizovaný „Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“ pro rok 2022. 

Ukládá 

Paní Petře Maškové zveřejnění tohoto Sazebníku úhrad na úřední desce městského úřadu Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Petra Mašková. 
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11) Úprava tarifních složek platu u ředitelů školských příspěvkových 

organizací zřizovaných městem Nepomuk s účinností od 1.1.2022  (USN-R4-

1440/2021) 

Určuje 

Tarifní složku platu ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 

podle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  ve znění pozdějších předpisů s účinností od 

1. 1.2022: 

1) Ředitelce Mateřské školy (MŠ) Nepomuk ve výši dle 11. platové třídy, 5. platového stupně; 

2) Ředitelce Základní umělecké školy (ZUŠ) Nepomuk ve výši dle 12. platové třídy, 6. platového 

stupně; 

3) Řediteli Základní školy (ZŠ) Nepomuk ve výši dle 13. platové třídy, 5. 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, ve výši: 

1) Ředitelce MŠ Nepomuk 12.000 Kč z 11. platové třídy ve 3. stupni řízení; 

2) Ředitelce ZUŠ Nepomuk 13.000 Kč z 12. platové třídy ve 2. stupni řízení; 

3) Řediteli ZŠ Nepomuk 15.000 Kč z 13. platové třídy ve 4. stupni řízení. 

Plnění usnesení zajistí J. Berkovcová. 

 

12) Souhlas s uzavřením Smlouvy o výkonu lektorské činnosti (USN-R4-

1441/2021) 

Souhlasí 
S uzavřením Smlouvy o lektorské činnosti 

Město Nepomuk, IČO 00256986, náměstí A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, zastoupené Ing. Jiřím 

Švecem, starostou města 

 a 

Lektor a vypůjčitel:  
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Libor Jirků, Vrčeň 115, 335 41 Vrčeň ,  IČO 04609638 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o výkonu lektorské činnosti. 

Plnění usnesení zajistí L. Korbová. 

 

13) Souhlas s uzavřením Smlouvy o výkonu lektorské činnosti (USN-R4-

1442/2021) 

Souhlasí 
 

S uzavřením Smlouvy o lektorské činnosti 

Město Nepomuk, IČO 00256986, náměstí A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, které zastupuje Ing. Jiří 

Švec, starosta města 

 a 

Lektor a vypůjčitel:  

Jitka Kahounová, Vrčeň 19, 33541 Vrčeň, IČO 71567011 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o výkonu lektorské činnosti. 

Plnění usnesení zajistí L. Korbová. 

 

14) Souhlas s uzavřením Smlouvy o výkonu lektorské činnosti (USN-R4-

1443/2021) 

Souhlasí 
S uzavřením Smlouvy o lektorské činnosti 

Město Nepomuk, IČO 00256986, náměstí A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, zastoupené Ing. Jiří 

Švecem, starostou města 

 a 

Lektor a vypůjčitel:  
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Michal Kabát, Ostrava-Jih, Hrabůvka, Holasova 1130/8 , IČO 08661081 

 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o výkonu lektorské činnosti. 

Plnění usnesení zajistí L. Korbová. 

 

15) Souhlas s uzavřením Smlouvy o výkonu lektorské činnosti (USN-R4-

1444/2021) 

Souhlasí 
S uzavřením Smlouvy o lektorské činnosti 

Město Nepomuk, IČO 00256986, náměstí A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, v zastoupení Ing. Jiřího 

Švece, starosty města 

 a 

Lektor a vypůjčitel:  

Martina Vlasová, Kozlovice 39, 33501 Nepomuk, IČO 06318533 

 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o výkonu lektorské činnosti. 

Plnění usnesení zajistí L. Korbová. 

 

16) Uzavření provozu MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o 

vánočních prázdninách (USN-R4-1445/2021) 

Bere na vědomí 

Sdělení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Nepomuk o uzavření provozu: 

Uzavření provozu MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště Dvorec od 23. 12.2021 do 31.12.2021 
(6 dní). 
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Plnění usnesení zajistí Mgr. J. Berkovcová 

 

17) Distanční poradenství organizace Člověk v tísni, o.p.s. v Nepomuku (USN-

R4-1446/2021) 

Nesouhlasí 

s návrhem organizace Člověk v tísni, o.p.s. zavést v Nepomuku distanční poradenství online formou. 

Plnění usnesení zajistí J. Somolík. 

 

18) Domovní ČOV pro objekt na parc. č. st. 362 v k.ú. Dvorec (USN-R4-

1447/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost fa ZAKRA s.r.o. se sídlem Sokolovská 784/41, 326 00 Plzeň o souhlas s projektovou 

dokumentací akce,,Domovní ČOV pro objekt na parc. č. st. 362 v k.ú. Dvorec”. Jedná se o domovní 

ČOV se vsakem na pozemku stavebníka. 

Souhlasí 

S přeloženou projektovou dokumentací akce ,,Domovní ČOV pro objekt na parc. č. st. 362 v k.ú. 

Dvorec” a tím s realizací stavby z důvodu možnosti napojení splaškové kanalizace majitele 

nemovitosti na kanalizační řad města ve dvou možných místech v k.ú. Dvorec. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem nesouhlasu s projektovou dokumentací akce ,,Domovní ČOV pro 

objekt na parc. č. st. 362 v k.ú. Dvorec”.Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




