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Číslo jednání:  JedNZ44-19/2021  

Datum jednání:  20.05.2021 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-310/2021) 

Bere na vědomí 

zprávu ověřovatelů zápisu minulého zasedání. 

 

3) Program jednání (USN-Z4-311/2021) 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola usnesení   
6. Prodej pozemku parc. č. 594/88 v k.ú. Nepomuk   
7. Změna č. 2 územního plánu Nepomuk   
8. Schválení přijetí dotace pro SDH Dvorec   
9. Nový název ulice k. ú. Nepomuk    
10. Žádost o dotaci „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ - finanční spoluúčast   
11. Prodej části pozemku parc. č. 615/6 v k.ú. Nepomuk HZS Plzeňského kraje   
12. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2021“   
13. Různé+Diskuse 
14. Závěr 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-312/2021) 

Volí 

členy návrhové komise ve složení: M. Baroch, M. Němec ml., A. Hánová 

Volí 

ověřovatele zápisu: P. Kroupu, M. Demelu 
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5) Kontrola usnesení (USN-Z4-313/2021) 

 Bere na vědomí. 

 Kontrolu plnění usnesení. 

 

6) Prodej pozemku parc. č. 594/88 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-314/2021) 

Schvaluje 

Prodej pozemku parc. č. 594/88 o výměře 639 m2 v k.ú. Nepomuk v ulici U Elektrárny 

za 760 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu 

práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k 

nemovité věci. 

 Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

7) Změna č. 2 územního plánu Nepomuk  (USN-Z4-316/2021) 

Schvaluje 

1)  pořízení změny č. 2 ÚP Nepomuk zkrácením postupem dle § 55a stavebního zákona a její obsah ve 

znění: 

Z vlastního podnětu 

a. prověření změny plochy přestavby se stanoveným pořadím změn  T - 06 plocha smíšená 
obytná – MP -  městské a předměstské využití na plochu přestavby smíšenou obytnou MI – 
intenzivní městské využití pro výstavbu např. požární stanice Nepomuk dle přílohy č. 1 bez 
stanovení pořadí změn,  

b. prověřit koridor kanalizační stoky - řadu pro napojení Nepomuka do ČOV Dvorec dle přílohy 
č. 2 a prověřit jeho vymezení jako VPS, 

Z části z vlastního podnětu a z části na základě návrhu navrhovatelů  

 c. prověřit stanovení podmínek prostorového uspořádání území (reorganizaci ploch) v ploše 
přestavby T-05 (Přestavba ploch s rozdílným způsobem využití v návaznosti na park u Kaplanského 
rybníka a silnici 1/20), včetně souvisejících a potřebných návazností. Prověřit stanovení podmínek 
prostorového uspořádání v ploše, ve které je rozhodování podmíněno vydáním regulačního plánu,  
RP-P 01 (Regulační plán Nepomuk – Na Kaplance) v podrobnosti s prvky regulačního plánu dle § 43 
odst. 3 stavebního zákona, včetně souvisejících a potřebných návazností a s následným vypuštěním 
podmínky pro rozhodování v území – pořízení regulačního plánu. Využití území a podmínky jeho 
prostorového uspořádání, požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, požadavky na umístění 
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a prostorové uspořádání staveb, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území, požadavky na 
řešení veřejné infrastruktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná 
opatření v souladu se zadáním regulačního plánu Nepomuk – Na Kaplance, které je součástí B, 
územního plánu, příloha č. 3 

změna v bodě 1) c. je podmíněna úhradou nákladů na její pořízení vlastníky pozemků ve výši 

30.000,- Kč (cena za jednoho navrhovatele / manželé se považují za jednoho navrhovatele cena je 
bez DPH) 

   
 2) určeným zastupitelem k projednávání změny č. 2 ÚP Nepomuk je navržen  Radou p. V. Vokurka 

Plnění usnesení zajistí Vl. Vokurka. 

 

8) Schválení přijetí dotace pro SDH Dvorec (USN-Z4-318/2021) 

Schvaluje 

Přijetí dotace z Plzeňského kraje z dotačního titulu “Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, 

rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v r. 2021”, ve výši 100.000,- Kč na opravu střechy 

hasičské zbrojnice Dvorec. 

Plnění usnesení zajistí Ing. J. Somolík 

9) Nový název ulice k. ú. Nepomuk (USN-Z4-317/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost na pojmenování  nové ulice v k. ú. Nepomuk u Nového rybníka dle grafické 

přílohy. Navrhovaný název ulice dle žádosti navrhovatelů  je    “Na Čihadle”. 

 

Schvaluje 

Nový název ulice  v k. ú. Nepomuk u Nového rybníka dle žádosti navrhovatelů. 

Název ulice  “ Na Čihadle”. 

Plnění usnesení zajistí P. Mašková. 
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10) Žádost o dotaci „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ - finanční spoluúčast (USN-

Z4-320/2021) 

Schvaluje 

Povinnou finanční spoluúčast ve výši min. 30% CZV pro akci “ Víceúčelové hřiště Nepomuk”, které je 

předmětem žádosti do Národní sportovní agentury v rámci dotačního investičního program č. 162 52 

Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č. j. : NSA-0007/2020/D/1, Výzva 13/2020 Sportovní 

infrastruktura – Investice nad 10 mil Kč.” 

Plnění usnesení zajistí T. Chouň. 

 

11) Prodej části pozemku parc. č. 615/6 v k.ú. Nepomuk HZS Plzeňského kraje 

(USN-Z4-315/2021) 

Schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 615/6 o výměře 3850 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 100,- Kč/m2 + DPH a 

vyhotovení smlouvy s podmínkou zahájení stavby do 5 let. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

12) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2021“ (USN-Z4-319/2021) 

Schvaluje 

Poskytnutí finanční podpory dle tabulky hodnocení žádostí (Podpora činnosti neziskových organizací - 

souhrnná tabulka 2021_návrh HK z 12.5.2021 pdf.), které byly přijaty k hodnocení do programu 

 „ Podpora činnosti neziskových organizací v roce 2021“. 

Plnění usnesení zajistí  Ing.J. Somolík. 
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Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 

M. Demela.……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

P. Kroupa……..….....……….....……………………………………………………………................................... 

 

 




