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Číslo jednání:  JedNR4-82/2021 

Datum jednání:  22.11.2021 

 

2) Program (USN-R4-1391/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4.  OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství     
5. OZV č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství    
6. Žádost o zrušení nápisu „Zlatnictví“ na budově č.p.62   
7. Podání žádosti o dotaci na projekt „ Dětské hřiště v Nepomuku“   
8. Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV - 07 prameniště 

Klejnot   
9. Žádost o úpravu travnatých ploch před bytovým domem v Družstevní ul. č.p.480, 

481, Nepomuk   
10. Žádost o rekonstrukci koupelny v Nádražní č.p.476, byt č.9, Nepomuk   
11. Stavební úpravy bytového domu Na Vinici I. 399 a 400 v Nepomuku   
12. Dodávka elektrické energie pro rok 2022   
13. Zásady odměňování vedoucích pracovníků- ředitelů zřizovaných příspěvkových 

organizací města Nepomuk_aktualizace   
14. Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za 1. pololetí školního roku 2021/2022   
15. 10. rozpočtové opatření v roce 2021   
16. Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2022   
17. Postup při vymáhání dluhů a správa pohledávek -_směrnice   
18. Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk - 

Dvorec, U Trati343   
19. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřené mezi městem 

Blovice a městem Nepomuk    
20. Různé+Diskuse 
21. Závěr 

 

Schvaluje 

Navržený program jednání. 
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3) Kontrola usnesení (USN-R4-1392/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

4) OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství (USN-R4-1393/2021) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit 

obecně závaznou vyhlášku č. 4 / 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství a dále 

Souhlasí 

s navrhovanou sazbou poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 800,- Kč pro rok 2022. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

5) OZV č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

(USN-R4-1394/2021) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

6) Žádost o zrušení nápisu „Zlatnictví“ na budově č.p.62  (USN-R4-1395/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o zrušení nápisu “Zlatnictví” na budově nám. 

Augustina Němejce 62, Nepomuk. 

Schvaluje 

Provedení nátěru štítu budovy č.p.62 na nám. A. Němejce fasádní barvou shodného odstínu. Termín 

provedení nátěru bude závislý na klimatických podmínkách. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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7) Podání žádosti o dotaci na projekt „ Dětské hřiště v Nepomuku“ (USN-R4-

1396/2021) 

Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci z veřejného grantového řízení Nadace ČEZ „Oranžové hřiště” na realizaci 

projektu „Dětské hřiště Nepomuk“. 

Pověřuje  

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem na podané žádosti o dotaci z veřejného grantového řízení Nadace 

ČEZ „Oranžové hřiště” na realizaci projektu „Dětské hřiště Nepomuk“ 

Ukládá 

Komisi pro rodinu a seniory podat žádost v systému ČEZ “ Oranžové hřiště”. 

Plnění usnesení zajistí Marek Baroch. 

 

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

prameniště Klejnot  (USN-R4-1397/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo na akci ,,Nepomuk – vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV – O7 

prameniště Klejnot” s účastníkem zadávacího řízení, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 

V.H.S.H. s.r.o. se sídlem Strakonice – Přední Ptákovice, Ptákovická ulice 489, PSČ 386 01 ve výši 

1.203.800,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s firmou V.H.S.H. s.r.o. se sídlem Strakonice – 

Přední Ptákovice, Ptákovická ulice 489, PSČ 386 01 za částku 1.203.800,- Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 
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9) Žádost o úpravu travnatých ploch před bytovým domem v Družstevní ul. 

č.p.480, 481, Nepomuk  (USN-R4-1398/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  SVJ v Nepomuku č.p.480, 481, o úpravu travnatých ploch před bytovým domem v Družstevní 

ul. č.p.480, 481, Nepomuk. 

Neschvaluje 

Provedení sadových úprav veřejného prostranství před č.p.480, 481 v Družstevní ulici spočívající ve 

výsadbě nízkoroustoucích dřevin a zamulčování ploch kůrou. Za plnění usnesení zodpovídá p. Jiří 

Hulec. 

 

10) Žádost o rekonstrukci koupelny v Nádražní č.p.476, byt č.9, Nepomuk  

(USN-R4-1399/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o výměnu vany za sprchový kout v bytu č.9, č.p.476 v Nádražní ulici v 

Nepomuku. 

Schvaluje 

Výměnu vany za sprchový kout v bytu č.9, č.p.476 v Nádražní ulici v Nepomuku v rámci oprav 

zatékání vody do zdi za vanou. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

11) Stavební úpravy bytového domu Na Vinici I. 399 a 400 v Nepomuku (USN-

R4-1400/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o vydání stanoviska ( souhlasu ) z pozice sousedního pozemku  žadatele Společenství vlastníků 

domu č.p. 399, 400 v Nepomuku Na Vinici I. 400, 335 01 Nepomuk, IČ : 08480117, 

 předseda výboru zastoupen IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., Tyršova 405, 588 13 Polná, IČ : 

25323601 zastoupena manažerem zakázky v souvislosti se stavbou ,,STAVEBNÍ 

ÚPRAVY bytového domu Na Vinici I. 399 a 400 v Nepomuku”. Jedná se o stavební úpravy spočívající v 

zateplení stropu nad vrchním obytným podlažím, zateplení obvodových stěn, výměny oken v 

suterénu a společných prostorách a v dodávce 12 ks nových ocelových balkónů. Dotčené sousední 

pozemky ve vlastnictví města Nepomuk jsou parc. č.273/1 v k.ú. Nepomuk.  
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Souhlasí 

Se stavbou ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY bytového domu Na Vinici I. 399 a 400 v Nepomuku”v uvedeném 

rozsahu z pozice vlastníka sousedního pozemku parc. č.273/1 v k.ú. Nepomuk. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu se stavbou ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY bytového domu Na 

Vinici I. 399 a 400 v Nepomuku”v uvedeném rozsahu z pozice vlastníka sousedních pozemků parc.č.  

273/1 v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

12) Dodávka elektrické energie pro rok 2022  USN-R4-1401/2021) 

Bere na vědomí 

Nabídky podané v zadávacím řízení VZMR : “Dodávka elektrické energie pro rok 2022” - pro město 

Nepomuk od společností  ČEZ Prodej a.s. , ČEZ ESCO a.s., Microenergy s.r.o. 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení VZMR : “Dodávka 

elektrické energie pro rok 2022” od společnosti ČEZ Prodej a.s. za nabídkové ceny , které jsou 

obsahem tabulky v příloze č. 1 usnesení. Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky 

podané v zadávacím řízení VZMR : “Dodávka elektrické energie pro rok 2022” bude odesláno zítra 

datovou zprávou. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Uzavření  smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN / kupní smlouvy  s vybraným 

uchzečem zadávacího řízení VZMR : “Dodávka elektrické energie pro rok 2022” - společností  ČEZ 

Prodej a.s. za kupní ceny , které jsou obsahem tabulky v příloze č. 1 usnesení.  Plnění usnesení zajistí 

p. Tomáš Chouň. 

 

13) Zásady odměňování vedoucích pracovníků- ředitelů zřizovaných 

příspěvkových organizací města Nepomuk_aktualizace  (USN-R4-1402/2021) 

Schvaluje 
 
Zásady odměňování vedoucích pracovníků – ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací města 
Nepomuk 
Příloha k čl. IV – Podmínky pro poskytnutí odměny 
 
Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
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14) Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za 1. pololetí školního roku 2021/2022  (USN-R4-1403/2021) 

Schvaluje 
 
Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za 1. pololetí 
školního roku 2021/2022: 
 

1) Ředitelce MŠ Nepomuk ve výši 20.000,- Kč 
2) Řediteli ZŠ Nepomuk ve výši 20.000,- Kč 
3) Ředitelce ZUŠ ve výši 20.000,- Kč 

 
 
Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
 

 

15) 10. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1404/2021) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 142 080 390 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

166 452 960 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

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

účtů činí 142 080 390 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

166 452 960 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

16) Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2022  USN-R4-1405/2021) 

Bere na vědomí 

návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2022. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zveřejnit návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2022 na internetových stránkách 

města Nepomuk a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu 

rozpočtu na zasedání zastupitelstva města Nepomuk. 
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Doporučuje 

Zastupitelstvu schválit rozpočet města Nepomuk na rok 2022. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

17) Postup při vymáhání dluhů a správa pohledávek -_směrnice (USN-R4-

1406/2021) 

Schvaluje 

 Směrnici  “Postup při vymáhání dluhů a správa pohledávek” města Nepomuk s platností od 1. 12. 

2021. Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

18) Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, 

Nepomuk - Dvorec, U Trati343  (USN-R4-1407/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování prováděcí projektové dokumentace  akce ,,Změna dokončené 

stavby – stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk – Dvorec, U Trati 343” s projektovou 

kanceláří ing. Milena Straková, Raisova 7, Plzeň za částku 82.000,- Kč neplátce DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo na zpracování prováděcí projektové dokumentace 

s projektovou kanceláří ing. Milena Straková, Raisova 7, Plzeň za částku 82.000,- Kč neplátce DPH. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

19) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřené mezi 

městem Blovice a městem Nepomuk (USN-R4-1408/2021) 

Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy městské policie uzavřené mezi městem Blovice a 

městem Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Martina Batovcová. 
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Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




