
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 22.2.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-59/2021 

Datum jednání:  22.02.2021 

 

2)Program jednání (USN-R4-1041/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, Nádražní 476   
5. Uzavření smlouvy na pronájem plochy (zábradlí) pro umístění reklamy u domu čp. 

476 v Nádražní ulici v Nepomuku   
6. Nabídka odkupu pozemků v k.ú. Dvorec   

7. Prodej části pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Nepomuk  ODLOŽENO!!! 

8. Nabídka odkupu pozemku par.č. 204/41 v k.ú. Nepomuk   
9. Finanční příspěvek zapsanému spolku Storgé   
10. Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Čížkov   
11. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk na úhradu nákladů 

na provoz organizace ALKA, o.p.s.   
12. 2. rozpočtové opatření v roce 2021   
13. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

Plzeňského kraje v roce 2021   
14. Kácení přerostlých vrb - žádost   
15. Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání_Na Vinici 449   
16. Krajské dotační tituly Plzeňského kraje - podání žádostí Základní škola Nepomuk, 

okres Plzeň-jih   
17. Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace ZŠ Nepomuk   
18. SoD Schválení -restaurování sochy Madony s dítětem v ohradní zdi kostela sv. 

Jakuba v Nepomuku    
19. ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro strojní odvodnění kalu   
20. Různé + Diskuse 

 21. Závěr 
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3)Kontrola usnesení (USN-R4-1042/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

4) Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, Nádražní 

476 (USN-R4-1043/2021) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, Nádražní 476 v I.patře  – nájemce I

na dobu neurčitou za nájemné ve výši hlavní plocha 550,- 

Kč/m2/rok a vedlejší plocha 275,- Kč/m2/rok. Roční nájemné 26 884,- Kč, zálohy na služby spojené 

s užíváním nebytových prostor ve výši 16 800,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Uzavření smlouvy na pronájem plochy (zábradlí) pro umístění reklamy u 

domu čp. 476 v Nádražní ulici v Nepomuku (USN-R4-1044/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy na pronájem plochy ( zábradlí) pro umístění reklamy u domu čp. 476 v Nádražní 

ulici v Nepomuku,  na dobu neurčitou za nájemné 

ve výši 500,- Kč/m2/rok. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Nabídka odkupu pozemků v k.ú.Dvorec  (USN-R4-1057/2021) 

Bere na vědomí 

Nabídku na odkup pozemků parc. č. 485/7 o výměře 10250 m2 a p.č. 485/13 o výměře 263 m2 oba 

pozemky v  k.ú. Dvorec od společnosti DOOKU Group a.s. za kupní cenu 315.000,- Kč. 

Souhlasí 

S nabídkou odkupu pozemků parc. č. 485/7 o výměře 10250 m2 a p.č. 485/13 o výměře 263 m2 oba 

pozemky v  k.ú. Dvorec od společnosti DOOKU Group a.s. za kupní cenu 315.000,- Kč.  

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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8) Nabídka odkupu pozemku par.č. 204/41 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-

1045/2021) 

Nesouhlasí 

S nabídkou odkupu pozemkové parcely p.č. 204/41 v k.ú. Nepomuk o celkové výměře 800 m2 od 

fyzických osob. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

9) Finanční příspěvek zapsanému spolku Storgé  (USN-R4-1046/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk ve výši  10.000,-- Kč zapsanému spolku 

Storgé na financování provozu , mezd, služeb daňového poradce a energií  Víceúčelového zařízení 

Borovno – útulku pro psy. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

10) Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů pečovatelské služby 

poskytované občanům obce Čížkov (USN-R4-1047/2021) 

Souhlasí 

s uzavřením smlouvy mezi městem Nepomuk a obcí Čížkov o poskytnutí příspěvku na úhradu 

nákladů pečovatelské služby poskytované občanům obce Čížkov. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů 

pečovatelské služby poskytované občanům obce Čížkov. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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11) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk na úhradu 

nákladů na provoz organizace ALKA, o.p.s.  (USN-R4-1048/2021) 

Neschvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku obecně prospěšné společnosti ALKA na úhradu nákladů na provoz. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

12) 2. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1049/2021) 

Schvaluje 

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

účtů činí 100 819 190 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

125 191 760 Kč. 

Pověřuje 

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

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2021 (USN-R4-1050/2021) 

Bere na vědomí 

žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 725 Kč 

k zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2021.  

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 725 Kč k zajištění dopravní 

obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2021. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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14) Kácení přerostlých vrb - žádost  (USN-R4-1051/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost pana na vykácení přerostlých vrb. 

Schvaluje 

Vykácení přerostlých vrb, které se nacházení ve směru na Soběsuky, mezi obytnou částí Nepomuka a 

nepomuckou vodárnou, úhrada za práci bude řešena kompenzací vykácené dřevní hmoty.  

Plnění usnesení zajistí Jiří Hulec. 

 

15) Prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího stání_Na Vinici 449 (USN-

R4-1052/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost paní , bytem Na Vinici 449, 335 01 Nepomuk s prodloužením platnosti 

parkovacího stání před vchodem bytové jednotky čp. 449 Nepomuk dle stanoviska Dopravního 

inspektorátu Policie ČR z důvodu omezené hybnosti žadatele (držitele ZTP). 

Souhlasí 

S prodloužením vyhrazeného parkovacího stání na dobu do 28.2.2023. 

Plnění usnesení zajistí Martina Batovcová. 

 

16) Krajské dotační tituly Plzeňského kraje - podání žádostí Základní škola 

Nepomuk, okres Plzeň-jih  (USN-R4-1053/2021) 

Schvaluje 

Podání 4 žádostí do otevřených dotačních titulů Plzeňského kraje pro rok 2021: 

1. Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 

2. Podpora tělovýchovy a sportu 

3. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže (projekt je zaměřen na výtvarnou výchovu, 
malbu, rukodělné činnosti a možnosti prezentace žákovských prací) 
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4.  Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže (druhým projektem vybavíme vnitřní atrium 
školy stoly, lavicemi, stíněním ap. pro účely venkovní učebny + volnočasové aktivity) 

 

Plnění usnesení zajistí Berkovcová Jana. 

 

17) Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ Nepomuk (USN-R4-1054/2021) 

Rozhoduje 

O vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovní místa ředitele/ředitelky Základní školy 

Nepomuk, okres Plzeň-jih (ZŠ) podle § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Pověřuje 

Mgr. Janu Berkovcovou tajemníkem konkurzní komise podle § 1, odst. 2, vyhl. č. 54/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Ukládá 

Tajemníkovi konkurzní komise písemně žádat o delegování členů konkurzní komise podle § 2, odst. 3, 

písm. b) až e), vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Plnění usnesení zajistí Berkovcová Jana. 

 

 

18) SoD Schválení -restaurování sochy Madony s dítětem v ohradní zdi kostela 

sv. Jakuba v Nepomuku  (USN-R4-1055/2021) 

Schvaluje 

Smlouvu o dílo s  na restaurování sochy Madony s dítětem v ohradní zdi kostela 
sv. Jakuba v Nepomuku na základě nejnižší nabídkové ceny 125.320,10 Kč vč. DPH. 
Podepsanou smlouvu nutno zveřejnit dle zákona. 
Plnění usnesení zajistí P. Motejzík. 
Zveřejnění smlouvy zajistí P. Mašková. 
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Pověřuje 

 místostarostu Vladimíra Vokurku podpisem smlouvy o dílo. 
 

 

19) ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro strojní odvodnění kalu (USN-R4-

1056/2021) 

Bere na vědomí 

Schválenou změnu projektu poskytovatelem dotace SFŽP spočívající v navýšení kapacity 

odvodňovacího zařízení z původních 1,3m3/h na 3-7m3/h kalu. 

Schvaluje 

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby akce ,,ČOV Dvorec – modernizace 

zařízení pro strojní odvodnění kalu”, včetně návrhu smlouvy o dílo. 

Plnění usnesení zajistí Silovský Josef. 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




