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Číslo jednání:  JedNZ44-26/2022  

Datum jednání:  24.02.2022 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-414/2022) 

Bere na vědomí. 

Zprávu ověřovatelů zápisu minulého zasedání. 

 

3) Program jednání (USN-Z4-415/2022) 

Finální návrh programu: 
1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  
3. Program jednání  
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Žádost o vyjádření ke škodní události ze dne 21. 10. 2021 ve věci poškození 

majetku Automoto klubu Nepomuk    
7. Odkup pozemků par. č. 381/9, parc.č. 1513/8, parc. č. 1507/3 a části pozemku 

parc. č. 896/4 v k. ú. Nepomuk   
8. Prodej části pozemku parc. č. 1480 v k.ú. Nepomuk   
9. 1. rozpočtové opatření v roce 2022   
10. Schválení vybudování dětského hřiště u bazénů z rozpočtu města Nepomuk   
11. Různé + Diskuse 
12. Závěr 

 
ZMN schvaluje program jednání. 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-416/2022) 

Volí 

členy návrhové komise ve složení: M. Němec ml., M. Baroch a M. Demela 

Volí 

ověřovatele zápisu: J. Koubu a M. Němce st. 
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5) Kontrola plnění usnesení (USN-Z4-417/2022) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

6) Žádost o vyjádření ke škodní události ze dne 21. 10. 2021ve věci poškození 

majetku Automoto klubu Nepomuk (USN-Z4-418/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost předsedy , Automoto klubu Nepomuk, Kemp Nový rybník IČ 00516139 o 

finanční příspěvek na opravu poškozeného majetku  Automoto klubu v Nepomuku v důsledku 

vichřice. 

Schvaluje 

finanční příspěvek pro Automoto klub Nepomuk IČ 00516139 ve výši 200. 000,- Kč s tím, že finanční 

prostředky budou  použity na opravu vichřicí poškozeného majetku v areálu Nového rybníka v 

Nepomuku a budou na základě smlouvy poukázány na účet AMK Nepomuk.  

Plnění usnesení zajistí J. Somolík 

 

7) Odkup pozemků par.č.381/9, parc.č. 1513/8, parc. č. 1507/3 a části 

pozemku parc. č. 896/4 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-419/2022) 

Souhlasí  

s uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. 381/9 o výměře 1259 m2 (trvalý travní porost),  

p.č. 1513/8 o výměře 100 m2 (ostatní plocha/ost. komunikace),  parc. č. 1507/3 o výměře 852 m2 

(ostatní plocha/ost. komunikace) a nově vzniklého pozemku parc. č. 896/5 o výměře 3082 m2  

(odděleného z pozemku parc. č. 896/4) vše  v  k.ú. Nepomuk od Biskupství českobudějovického za 

kupní cenu 100,- Kč/m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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8) Prodej části pozemku parc. č. 1480 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-420/2022) 

Schvaluje 

Uzavření kupní smlouvy se společností Lesy České republiky na prodej části pozemku p.č. 1480 

v přibližné výměře 302 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení 

zajistí Hana Tymlová. 

 

9) 1. rozpočtové opatření v roce 2022 (USN-Z4-421/2022) 

Schvaluje 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 110 903 130 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

135 345 130 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu prvním rozpočtovým opatřením v roce 2022. Plnění usnesení  

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

10)Schválení vybudování dětského hřiště u bazénů z rozpočtu města 

Nepomuk (USN-Z4-422/2022) 

Bere na vědomí 

informaci o neposkytnutí dotace na vybudování dětského hřiště od Nadace ČEZ. 

Schvaluje 

Projekt vybudovaní dětského hřiště na vlastní náklady z rozpočtu města v prostoru u bazénů 

v Nepomuku a to ve variantě tzv. šéfmontáží a dopadovými plochami ve vlastní režii za cenu 

předběžné nabídky 553. 212,- Kč.  

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka rozpočtováním výše uvedené investice. 

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

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

 

Ověřili: 

J. Kouba…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

M. Němec st..……..….....….…….....…………………………………………………………….................................. 

 




