
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 25.11.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-23/2021  

Datum jednání:  25.11.2021 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-378/2021) 

Bere na vědomí. 

Zprávu ověřovatelů zápisu. 

 

3) Program jednání (USN-Z4-379/2021) 

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 nové projednání záměru stavby STK   
7. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 19   
8. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 16   
9. Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 2   
10. Prodej nově vzniklé pozemkové parcely parc. č. 228/18 v k.ú. Dvorec   
11. Směna pozemků parc. č. 919/2 a parc. č. 922/23 v k.p. Klášter   
12. Projednání opětovného zvolení přísedícího Okresního soudu Plzeň jih pana 

13. Schválení cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022   
14. 9. rozpočtové opatření v roce 2021   
15. 10. rozpočtové opatření v roce 2021   
16. Zánik nedobytné pohledávky - REHA International, s.r.o.   
17. OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   
18. OZV č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství   
19. Uzavření dohody o provedení práce - kronikářská činnost p. Karel Baroch   
20. Souhlas s vyplacením mimořádné odměny pro člena zastupitelstva za lektorskou 

činnost v roce 2021   
21. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřené mezi městem 

Blovice a městem Nepomuk    
22. Různé + Diskuse 
23. Závěr 
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Schvaluje 

doplněný program jednání. 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-380/2021) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení: M. Němec ml., M. Baroch, M. Mareček. 

Volí 

Ověřovatelé zápisu ve složení M. Němec st., A. Hánová. 

 

5) Kontrola plnění usnesení (USN-Z4-381/2021) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

6) Žádost o nové projednání záměru stavby STK (USN-Z4-387/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  STK Nepomuk s.r.o. ve věci nového projednání záměru stavby STK. Plnění 

usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

7)Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 19 (USN-Z4-382/2021) 

Schvaluje 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 19  byt o velikosti 1 pokoje, 

kuchyně, chodby, koupelny a WC, o celkové výměře 37,00 m2 za cenu platnou dle smlouvy o budoucí 

smlouvě o převodu vlastnictví bytu ve výši 242 324,- Kč, s tím, že  doplatí částku ve výši 

90 871,50Kč při podpisu kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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8) Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 16 (USN-Z4-383/2021) 

Schvaluje 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 16, o velikosti 2+k.k., celková plocha včetně 

příslušenství 47,1 m2 – kupující za odhadní cenu 941 980,- Kč. Cenu bytu uhradí 

při podpisu kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

9) Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 2 (USN-Z4-384/2021) 

Schvaluje 

Prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 2, o velikosti 

2+k.k., celková plocha včetně příslušenství 62,00 m2 – kupující  za cenu 379 960,- Kč dle 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Cena bytu je již uhrazena 10.2.2000. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

10) Prodej nově vzniklé pozemkové parcely parc. č. 228/18 v k.ú. Dvorec 

(USN-Z4-385/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy na prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 228/18 (orná půda) o výměře 

1160 m2 (vznikající z parc. č. 228/1) v k.ú. Dvorec. Lokalita Pod Oborou  za cenu 

1.600 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

nese kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

11) Směna pozemků parc. č. 919/2 a parc. č. 922/23 v k.p. Klášter  (USN-Z4-

386/2021) 

Schvaluje 

Uzavření směnné smlouvy se společností DS Nepomuk, s.r.o. se sídlem Praha 4, Kirschova 1732/5  na  

směnu pozemků parc. č. 922/23 o výměře 104 m2 (ostatní plocha/jiná plocha) v k.ú. Klášter ve 

vlastnictví právnické osoby za pozemek parc. č. 919/2 o výměře 171 m2 (ostatní plocha/zeleň) v k.ú. 

Klášter ve vlastnictví města Nepomuk. Rozdíl ve výměrách společnost DS Nepomuk uhradí před 

podpisem smlouvy, a to ve výši 300,- Kč bez DPH /m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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12) Projednání opětovného zvolení přísedícího Okresního soudu Plzeň jih 

 (USN-Z4-388/2021) 

Bere na vědomí 

žádost Okresního soudu Plzeň jih ve věci kandidáta přísedícího soudce Okresního soudu Plzeň jih, 

Edvarda Beneše 1127/1, 306 24 Plzeň. 

Schvaluje a podporuje  

kandidaturu  jako přísedícího soudce Okresního soudu Plzeň jih. Plnění 

usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

13) Schválení cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022 (USN-Z4-

389/2021) 

Bere na vědomí 

kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022. Rada města projednala na svém zasedání 

dne 8. 11. 2021. 

Schvaluje 

zvýšení cen vodného/ stočného dle kalkulace KAV Starý Plzenec a.s. na :  

Vodné 42,- Kč vč. DPH /m3 

Stočné 37,- Kč vč. DPH /m3 

 

Plnění usnesení zajistí Miloslava Suchá. 

 

14) 9. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-Z4-390/2021) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 139 575 010 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

163 947 580 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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15) 10. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-Z4-391/2021) 

Schvaluje 

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. 

Pověřuje 

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

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

16) Zánik nedobytné pohledávky - REHA International, s.r.o.  (USN-Z4-

392/2021) 

Schvaluje 

Zánik nedobytné pohledávky – REHA International, s.r.o. Praha 5 ve výši 167 210,- Kč za nájemné 

pozemkové parcely č. PK 919 ( lesní pozemek) v k.ú. Klášter u Nepomuka, již vytvořený, avšak dosud 

neevidovaný v katastru nemovitostí, zahrnující parcely vedené ve zjednodušené evidenci č. PK 919 o 

výměře 5 312 m2 a č. PK 922/2 o výměře 504 m2 v k.ú. Klášter a za nebytový prostor ( vodárna) na 

pozemku parc.č. st. 260 v k.ú. Klášter u Nepomuka o výměře zhruba 2 m2 za rok 2017 a 2018. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

hospodářství (USN-Z4-393/2021) 

Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s 

účinností od 1. 1. 2022 a  

Souhlasí 

Se sazbou poplatku ve výši 800,- Kč / osoba. 

Zveřejnění vyhlášky zajistí paní Petra Mašková. Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 
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18) OZV č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

(USN-Z4-394/2021) 

Schvaluje 

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

Zveřejnění vyhlášky zajistí paní Petra Mašková. Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

19) Uzavření dohody o provedení práce - kronikářská činnost p. Karel Baroch 

(USN-Z4-395/2021) 

Vyslovuje souhlas 

Na základě § 84 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění, se vznikem 

pracovněprávního vztahu mezi městem Nepomuk a členem zastupitelstva města panem Karlem 

Barochem a dále souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce – kronikářská činnost pro město 

Nepomuk v roce 2022. Členovi zastupitelstva bude náležet odměna 1. 800,- Kč / měsíčně. Dohodu o 

provedené práce připraví Olga Velíšková. Plnění usnesení zajistí Olga Velíšková. 

 

20) Souhlas s vyplacením mimořádné odměny pro člena zastupitelstva za 

lektorskou činnost v roce 2021 (USN-Z4-396/2021) 

Souhlasí 

S vyplacením mimořádné odměny pro člena zastupitelstva pana Karla Barocha za lektorskou činnost v 

roce 2021 v celkové výši 2.400,- Kč (dohodnutá cena za 1 hodinu lektorské činnosti je 200,- Kč). 

Vyplacení odměny zařídí Olga Velíšková. Plnění usnesení zajistí Olga Velíšková. 

 

21) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřené mezi 

městem Blovice a městem Nepomuk (USN-Z4-397/2021) 

Bere na vědomí 

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

městem Nepomuk. 
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Schvaluje 

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

městem Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Martina Batovcová. 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

 

 

Ověřili: 

A. Hánová ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 




