
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 25.8.2020 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-14/2020  

Datum jednání:  25. 08. 2020 

Místo jednání: sál městského muzea v Nepomuku od 18:00 hod 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-224/2020) 

Bere na vědomí 

Zprávu ověřovatelů zápisu 

 

3) Program jednání (USN-Z4-225/2020) 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Souhlas se zařazením správního území Města Nepomuk do územní působnosti 

MAS SJN   
8. Schválení podání dotace na MMR ve věci vybudování Víceúčelového hřiště v 

Nepomuku    
9. Odkup pozemků p.č. 133/66 a pozemku st.p.č. 281 včetně stavby bez čp/če v k.ú. 

Dvorec   
10. Směna pozemků parc.č. 585/5, 585/6, 1763 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

právnické osoby za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 a 221/4 v k.ú. 
Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk   

11. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství   

12. Nepomuk - Dvorec přestupný uzel, technické podmínky bezúplatného převodu 
pozemků   

13. Různé + Diskuse 
14. Závěr 
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4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-226/2020) 

Volí 

Návrhovou komisy ve složení: M. Barocha, M. Němce ml. a M. Demelu. 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení:. A. Hánová, J Kouba. 

 

5) Kontrola plnění usnesení (USN-Z4-227/2020) 

Bere na vědomí 

Kontrolu usnesení 

 

6) Zpráva z jednání rady města (USN-Z4-228/2020) 

Bere na vědomí 

Zprávu z jednání městské rady 

 

7) Souhlas se zařazením správního území Města Nepomuk do územní 

působnosti MAS SJN  (USN-Z4-229/2020) 

ZMN souhlasí a schvaluje  

Se zařazením správního území Města Nepomuka do územní působnosti Místní akční skupiny 

svatého Jana z Nepomuka, z. s. na období 2021 – 2027. 

ZMN nominuje  

Paní Ing. Ivanu Šiftovou za město Nepomuk na člena programového výboru MAS sv. Jana 

Nepomuckého na další programové období 2021 - 2027. 
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8) Schválení podání dotace na MMR ve věci vybudování Víceúčelového hřiště 

Nepomuk (USN-Z4-230/2020) 

ZMN schvaluje  

podání žádosti o dotaci z programu „DT 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst 

aktivního odpočinku“ na projekt výstavba „Víceúčelového hřiště v  Nepomuku“. 

Plněnění usnesení zajistí Vladimír Vokurka. 

 

9) Odkup pozemků p.č. 133/66 a pozemku st.p.č. 281 včetně stavby bez čp/če 

v k.ú. Dvorec (USN-Z4-231/2020) 

 ZMN schvaluje 

Odkup pozemků v k.ú. Dvorec a to ppč. 133/66 o výměře 13 m2 a pozemku st.p.č. 281 vč. budovy bez 

čísla popisného od společnosti České Dráhy a.s. za cenu 73.046 vč. DPH + nákladů za znalecký 

posudek a návrh na vklad ve výši 6.500,-Kč. Plnění usnesení zajistí Mgr. Radomíra Vaňková.  

 

10) Směna pozemků parc.č. 585/5, 585/6, 1763 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

právnické osoby za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 a 221/4 v k.ú. 

Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk (USN-Z4-232/2020) 

ZMN schvaluje 

Směnu pozemků parc. č. 585/5 o výměře 93 m2, 585/6 o výměře 47 m2 a 1763 o výměře 43 m2 vše v 

k.ú. Nepomuk ve vlastnictví společnosti SKY Trade s.r.o. za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 o 

výměře 99 m2 (vznikající z parc.č. 1566/2) a parc.č. 221/4 o výměře 84 m2 (vznikající z parc.č. 221/3) 

oba v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva hradí město Nepomuk. Směna pozemků nepodléhá DPH. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva, každý za nabývané 

pozemky, pokud nejsou od daně osvobozeni. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 25.8.2020 
 

 
 

11) Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství (USN-Z4-233/2020) 

ZMN schvaluje 

novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Plněnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

12) Nepomuk - Dvorec přestupný uzel, technické podmínky bezúplatného 

převodu pozemků (USN-Z4-234/2020) 

ZMN schvaluje 

Technické podmínky v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků p. č. 133/67, 133/68, 133/69, 

133/70, 133/72, 133/73, 133/74, 133/75, 133/76, 133/77, 133/78 v katastrálním území Dvorec ve 

vlastnictví Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  na 

kterých se nachází stavba Nepomuk – Dvorec přestupní uzel. 

 Pověřuje 

starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem „ Prohlášení“ nabyvatele pozemků, který přebírá 

s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky spojené s převáděnými pozemky. (parcelní 

čísla pozemků jsou uvedeny výše). 

Plněnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

 

Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

Ověřili: 

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

J. Koubu ……..….....……….....……………………………………………………………............................... 


