
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 27.12.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-86/2021 

Datum jednání:  27.12.2021 

2) Program jednání (USN-R4-1448/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476, I.NP   
5. Prodloužení nájemní smlouvy - nebytové prostory Nepomuk, část Dvorec, U trati 

343   
6. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem plochy pro umístění reklamy u 

kruhového objezdu U Sokolovny v Nepomuku   
7. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti   
8. Nutná oprava vozovky v Nepomuku na části pozemku parc.č.1558/9 v k.ú. 

Nepomuk   
9. ČOV Nepomuk Klášter - modernizace strojního předčištění   
10. Vyhrazené parkovací místo pro MP   
11. Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2022   
12. Rozpočet MŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nepomuk 

na období 2023-2024   
13. Rozpočet ZŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Nepomuk 

na období 2023-2024   
14. Rozpočet ZUŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZUŠ 

Nepomuk na období 2023-2024   
15. Vnitřní organizační a pracovní řád Městské policie Nepomuk   
16. Tržní řád - novelizace pro rok 2022   
17. Souhlas s uzavřením Dohody o užívání horolezecké stěny   
18. Žádost o prominutí provozních nákladů MC Beruška za rok 2020   
19. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
20. Různé + Diskuse 
21. Závěr 

RM schvaluje  
navržený program jednání.  

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1449/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 
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4) Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476, I.NP  (USN-R4-

1450/2021) 

Schvaluje 

Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476, I.NP – nájemce  

pohřební služba Nepomuk na dobu neurčitou, za roční nájemní ve výši 37 180,- Kč. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Prodloužení nájemní smlouvy - nebytové prostory Nepomuk, část Dvorec, 

U trati 343 (USN-R4-1451/2021) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy – nebytové prostory Nepomuk, část Dvorec, U Trati 343, nájemce p. 

 na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem plochy pro umístění reklamy u 

kruhového objezdu U Sokolovny v Nepomuku (USN-R4-1452/2021) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem plochy pro umístění reklamy u kruhového objezdu U 

Sokolovny  v Nepomuku, nájemce Vesna Liberec, spol. s r.o. na dobu určitou od 1.1.2022 do 

31.12.2022. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  (USN-R4-1453/2021) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006632/26”  

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 1556/15 a parc. č. 1556/16 v k. ú. Nepomuk.  Obsahem 

bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených 

nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměru a modernizaci. Zřízení věcného břemene se 

navrhuje za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je 

vymezen geometrickým plánem č. 1307-644/2021. 
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Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006632/26”  

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 1556/15 a parc. č. 1556/16 v k. ú. Nepomuk.  Obsahem 

bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených 

nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměru a modernizaci. Zřízení věcného břemene se 

navrhuje za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je 

vymezen geometrickým plánem č. 1307-644/2021. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

8)Nutná oprava vozovky v Nepomuku na části pozemku parc.č.1558/9 v k.ú. 

Nepomuk (USN-R4-1454/2021) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 se společností Silnice Nepomuk s.r.o. na akci: “Nutná oprava 

vozovky v Nepomuku na části pozemku parc.č.1558/9 v k.ú. Nepomuk” spočívající v prodloužení 

konečného termínu do 30.4.2022. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

9) ČOV Nepomuk Klášter - modernizace strojního předčištění (USN-R4-

1455/2021) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci ,,ČOV Nepomuk Klášter – modernizace strojního 

předčištění”, uzavřené s dodavatelem stavebních prací VODA CZ s.r.o. se sídlem Bohuslava Martinů 

1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové. Jehož obsahem je prodloužení dokončení díla do 

fáze způsobilé ke zkušebnímu provozu do 30.4. 2022 a následného zkušebního 7 měsíčního provozu s 

protokolárním předáním díla do trvalého provozu do 30.11. 2022. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dodatku smlouvě o dílo na akci ,, ČOV Nepomuk Klášter – 

modernizace strojního předčištění”, uzavřené s dodavatelem stavebních prací VODA CZ s.r.o. se 

sídlem Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové. Jeho obsahem je 

prodloužení dokončení díla do fáze způsobilé ke zkušebnímu provozu do 30.4. 2022 a následného 

zkušebního  7 měsíčního provozu s protokolárním předáním díla do trvalého provozu do 30.11. 2022. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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Schvaluje 

Uzavření dodatku příkazní smlouvy s  na výkon technického dozora investora akce 

,,ČOV Nepomuk Klášter – modernizace strojního předčištění” do 30.11. 2022. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dodatku příkazní  smlouvy s na výkon 

technického dozora investora akce ,,ČOV Nepomuk Klášter – modernizace strojního předčištění” do 

30.11. 2022. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

10) Vyhrazené parkovací místo pro MP (USN-R4-1456/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro služební vozidlo městské policie Nepomuk v obci 

Nepomuk, ul. Třebčická (na pozemku parc. č. 1549/8 k.ú. Nepomuk). 

Souhlasí 

Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro služební vozidlo městské policie Nepomuk v termínu 

od 1.1.2022 na dobu neurčitou. 

Plnění usnesení zajistí Martina Batovcová. 

 

11) Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2022 (USN-R4-

1457/2021) 

Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2022 na částku ve výši 

544 681 Kč, s přijetím dotace a podáním následného vyúčtování dotace na výkon regionálních funkcí 

knihoven pro rok 2022. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka podáním žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2022 

ve výši 544 681 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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12) Rozpočet MŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ 

Nepomuk na období 2023-2024  (USN-R4-1458/2021) 

Schvaluje 

rozpočet MŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Nepomuk na období 2023-

2024. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) Rozpočet ZŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 

Nepomuk na období 2023-2024  (USN-R4-1459/2021) 

Schvaluje 

rozpočet ZŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Nepomuk na období 2023-

2024. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

14) Rozpočet ZUŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZUŠ 

Nepomuk na období 2023-2024  (USN-R4-1460/2021) 

Schvaluje 

rozpočet ZUŠ Nepomuk na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZUŠ Nepomuk na období 2023-

2024. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

15) Vnitřní organizační a pracovní řád Městské policie Nepomuk (USN-R4-

1461/2021) 

Schvaluje 

Vnitřní organizační a pracovní řád Městské policie Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Bc. Lucie Taušlová. 
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16) Tržní řád - novelizace pro rok 2022 (USN-R4-1462/2021) 

Schvaluje 

novelizaci Tržního řádu s platností od 1. 1. 2022. 

Plnění usnesení zajistí Ing. Petra Šašková. 

 

17) Souhlas s uzavřením Dohody o užívání horolezecké stěny (USN-R4-

1463/2021) 

Nesouhlasí 

S uzavřením dohody mezi Expert Distribution s.r.o. , IČ 25214551, se sídlem Husova 274, 335 01 
Nepomuk, zast. jednatelem Mgr. Miloslavem Kubíkem, zaps. V OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 
vložka 9211 dále jen poskytovatel a Město Nepomuk, IČ 00256986 – Volnočasové centrum Fénix, 
nám. A. Němejce 88, 335 01, zast. Ing. Jiřím Švecem dále jak uživatel. 
 
Plnění usnesení zajistí Mgr. Jana Berkovcová. 
 

 

18) Žádost o prominutí provozních nákladů MC Beruška za rok 2020 (USN-R4-

1464/2021) 

Souhlasí  
 
S úhradou poloviny částky provozních nákladů MC Beruška za r. 2020 z důvodu vládních nařízení 
Covid-19. 
 
Plnění usnesení zajistí Mgr. Jana Berkovcová. 
 

 

19)Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (USN-R4-1465/2021) 

Bere na vědomí 

Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků ze 

dne 19.8.2020, která upravuje výši příspěvku za výkon předmětu smlouvy z částky 1 500,- Kč (slovy: 

jeden tisíc pět set korun českých) za jeden vyřízený přestupek na částku  3 000,-Kč (slovy: tři tisíce 

korun českých) za jeden vyřízený přestupek. 
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Souhlasí 

Se změnou výše příspěvku za výkon předmětu smlouvy z částky 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set 

korun českých) za jeden vyřízený přestupek na částku  3 000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za 

jeden vyřízený přestupek. 

Plnění usnesení zajistí Ing. Martina Batovcová. 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 




