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Číslo jednání:  JedNR4-94/2022 

Datum jednání:  28.03.2022 

 

 

2) Program jednání (USN-R4-1568/2022)

1. Zahájení
2. Program jednání
3. Kontrola usnesení
4. Směna pozemků v k.ú. Dvorec  ODLOŽENO !!!
5. Uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p.č.218/1, p.č.218/7, p.č.218/8 a p.č.227 v

k.ú. Dvorec  1683/NR4/2022)
6. Rekonstrukce střešního pláště Nádražní č.p. 476, Nepomuk
7. Oprava MK před OD Úslava na Náměstí Augustina Němejce, Nepomuk
8. Zrušení USN-R4-1371/2021 Prodej nově vzniklého pozemku parc.č.228/18 v k.ú.

Dvorec
9. Smlouva o zřízení VB-služebnosti, Dvorec, U Obory
10. Stížnost
11. Vestavba 4 bytů do č.p.343 U Trati, Dvorec
12. Dětské hřiště Nepomuk
13. Žádost o kanalizační přípojku
14. Víceúčelové hřiště Nepomuk
15. Schválení účetní závěrky za rok 2021, hospodářského výsledku za rok 2021 a jeho

rozdělení do fondů u Mateřské školy Nepomuk
16. Schválení účetní závěrky za rok 2021, hospodářského výsledku za rok 2021 a jeho

rozdělení do fondů u Základní umělecké školy Nepomuk
17. Schválení účetní závěrky za rok 2021, hospodářského výsledku za rok 2021 a jeho

rozdělení do fondů u Základní školy Nepomuk
18. Termín zápisu do 1. ročníku Základní školy Nepomuk pro školní rok 2022/2023
19. Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a odloučeného pracoviště Mateřské

školy Dvorec pro školní rok 2022/2023
20. Souhlas s přijetím finančního daru od neziskových organizací pro Základní školu

Nepomuk, okres Plzeň-jih
21. Provoz MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o hlavních prázdninách

2022
22. Žádost o převod pozemků ve vlastnictví města , v k.ú. Přebudov
23. Úprava schváleného rozpočtu dle platné legislativy platné od 01.01.2022
24. 2. rozpočtové opatření v roce 2022
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25. Dotace v dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Plzeňského kraje v roce 2022“   

26. Poskytnutí finančního příspěvku  na vydání knihy 
Zapomenuté revíry   

27. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků   

28. Dotace v dotačním programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování 
bezpečnosti 2022“   

29. Pomoc ukrajinským uprchlíkům - kompenzace pro Ondřeje Vinklera   
30. Žádost Ondřeje Vinklera na finanční zálohu na nákup surovin pro ukrajinské 

uprchlíky  ODLOŽENO !!! 
31. Smlouva o spolupráci při realizaci kulturně veřejné akce XXVIII. Nepomucké pivní 

slavnosti  ODLOŽENO !!! 
32. Různé + Diskuse 
33. Závěr 

 

RM schvaluje 

Navržený program jednání. 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1569/2022) 

RM bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

5) Uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p.č.218/1, p.č.218/7, p.č.218/8 a 

p.č.227 v k.ú. Dvorec (USN-R4-1570/2022) 

Schvaluje 

Uzavření  pachtovní smlouvy na pozemek  p.č. 218/1 o výměře 171 m2, pozemek  p.č. 218/7 o 

výměře 16 m2,pozemek  p.č. 218/8 o výměře 317 m2 a pozemek p.č. 277 o výměře 2389 m2 od 

1.4.2022 na  dobu neurčitou . Nájemce . Nájemné 

ve výši 1 500,- Kč/ha/rok. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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6) Rekonstrukce střešního pláště Nádražní č.p. 476, Nepomuk  (USN-R4-

1571/2022) 

Rozhoduje 

o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “Rekonstrukce 

střešního pláště Nádražní č.p. 476, Nepomuk”. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

7) Oprava MK před OD Úslava na Náměstí Augustina Němejce, Nepomuk  

(USN-R4-1572/2022) 

Bere na vědomí 

Cenovou nabídku od Ing. Jiřího Fencla na provádění technického dozoru investor na stavbě “Oprava 

MK před OD Úslava na Náměstí Augustina Němejce, Nepomuk” za nabídkovou cenu 35.000,- Kč bez 

DPH. 

 

Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka se spol.  Správa a 

údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. 

 

 Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy na výkon TDI na stavbě “Oprava MK před OD Úslava na Náměstí Augustina 

Němejce, Nepomuk” s Ing. Jiřím Fenclem, IČ : 11415011 za smluvní cenu 35.000,- Kč bez DPH. Plnění 

usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na 

pozemku vlastníka se spol.  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.  Plnění 

usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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8) Zrušení USN-R4-1371/2021 Prodej nově vzniklého pozemku parc.č.228/18 v 

k.ú. Dvorec (USN-R4-1573/2022) 

Bere na vědomí  

Sdělení  o odstoupení od záměru odkoupení nově vzniklého pozemku parc. č. 

228/18 o výměře 1160 m2 (orná půda) v k.ú.  Dvorec . 

Ruší a doporučuje zastupitelstvu rozhodnutí potvrdit 

Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/18 o výměře 1160 m2 (orná půda) v k.ú.  Dvorec za cenu 

1.600,00 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

nese kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

9) Smlouva o zřízení VB-služebnosti, Dvorec, U Obory (USN-R4-1574/2022) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000644/VB/01 

Dvorec, PJ, U Obory”  s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 212/1, parc. č. 212/11, parc. č. 

212/16, parc. č. 228/1, parc.č. 228/8 v k. ú. Dvorec.  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 

1 100,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 799-

201798/2021. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000644/VB/01 

Dvorec, PJ, U Obory”  s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 212/1, parc. č. 212/11, parc. č. 

212/16, parc. č. 228/1, parc.č. 228/8 v k. ú. Dvorec.  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 

1 100,- Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 799-

201798/2021. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

10) Stížnost (USN-R4-1575/2022) 

Bere na vědomí 

Stížnost obyvatelky domu č.p. 622 v ulici U Potoka na stav povrchu místní komunikace v Nepomuku U 

Potoka. Plnění usnesení zajistí J. Silovský a V. Vokurka. 
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11) Vestavba 4 bytů do č.p.343 U Trati, Dvorec  (USN-R4-1576/2022) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o připojení odběrného elek. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4kV (NN) se spol. ČEZ Distribuce a.s. na krátkodobé (dočasné) připojení staveniště v č.p.343, U 

Trati, Dvorec. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

12) Dětské hřiště Nepomuk (USN-R4-1577/2022) 

Bere na vědomí 

Protokol z jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: “ Dětské 

hřiště Nepomuk ”. 

Schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: “ Dětské hřiště 

Nepomuk ”od uchazeče TR ANTOŠ s.r.o., IČ: 48152587, za nabídkovou cenu 478.400,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební práce: “ Dětské hřiště Nepomuk ”od uchazeče TR ANTOŠ s.r.o., 

IČ: 48152587, za nabídkovou cenu 478.400,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Starostu Ing. Jiřího Švece uzavřením smlouvy o dílo: “ Dětské hřiště Nepomuk ”se společností TR 

ANTOŠ s.r.o., IČ: 48152587, za smluvní cenu 478.400,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš 

Chouň. 

 

13) Žádost o kanalizační přípojku (USN-R4-1578/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost vlastníka rodinného domu č.p. 236 v Nepomuku Nábřežní ulici o napojení na kanalizační řad 

splaškové kanalizace. Plnění usnesení zajistí J. Silovský. 
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14) Víceúčelové hřiště Nepomuk (USN-R4-1579/2022) 

Bere na vědomí 

Oznámení o výskytu překážek vyšší moci dle SOD ze dne 25.3.2021 na stavbu “Víceúčelové hřiště 

Nepomuk” od zhotovitele spol. SILNICE NEPOMUK s.r.o. ze dne 21.3.2022. 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky včetně návrhu SOD a ostatních příloh na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce: Osvětlení víceúčelového hřiště Nepomuk 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Mgr. Marek Baroch 

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.  

Jmenování hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Mgr. Marek Baroch 

Hodnotící komisi zadavatel ukládá provést posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených 

v podmínkách zadání.  

Plnění usnesení zajistí T. Chouň. 

 

15) Schválení účetní závěrky za rok 2021, hospodářského výsledku za rok 2021 

a jeho rozdělení do fondů u Mateřské školy Nepomuk (USN-R4-1580/2022) 

Schvaluje 

1. Účetní  závěrku za rok 2021 u Mateřské školy  Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové 

organizace dle vyhlášky  MF ČR  č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 

102, odst.2, písm. q), Zákona o obcích (č.128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 176.413,83 Kč a jeho rozdělení do fondů u 

Mateřské školy  Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace (§ 29, odst. 1, vyhlášky  

MF ČR č.220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

 Rezervní fond: 176.413,83 Kč 

 Fond odměn: 0 Kč 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

16) Schválení účetní závěrky za rok 2021, hospodářského výsledku za rok 2021 

a jeho rozdělení do fondů u Základní umělecké školy Nepomuk (USN-R4-

1581/2022) 

Schvaluje 

3. Účetní  závěrku za rok 2021 u Základní umělecké  školy  Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové 

organizace dle vyhlášky  MF ČR  č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 

102, odst.2, písm. q), Zákona o obcích (č.128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 80.356,33 Kč a jeho rozdělení do fondů Základní 

umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace (§ 29, odst. 1, vyhlášky MF ČR 

č.220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

 Rezervní fond: 30.356,33 Kč 

 Fond odměn: 50.000 Kč 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

17) Schválení účetní závěrky za rok 2021, hospodářského výsledku za rok 2021 

a jeho rozdělení do fondů u Základní školy Nepomuk (USN-R4-1582/2022) 

 

Schvaluje 

5. Účetní  závěrku za rok 2021 u Základní školy  Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace 

dle vyhlášky  MF ČR  č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst.2, 

písm. q), Zákona o obcích (č.128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 132.621,51 Kč a jeho rozdělení do fondů u Základní 

školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace (§ 29, odst. 1, vyhlášky MF ČR 

č.220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

 Rezervní fond 32.621,51 Kč 

 Fond odměn: 100.000 Kč 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

18) Termín zápisu do 1. ročníku Základní školy Nepomuk pro školní rok 

2022/2023  (USN-R4-1583/2022) 

Bere na vědomí 

Oznámení ředitele Základní školy (ZŠ) Nepomuk týkající se zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Nepomuk pro 

školní rok 2022/2023, který se bude konat ve středu 13. dubna od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ 

Nepomuk, Školní 546 v souladu s platnou legislativou. 

Plnění usnesení zajistí J. Berkovcová. 

 

19) Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a odloučeného pracoviště

Mateřské školy Dvorec pro školní rok 2022/2023  (USN-R4-1584/2022)

Bere na vědomí

1) Oznámení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Nepomuk týkající se přijímacího řízení do MŠ

Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec pro školní rok 2022/2023, které se koná ve

dnech 3. 5. 2022 a 4. 5. 2022 v souladu s platnou legislativou.

2) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Plnění usnesení zajistí J. Berkovcová.
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20) Souhlas s přijetím finančního daru od neziskových organizací pro Základní 

školu Nepomuk, okres Plzeň-jih  (USN-R4-1585/2022) 

Souhlasí 

S přijetím finančního daru od neziskových organizací Člověk v tísni, o.p.s a Womem for Women 

k financování školního stravování pro ukrajinské žáky, kteří byli přijati ke vzdělávání do Základní školy 

Nepomuk, okres Plzeň-jih. Plnění usnesení zajistí J. Berkovcová. 

 

21) Provoz MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec o hlavních 

prázdninách 2022 (USN-R4-1586/2022) 

Bere na vědomí 

Provoz příspěvkové organizace MŠ Nepomuk o hlavních prázdninách: 

 Pracoviště Nepomuk - provoz bude přerušen z důvodu rekonstrukce školní kuchyně. 

 Pracoviště Dvorec bude otevřeno od 1. 7. 2022 – 19. 8. 2022, provozní doba 6:00 – 16:00 

hodin. 

Plnění usnesení zajistí J. Berkovcová. 

 

22) Žádost o převod pozemků ve vlastnictví města , v k.ú. Přebudov  (USN-R4-

1587/2022) 

Bere na vědomí 

na vědomí žádost Pionýrské skupiny Nepomuk , Pionýr, z.s., Husova 244, 335 01 Nepomuk ve věci 

převodu pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Přebudov. 

Nesouhlasí 

s převodem pozemků ve vlastnictví města v k.ú. Přebudov do vlastnictví Pionýr, z.s. Nepomuk za 

částku 50.000,- Kč. 

Plnění usnesení zajistí I. Šiftová. 
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23) Úprava schváleného rozpočtu dle platné legislativy platné od 01.01.2022  

(USN-R4-1588/2022) 

Bere na vědomí 

úpravu schváleného rozpočtu dle platné legislativy platné od 01.01.2022. 

Plnění usnesení zajistí J. Somolík. 

 

24) 2. rozpočtové opatření v roce 2022 (USN-R4-1589/2022) 

Schvaluje 

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

účtů činí 110 992 150 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

135 434 150 Kč. 

Pověřuje 

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

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

25) Dotace v dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ (USN-R4-1590/2022) 

Schvaluje 

1) podání žádosti o dotaci v dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ pro JSDHO Dvorec. 

2) podání žádosti o dotaci v dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ pro JSDHO Nepomuk. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka podáním žádostí o dotace v dotačním programu „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ pro JSDHO Dvorec a pro JSDHO Nepomuk 

prostřednictvím systemu e-Dotace. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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26) Poskytnutí finančního příspěvku  na vydání knihy 

Zapomenuté revíry (USN-R4-1591/2022) 

Bere na vědomí 

žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy Zapomenuté revíry. 

Neschvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy Zapomenuté revíry. 

Plnění usnesení zajistí J. Somolík. 

 

27) Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků (USN-R4-1592/2022) 

Bere na vědomí 

žádost Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení 

zdravotnického materiálu a léků ve výši  40.000,-- Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického 

materiálu a léků ve výši  20.000,-- Kč. 

Plnění usnesení zajistí J. Somolík. 

 

28) Dotace v dotačním programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při 

zajišťování bezpečnosti 2022“ (USN-R4-1593/2022) 

chvaluje 

podání žádosti o dotaci v dotačním programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování 

bezpečnosti 2022 “ na realizaci projektu “Kamerový dohledový systém Nepomuk”. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka podáním žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora obcí Plzeňského kraje 

při zajišťování bezpečnosti 2022” prostřednictvím systemu e-Dotace na projekt “Kamerový dohledový 

systém Nepomuk”. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 28.3.2022 
 

 
 

29) Pomoc ukrajinským uprchlíkům - kompenzace pro Ondřeje Vinklera 

(1705/NR4/2022) 

Neschvaluje 

Kompenzační zálohu faktury za zrušený koncert kapely Brutus ( 2.4. 2022) ve výši 42.350,- Kč z 

důvodu poskytnutí sálu KD Dvorec k ubytování ukrajinských uprchlíků pro pana Ondřeje Vinklera 

IČ 65727355, Kamenné Žehrovice 240,  273 01. 

Plnění usnesení zajistí V. Vokurka . 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




