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Číslo jednání:  JedNZ44-12/2020  

Datum jednání:  28.05.2020 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu (USN-Z4-189/2020) 

Bere na vědomí  

Zprávu ověřovatelů zápisu 

 

 

3) Program jednání (USN-Z4-190/2020) 

– aktualizovaný dne 28. 5. 2020 oproti pozvánce 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Změna č. 1 územního plánu Nepomuk   
8. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v 

období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v 
pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět   

9. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné   

10. Příspěvek na rekonstrukci střechy klubovny Pionýru Nepomuk na adrese 
Nepomuk, Husova 244    

11. 3. rozpočtové opatření v roce 2020   
12. 4. rozpočtové opatření v roce 2020   
13. 5. rozpočtové opatření v roce 2020   
14. Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8   
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9   
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16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova historického 
jádra města Nepomuku“  -Odloženo na příští zasedání ZMN 

17. Různé+diskuse 
18. Závěr 

 

Program o proti  “Pozvánce “ doplněn o bod č. 16,  bod č. 9 nový co do obsahu 

 

 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů (USN-Z4-191/2020) 

Volí 

Návrhovou komisy ve složení: M. Baroch, M. Němec ml. a K. Baroch. 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení:. M. Mareček a P. Zeman. 

 

5) Kontrola plnění usnesení (USN-Z4-192/2020) 

Bere na vědomí  

Kontrolu plnění usnesení 

 

6) Zpráva z jednání rady města (USN-Z4-193/2020) 

Bere na vědomí  

Zprávu z jednání městské rady 

 

7) Změna č. 1 územního plánu Nepomuk (USN-Z4-194/2020) 

Schvaluje 

1. Rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu Nepomuk z vlastního podnětu pořizované 

zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona ve znění:  

- zapracování schválené územní studie „Dvorec – Pod Oborou“ do územního plánu Nepomuk 

– odchylky jsou zřejmé z uvedené přílohy – Grafická příloha – zapracování studie. 
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2.  Rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu Nepomuk na základě návrhu na zkrácený postup 

pořízení změny územního plánu postupem dle § 55a stavebního zákona ve znění: 

- prověření změny plochy veřejných prostranství VP na pozemcích parc.č. 611/10, 611/20, 

611/27, 611/26 v k.ú.  Nepomuk na plochu smíšenou obytnou MI intenzivní městské využití 

pro přístavbu stávající prodejny „Norma“ dle uvedené grafické přílohy 

-  a dále podmiňuje pořízení změny ÚP úhradou nákladů s touto změnou spojených 

navrhovatelem 

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

 

8) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a 

jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, 

žel.st. a zpět  (USN-Z4-195/2020) 

Schvaluje 

poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 37 360,15 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v 

období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v 

úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 

37 360,15 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů 

v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět 

 

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

na pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné (USN-

Z4-196/2020) 

Schvaluje 

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

materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné ve výši  25.000,-- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík. 
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Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se 

sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné ve výši  

25.000,-- Kč 

 

10) Příspěvek na rekonstrukci střechy klubovny Pionýru Nepomuk na adrese 

Nepomuk, Husova 244  (USN-Z4-197/2020) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000 Kč Pionýru Nepomuk, z.s. – Pionýrské skupině 

Nepomuk na rekonstrukci střechy pionýrské klubovny na adrese Nepomuk, Husova 244. Za plnění 

usnesení zodpovídá Jaroslav Somolík.  

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000 Kč Pionýru 

Nepomuk, z.s. – Pionýrské skupině Nepomuk na rekonstrukci střechy pionýrské klubovny na adrese 

Nepomuk, Husova 244. 

 

11) 3. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-Z4-198/2020) 

Bere na vědomí 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 109 791 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

139 677 450 Kč. 

 

12) 4. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-Z4-199/2020) 

Bere na vědomí 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 109 841 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

139 727 450 Kč. 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 28.5.2020 
 

 
 

13) 5. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-Z4-200/2020) 

Schvaluje 

5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 125 305 550 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

155 191 470 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu pátým rozpočtovým opatřením v roce 2020. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

14) Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8 (USN-Z4-201/2020) 

Schvaluje 

Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8, o velikosti 2+k.k., celková plocha včetně 

příslušenství 62,8 m2 – kupující za cenu ve výši 655 226,- Kč s tím, že již uhradil 

první splátku ve výši 235 000,- Kč, druhou splátku – doplatek ve výši 420 226,- Kč uhradí do 

31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

15) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9 (USN-Z4-202/2020) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 

571, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 69,79 m2 – původní kupující 

 s tím, že splatnost doplatku kupní ceny ve výši 435 748,- Kč 

původně splatná 30.6.2020 bude splatná až 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

16) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova 

historického jádra města Nepomuku“   

Komise památkové péče projednala a navrhla rozdělení finančních příspěvků z dotačního programu. 

Je připravena například oprava fasády domu v Plzeňské ulici. RMN nyní nicméně navrhuje snížení 

příspěvků ze všech dotačních titulů o 25 %, ovšem co se týče tohoto dotačního programu, je zde 
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problém, že určité akce z programu jsou již zrealizovány nebo připraveny a bylo počítáno s určitým 

rozpočtem. Tudíž P. Kroupa nepovažuje snížení finančního příspěvku za šťastný krok.  

Po diskuzi bylo rozhodnuto o stažení tohoto bodu a jeho znovuprojednání na příštím zasedání 

ZMN. 

 

17) Různé + diskuse- Dohoda o privativní novaci (USN-Z4-203/2020) 

 Zastupitelstvo schvaluje 

ZMN schvaluje uzavření dohody o privativní novaci ve znění dle přílohy za podmínky, že ze strany 

účastníků této dohody budou zastaveny veškeré soudní spory, přičemž strany vůči sobě nebudou 

uplatňovat náhrady nákladů řízení a v souvislosti s převody a nájmy bytových jednotek 

specifikovaných v dohodě o privativní novaci nebudou vůči sobě v budoucnu uplatňovat žádné 

další vzájemné nároky. Plnění usnesení zajistí Vladimír Vokurka. 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

M. Mareček.……………………………………………………………………………………………………………………. 

P. Zeman……..….....……….....……………………………………………………………............................... 




