
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 28.6.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-71/2021 

Datum jednání:  28.06.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1248/2021) 

 

1. Zahájení 
2.  Program jednání   
3.  Kontrola plnění usnesení   
4.  Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6   
5.  Vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 16  

ODLOŽENO !!! 

6.  Žádost o koupi pozemku označeného č. 16 v obytné zóně Pod Oborou   
7.  Směna pozemků parc. č. 1329/12 a p.č. 1477/2 za pozemky p.č. 1329/11 a p.č. 

1329/13 vše v k.ú. Nepomuk    

8.  Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 555, byt č. 2  ODLOŽENO !!! 

9.  Prodej pozemku parc. č. 109/7 v k.ú. Dvorec   
10.  ČOV Nepomuk Klášter - modernizace strojního předčištění   
11.  Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy pro JSDHO Dvorec   
12.  Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy pro JSDHO Nepomuk   
13.  Finanční dar pro obce postižené živelnou pohromou - tornádo   
14.  Kontroly školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za 

rok 2021   
15.  Informativní zpráva - zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města 

Nepomuk    
16. Různé+Diskuse 
17. Závěr 

 

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-1249/2021) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 
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4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6  

(USN-R4-1250/2021) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5 -6, nájemce 

 na dobu určitou od 1.7.2021 do 31.12.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Žádost o koupi pozemku označeného č. 16 v obytné zóně Pod Oborou 

(USN-R4-1251/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost manželů  o koupi pozemku v připravované obytné zóně Pod 

Oborou ve schválené územní studii “Dvorec-Pod Oborou” označené č. 16. 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému zaevidovat žádost do seznamu žádostí o pozemky v připravované 

obytné zóně Pod Oborou- pozemek označený v územní studii číslem 16. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová. 

 

7) Směna pozemků parc. č. 1329/12 a p.č. 1477/2 za pozemky p.č. 1329/11 a 

p.č. 1329/13 vše v k.ú. Nepomuk  (USN-R4-1252/2021) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na směnu  pozemků parc.č. 1329/12 o výměře 12 m2 a parc.č. 1477/2 o výměře 87 

m2 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk za pozemky parc. č. 1329/11 o výměře 46 m2  

a parc. č. 1329/13 o výměře 53 m2  v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví fyzické osoby. 

Pověřuje 

Odbor finanční a majetkový vyvěšením záměru na směnu  pozemků parc.č. 1329/12 a parc. č. 1477/2  

v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk a pozemků parc. č. 1329/11 a parc. č. 1329/13 v k.ú. 

Nepomuk ve vlastnictví fyzické osoby. Za plnění usnesení zodpovídá Hana Tymlová. 
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9) Prodej pozemku parc. č. 109/7 v k.ú. Dvorec (USN-R4-1253/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení  pozemku parc. č. 109/7 o výměře 282 m2 v k.ú. Dvorec 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej pozemku parc. č. 109/7 v k.ú. Dvorec o 

výměře 282 m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

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

1254/2021) 

Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 

České Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., tzn. komplexní služby při přípravě, organizaci a 

administrativním zajištění zadávacího řízení v rozsahu vymezeném zadáním na účet a jménem 

příkazce a za podmínek dohodnutých v této příkazní smlouvě, vykoná činnosti spojené s výběrem 

dodavatele na akci ,,ČOV Nepomuk Klášter – modernizace strojního předčištění” za celkovou částku 

20.000,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. se sídlem 

Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice na akci ,,ČOV Nepomuk Klášter – modernizace strojního 

předčištění” za celkovou částku 20.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,ČOV Nepomuk Klášter – 

modernizace strojního předčištění” včetně návrhu smlouvy o dílo, zpracované Stavební poradnou, 

spol. s r.o. se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice. Seznam firem pro poptávku. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem zadávacích podmínek a souvisejících dokladů s výběrovým 

řízením na dodavatele stavebních prací akce ,,ČOV Nepomuk Klášter – modernizace strojního 

předčištění”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 28.6.2021 
 

 
 
Schvaluje 

Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

Členové komise:                                                    Náhradníci: 

Vladimír Vokurka                                                   Ing. Jaroslav Somolík 

Josef Silovský                                                         Tomáš Chouň 

                                      

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro otvírání obálek v uvedeném složení. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Jmenování hodnotící komise ve složení: 

Členové komise: 

Vladimír Vokurka                                                Ing. Jaroslav Somolík 

Josef Silovský                                                      Tomáš Chouň 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování hodnotící komise v uvedeném složení. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský.  

 

11) Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy pro JSDHO Dvorec (USN-R4-1255/2021) 

Schvaluje 

přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  z  dotačního titulu „2021 Příspěvek na 

vybavení a opravy neinvestiční povahy“ ve výši 27 500 Kč na věcné vybavení JSDHO Dvorec, kterou 

schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 14.06.2021 (č. usnesení 257/21). 
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Pověřuje 

Jaroslava Somolíka vložením požadovaných podkladů k vyhotovení smlouvy do systemu eDotace. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

12) Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy pro JSDHO Nepomuk (USN-R4-1256/2021) 

Schvaluje 

přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  z  dotačního titulu „2021 Příspěvek na 

vybavení a opravy neinvestiční povahy“ ve výši 59 900 Kč na věcné vybavení JSDHO Nepomuk, kterou 

schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 14.06.2021 (č. usnesení 257/21). 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka vložením požadovaných podkladů k vyhotovení smlouvy do systemu eDotace. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) Finanční dar pro obce postižené živelnou pohromou - tornádo  (USN-R4-

1257/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního daru na obnovu obecní infrastruktury pro obce Hrušky, Moravská Nová Ves, 

Mikulčice a Lužice ve výši 20.000,- Kč pro každou uvedenou obec, kterou postihla živelná pohroma – 

tornádo dne 24. 6. 2021. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

14) Kontroly školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za rok 2021 (USN-R4-1258/2021) 

Bere na vědomí 

Protokoly o výsledku kontroly v příspěvkových organizacích zřizovaných městem Nepomuk: 

1) Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace; 
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2) Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih;  

3) Základní umělecká škola Nepomuk, okres Plzeň-jih. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

15) Informativní zpráva - zápis z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva 

města Nepomuk  (USN-R4-1259/2021) 

Bere na vědomí 

Zápis a průběh jednání 22. schůze Kontrolního výboru zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.5. 

2021. 

Plnění usnesení zajistí J. Švec. 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




