
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 7.3.2022 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-91/2022 

Datum jednání:  07.03.2022 

 

2) Program jednání (USN-R4-1542/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Rekonstrukce střešního pláště Nádražní č.p. 476, Nepomuk    
5. Dočasná zpevněná plocha pro parkování vozidel na pozemcích číslo parc.: 325/59, 

325/60, 325/74, 325/75 v k.ú. Nepomuk   
6. Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV - 07 prameniště 

Klejnot   
7. Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 NN   
8. Kolumbárium v urnovém háji Nepomuk   
9. Uzavření smlouvy na výpůjčku stavby technického vybavení bez čísla popisného a 

bez čísla evidenčního, bývalé hydrofobní stanice   
10. Směna pozemků v k.ú. Dvorec   
11. Odkup ideální 1/2 pozemku parc. č. 615/7 v k.ú. Nepomuk   
12. prodej části pozemku parc. č. 1693 a části p.č. 210 v k.ú. Nepomuk   
13. Smlouva o zřízení VB - služebnosti, Nepomuk, U Pošty   
14. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

Plzeňského kraje v roce 2022   
15. OPRAVA MK PŘED OD ÚSLAVA NÁM. A. NĚMEJCE, NEPOMUK   
16. Různé + Diskuse 
17. Závěr 

 

Schvaluje 

navržený program jednání. 

 

3)Kontrola plnění usnesení (USN-R4-1543/2022) 

RM bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 
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4) Rekonstrukce střešního pláště Nádražní č.p. 476, Nepomuk   (USN-R4-

1544/2022) 

Schvaluje 

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

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce střešního pláště 

Nádražní č.p. 476, Nepomuk ” zpracované spol. STAVEBNÍ PORADNA spol.  s r.o., České Budějovice.  

Seznam firem k oslovení do zadávacího řízení. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Ivana Šiftová 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

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

zajistí p. Tomáš Chouň. 

Jmenování hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Ivana Šiftová 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

  

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

v podmínkách zadání. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

5) Dočasná zpevněná plocha pro parkování vozidel na pozemcích číslo parc.: 

325/59, 325/60, 325/74, 325/75 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1545/2022) 

Bere na vědomí 

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

zpevněná plocha pro parkování vozidel na pozemcích číslo parc.: 325/59, 325/60, 325/74, 325/75 v 

k.ú. Nepomuk ”. 
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Schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: “ Dočasná zpevněná 

plocha pro parkování vozidel na pozemcích číslo parc.: 325/59, 325/60, 325/74, 325/75 v k.ú. 

Nepomuk ”od uchazeče LS stavby s.r.o., IČ: 64834042, za nabídkovou cenu 426.043,44 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

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

zakázky malého rozsahu na stavební práce: “ Dočasná zpevněná plocha pro parkování vozidel na 

pozemcích číslo parc.: 325/59, 325/60, 325/74, 325/75 v k.ú. Nepomuk ”od uchazeče LS stavby s.r.o., 

IČ: 64834042, za nabídkovou cenu 426.043,44 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Starostu Ing. Jiřího Švece uzavřením kupní smlouvy o dílo: “ Dočasná zpevněná plocha pro parkování 

vozidel na pozemcích číslo parc.: 325/59, 325/60, 325/74, 325/75 v k.ú. Nepomuk ”se společností LS 

stavby s.r.o., IČ: 64834042, za smluvní cenu 426.043,44 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš 

Chouň. 

 

6) Nepomuk - vrty HJ1A, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV - 07 

prameniště Klejnot  (USN-R4-1546/2022) 

Bere na vědomí 

Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 04472011 na akci 

,,Nepomuk – vrty HJA, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 prameniště Klejnot”, kde se fond 

zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 929 051,- Kč. 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy č. 04472011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky na akci ,,Nepomuk – vrty HJA, HJ2A, HJ3A prameniště Klášter, vrt HV-07 prameniště 

Klejnot”, kde se fond zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 929 051,- 

Kč. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Uzavření Smlouvy č. 04472011 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky na akci ,,Nepomuk – vrty HJA, HJ2A, HJ3A prameniště 

Klášter, vrt HV-07 prameniště Klejnot”. Plnění usnesení Josef Silovský. 
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7) Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 NN  (USN-R4-1547/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o stanovisko ke stavbě ČEZ Distribuce, a.s. ,,Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 NN” , kde 

důvodem je snaha ČEZ Distribuce, a.s. připojit na stávající rozvodnou síť NN nové odběrné místo na 

pozemku parc. č. 628/10 v k.ú. Nepomuk. Uvedenou stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 

628/10 a 1504/5 v k.ú. Nepomuk, které jsou ve vlastnictví města Nepomuk. 

Souhlasí 

Se stavbou ,,Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 NN” investora ČEZ Distribuce a.s. a s dotčením 

pozemků parc. č. 628/10 a 1504/5 v k.ú. Nepomuk, které jsou ve vlastnictví města Nepomuk. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího švece podpisem souhlasu se stavbou ,,Nepomuk, PJ, Přesanická, p.č. 628/10 NN” 

investora ČEZ Distribuce a.s.. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.  

 

8)Kolumbárium v urnovém háji Nepomuk (USN-R4-1548/2022) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací akce ,, Kolumbárium v urnovém 

háji Nepomuk” včetně návrhu smlouvy o dílo a seznamu firem pro poptávku. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Výzvy a souvisejících dokladů výběrového řízení. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

 Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

Členové                                           Náhradníci 

Vladimír Vokurka                          Ing. Jaroslav Somolík 

Josef Silovský                                 Bc. Jaroslav Samek 

Tomáš Chouň                                 Václav Novák 
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pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

9) Uzavření smlouvy na výpůjčku stavby technického vybavení bez čísla 

popisného a bez čísla evidenčního, bývalé hydrofobní stanice (USN-R4-

1549/2022) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy na výpůjčku stavby technického vybavení bez čísla popisného a bez čísla 

evidenčního, bývalé hydrofobní stanice, stojící na stavební parcele parc.č. 686 v k.ú. Nepomuk. 

Vypůjčitel: Pionýr, z.s. – pionýrská skupina Nepomuk, IČO 49182226, se sídlem Husova 244, 335 01 

Nepomuk na dobu neurčitou od 15.3.2022. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Směna pozemků v k.ú. Dvorec (USN-R4-1550/2022) 

Bere na vědomí 

Zveřejnění záměru na směnu nově vzniklou pozemkovou parcelu parc.č. 206/20 o výměře 590 m2 

(orná půda) v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města a nově vzniklého pozemku parc.č.218/23 o výměře  

559 m2 (travní porost) dále pozemku parc.č. 218/20 o výměře 86 m2 (ostatní plocha) a pozemku parc. 

č. 60/8 o výměře 8 m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzických osob. Plnění usnesení 

zajistí Hana Tymlová 

 

11) Odkup ideální 1/2 pozemku parc. č. 615/7 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-

1551/2022) 

Bere na vědomí 

Nabídku na odkup ideální ½ pozemku parc. č. 615/7 o celkové výměře 5027 m2  (orná půda) v  k.ú. 

Nepomuk od fyzické osoby  .  

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Odkup ideální ½ pozemku parc. č. 615/7 o celkové výměře 5027 m2  (orná půda) v  k.ú. Nepomuk od 

fyzické osoby  za cenu 30 Kč/m2.. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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12) Prodej části pozemku parc. č. 1693 a části p.č. 210 v k.ú. Nepomuk (USN-

R4-1552/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost na prodej části pozemku p.č. 1693 přibližné výměře 31 m2 

(ostatní plocha/jiná plocha) a části pozemku p.č. 210 o přibližné výměře 165 m2 (orná půda) v k.ú. 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

13) Smlouva o zřízení VB-služebnosti, Nepomuk, U Pošty  (USN-R4-1553/2022) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006426/1,10 

Nepomuk, PJ, U Pošty”  s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. st. 127/4, parc. č. 53, parc. č. 

608/7, parc. č. 608/8, parc.č. 610/3, parc.č. 1512/2, parc.č. 1512/7, parc. č. 1512/8 parc.č. 1512/10, 

parc.č. 1512/11, parc.č. 1512/12, parc.č. 1512/16, parc. č. 1512/18, parc.č. 1512/24, parc.č. 1560/4, 

parc.č. 1560/11 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 5 200,- Kč bez 

DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1313-23551/2021. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006426/1,10 

Nepomuk, PJ, U Pošty”  s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. st. 127/4, parc. č. 53, parc. č. 

608/7, parc. č. 608/8, parc.č. 610/3, parc.č. 1512/2, parc.č. 1512/7, parc. č. 1512/8 parc.č. 1512/10, 

parc.č. 1512/11, parc.č. 1512/12, parc.č. 1512/16, parc. č. 1512/18, parc.č. 1512/24, parc.č. 1560/4, 

parc.č. 1560/11 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 5 200,- Kč bez 

DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1313-23551/2021. Plnění 

usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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14)Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2022 (USN-R4-1554/2022) 

Bere na vědomí 

žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 550 Kč 

k zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2022.  

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 550 Kč k zajištění dopravní 

obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2022. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

15) OPRAVA MK PŘED OD ÚSLAVA NÁM. A. NĚMEJCE, NEPOMUK  (USN-R4-

1555/2022) 

Schvaluje 

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

zakázku malého rozsahu na stavební práce: OPRAVA MK PŘED OD ÚSLAVA NÁM. A. NĚMEJCE, 

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 Tomáš Chouň. 
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Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




