
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 8.3.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-61/2021 

Datum jednání:  08.03.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1063/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Ukončení nájemní smlouvy - nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 559   
5. Žádost o odpuštění nájmu - nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 560   
6. Prodej pozemků p.č. st 308, p.č. st.1327/2, p.č. st.1329/1, p.č.st. 1329/4, p.č. st. 

1329/5, p.č. st. 1329/5, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk   
7. Prodej části pozemku p.č. 377/4 v k.ú. Nepomuk   
8. Prodej pozemku parc. č. 594/88 v k.ú. Nepomuk   
9. Žádost o koupi pozemku označeného č. 21 v obytné zóně Pod Oborou   
10. Nákup malého nákladního automobilu do 3,5t   
11. Nová trafostanice pro ZŠ Nepomuk   
12. Finanční příspěvek na pořízení nových krojových košil a vest 

pro dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk „Pšeničky“   
13. Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A   
14. Připojení vrtů HJ25A a HV3/A pro město Nepomuk   
15. Směna části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk a části pozemku p.č. 577/2 v k.ú. 

Dvorec   
16. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků   
17. Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   
18. Umístění kontejneru na oblečení a boty od firmy Helptex   
19. Nabídka odkupu pozemku par.č. 204/41 v k.ú. Nepomuk   
20. Návrh Smlouvy o výpůjčce RD č.p.12 pro SDH Dvorec    
21. Různé + Diskuse 
22. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1064/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 
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4) Ukončení nájemní smlouvy - nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 

559 (USN-R4-1065/2021) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy – nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 559, prodejna K – Domino 

s.r.o., papírnictví a drogerie k 31.5.2021 a dále souhlasí s vrácením kauce ve výši 10. 182 Kč. 

 Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Žádost o odpuštění nájmu - nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 

560 (USN-R4-1066/2021) 

Schvaluje 

Odpuštění nájmu – nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 560, nájemce  po 

dobu uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády o uzavření kosmetických a kadeřnických služeb. 

Měsíční nájem činí 2620,- Kč/měsíc s účinností od ledna 2021 do odvolání nařízení vlády. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Prodej pozemků p.č. st 308, p.č. st.1327/2, p.č. st.1329/1, p.č.st. 1329/4, 

p.č. st. 1329/5, p.č. st. 1329/5, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-

1067/2021) 

Bere na vědomí 

Vyvěšení záměru na prodej nemovitého majetku - pozemků  v k.ú. Nepomuk parc.  č. st. 1327/2 o 

výměře 2056 m2, parc. č. st. 1329/1 o výměře 1573 m2, parc. č. st. 1329/4 o výměře 941 m2, parc. č. 

st.1329/5 o výměře 1458 m2, parc. č. 1329/6 o výměře 1644 m2, parc. č. st. 1329/10 o výměře 341 m2 

a parc. č. st. 308 o výměře 780 m2 součástí tohoto pozemku je stavba rodinného domu č.p. 280. 

Plnění usnesení zajistí Tymlová Hana. 
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7) Prodej části pozemku p.č. 377/4 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1068/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení  části pozemku parc. č. 377/4 o výměře cca 131 m2 v k.ú. 

Nepomuk. 

Ukládá 

1) Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej části pozemku parc. č. 377/4 

v k.ú. Nepomuk o přibližné výměře 131 m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

2) Odboru finančnímu a majetkovému objednat geometrický plán na oddělení části pozemku 

parc. č. 377/4 v k.ú. Nepomuk.  

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

8) Prodej pozemku parc. č. 594/88 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1069/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení  pozemku parc. č. 594/88 o výměře 639 m2 v k.ú. Nepomuk. 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej pozemku parc. č. 594/88 o celkové  

výměře 639 m2  v k.ú. Nepomuk.  

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

9) Žádost o koupi pozemku označeného č. 21 v obytné zóně Pod Oborou 

(USN-R4-1070/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o koupi pozemku v připravované obytné zóně Pod 

Oborou ve schválené územní studii “Dvorec-Pod Oborou” označené č. 21. 

Ukládá 

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

obytné zóně Pod Oborou- pozemek označený v územní studii číslem 21.  
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Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

10)Nákup malého nákladního automobilu do 3,5t  (USN-R4-1071/2021) 

Bere na vědomí 

Protokol o otevírání obálek v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Nákup 

malého nákladního automobilu do 3,5t”, ze dne 24. 2. 2021. 

Protokol z jednání hodnotící komise v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

„Nákup malého nákladního automobilu do 3,5t” ze dne 24. 2. 2021 a výsledek posouzení a hodnocení 

nabídek – doporučení vybrat nabídku od společnosti ACP car, s.r.o. Plzeň, IČ 27971252 za nabídkovou 

cenu 330.413,22 Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodávky „Nákup malého nákladního automobilu do 3,5t” od ACP car, s.r.o. Plzeň, IČ 

27971252 za nabídkovou cenu 330.413,22 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Uzavření kupní smlouvy na „Nákup malého nákladního automobilu do 3,5t” od ACP car, s.r.o. Plzeň, 

IČ 27971252 za kupní cenu 330.413,22 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

11)Nová trafostanice pro ZŠ Nepomuk (USN-R4-1072/2021) 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci včetně všech povinných příloh, a seznamu oslovených firem zadávacího řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby “Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk“. Plnění 

usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

Komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Mgr. Jana Berkovcová 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Ing. Jaroslav Somolík 
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Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.  

Hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Mgr. Jana Berkovcová 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Ing. Jaroslav Somolík 

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

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

 

12)Finanční příspěvek na pořízení nových krojových košil 

a vest pro dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk „Pšeničky“ (USN-R4-

1073/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nepomuk ve výši  20.000,-- Kč 

na pořízení nových krojových košil a vest pro dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk „Pšeničky“. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13)Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A  (USN-R4-1074/2021) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy se Státním fondem životního prostředí České republiky č. 01222011 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci ,, Nepomuk – hydrogeologický 

průzkumný vrt HV 1A”, kde výše podpory formou dotace činí 328.769,-Kč. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy č. 01222011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky na akci ,, Nepomuk – hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A”, kde 

výše podpory formou dotace činí 328.769,-Kč. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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14)Připojení vrtů HJ25A a HV3/A pro město Nepomuk (USN-R4-1075/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí České republiky č. 01232011 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci ,,Připojení vrtů HJ25A a HV3/A 

pro město Nepomuk”, kde výše podpory formou dotace činí 700.295,-Kč. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy č. č. 01232011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky na akci ,,Připojení vrtů HJ25A a HV3/A pro město Nepomuk”, kde 

výše podpory formou dotace činí 700.295,-Kč. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

15) Směna části pozemku p.č. 285/1 v k.ú. Nepomuk a části pozemku p.č. 

577/2 v k.ú. Dvorec (USN-R4-1076/2021) 

Bere na vědomí  

1. Směnu pozemku parc. č. 285/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Nepomuk  

ve vlastnictví města Nepomuk  za nově vznikající pozemek  parc. č. 577/4 o výměře 400 m2   

v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzické osoby  bez doplatku.  

2. Geometrický plán č. 1234-293/2020 na oddělení nově utvořených pozemků parc. č. 285/1  

o výměře 400 m2  a parc. č.  285/7 o výměře 400 m2 v k.ú. Nepomuk 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Uzavření smlouvy na směnu pozemků parc. č. 285/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

města Nepomuk  za nově vznikající pozemek  parc. č. 577/4 o výměře 400 m2  v k.ú. Dvorec  

ve vlastnictví fyzické osoby  bez doplatku. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

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

na pořízení zdravotnického materiálu a léků (USN-R4-1077/2021) 

Bere na vědomí 

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

zdravotnického materiálu a léků ve výši  38.000,-- Kč. 
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Schvaluje 

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

materiálu a léků ve výši  25.000,-- Kč.  

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

17) Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih  (USN-

R4-1078/2021) 

Rozhoduje 

O vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovní místa ředitele/ředitelky Základní umělecké 

školy Nepomuk, okres Plzeň-jih (ZUŠ) podle § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Pověřuje 

Mgr. Janu Berkovcovou tajemníkem konkurzní komise podle § 1, odst. 2, vyhl. č. 54/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Ukládá 

Tajemníkovi konkurzní komise písemně žádat o delegování členů konkurzní komise podle § 2, odst. 3, 

písm. b) až e), vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

18)Umístění kontejneru na oblečení a boty od firmy Helptex  (USN-R4-

1079/2021) 

Bere na vědomí 

Záměr firmy Helptex ,  týkající se umístění kontejneru na obnošené oblečení, hadry, 

boty v lokalitě u plynové kotelny na Vinici. Kontejner bude umístěn zdarma. 

Plnění usnesení zajistí Vladimír Vokurka. 
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19)Nabídka odkupu pozemku par.č. 204/41 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-

1080/2021) 

Nesouhlasí 

S nabídkou odkupu pozemkové parcely p.č. 204/41 v k.ú. Nepomuk o celkové výměře 800 m2 od 

fyzických osob. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

20)Návrh Smlouvy o výpůjčce RD č.p.12 pro SDH Dvorec   (USN-R4-1081/2021) 

Schvaluje 

Návrh Smlouvy o výpůjčce RD č.p. 12 s adresním místem V Huti 12, 335 03 Nepomuk pro 

SDH Dvorec. 

Souhlasí 

s rekonstrukcí střechy  na hasičské zbrojnici Dvorec ( RD č.p. 12, s adresním místem V Huti 12). 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




