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Číslo jednání:  JedNR4-39/2020 

Datum jednání:  08.06.2020 

 

2) Program jednání (USN-R4-749/2020) 

 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10   
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3   
6. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 33 
7. Nepomuk - Dvorec přestupní uzel   
8. Prodej traktorového sklápěcího přívěsu   
9. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2019   
10. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 25.05.2020  
11. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2020, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství   
12. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2020   
13. Jmenování nového člena Sportovní komise za Automotoklub Nepomuk   
14. prodej pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
15. Různé + diskuse 
16. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-750/2020) 

Bere na vědomí 

Kontrolu usnesení 
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4) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10 (USN-R4-751/2020) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

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

571, byt č. 10, o velikosti 3+k.k., celková  plocha 80,57 m2 – budoucí kupující  s tím, 

že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) ve výši 572 628,- Kč původně splatná 30.6.2020 bude splatná 

až 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3 (USN-R4-752/2020) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

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

571, byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková  plocha 51,51 m2 – budoucí kupující  s 

tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) ve výši 359 392,- Kč původně splatná 30.6.2020 bude 

splatná až 31.10.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 33 (USN-

R4-753/2020) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 33 – nájemce  na 

dobu neurčitou od 1.7.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Nepomuk - Dvorec přestupní uzel (USN-R4-754/2020) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu 6548003617 s pronajímatelem Správa železnic, státní 

organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 z důvodu provedení 

pozemkových změn stavby přestupního terminálu Nepomuk - Dvorec, se smluvní strany dohodly na 

změně smlouvy, kde výše ročního nájemného bude 62.370,-Kč/rok bez DPH. Ostatní ustanovení 

smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dodatku č.1ke Smlouvě o nájmu 6548003617 s pronajímatelem 

Správa železnic, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, kde 

výše ročního nájemného bude 62.370,-Kč/rok bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

8) Prodej traktorového sklápěcího přívěsu (USN-R4-755/2020) 

Schvaluje 

vyvěšení záměru na prodej traktorového sklápěcího přívěsu za minimální nabídkovou cenu 50 000 Kč 

včetně DPH. 

Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi vyvěsit záměr na prodej traktorového sklápěcího přívěsu za minimální 

nabídkovou cenu 50 000 Kč včetně DPH. 

Určuje komisi pro hodnocení nabídek 

ve složení: Tomáš Chouň  

  Ing. Jaroslav Somolík  

  Miroslava Suchá 

Určuje náhradníky do komise pro hodnocení nabídek 

ve složení: Josef Silovský 

  Ing. Hana Tymlová   

Vladimír Vokurka 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

9) Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2019 (USN-R4-756/2020) 

Bere na vědomí 

účetní závěrku města Nepomuk za rok 2019. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

účetní závěrku města Nepomuk za rok 2019. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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10) Výstupy z jednání finančního výboru ze dne25.05.2020  
RM bere na vědomí 

výstupy z jednání  finančního výboru ze dne 25.05.2020. 

 

11) Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2020, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství (USN-R4-757/2020) 

Bere na vědomí 

znění obecně závazné vyhlášky města Nepomuk č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

12) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk na rok 2020 (USN-R4-758/2020) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

1) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže 2020“ ve výši krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka 

s krácením_Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí 2020“ ve výši 

krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s krácením_Podpora kulturních akcí 

2020.xls“. Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 

3) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 2020“ ve výši 

krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s krácením_Podpora sportovních 

akcí 2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

4) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových organizací 

2020“ ve výši krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s krácením_Podpora 

činnosti neziskových organizací 2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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13) Jmenování nového člena Sportovní komise za Automotoklub Nepomuk 

(USN-R4-759/2020) 

RM bere na vědomí 

Návrh z posledního jednání Sportovní komise ve věci jmenování nového člena Sportovní komise za 

Automotoklub Nepomuk, novým členem bude . 

RM jmenuje 

na návrh Sportovní komise , členem Sportovní komise od 1. 7. 2020 

 

14) Prodej pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na 

Daníčkách (USN-R4-760/2020) 

Bere na vědomí 

Žádost manželů  o  odkup pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. 

Nepomuk. 

Doporučuje 

Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na 

Daníčkách  za 760 Kč/m2 včetně DPH.  Náklady spojené s 

vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu nesou kupující. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Radomíra 

Vaňková.  

 

 

 

 

 
Vladimír Vokurka          Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 




