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Číslo jednání:  JedNR4-54/2020 

Datum jednání:  21.12.2020 

 

2) Program jednání (USN-R4-976/2020) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 5-6   
5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4   
6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1   
7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 18   
8. Prominutí nájemného - nebytové prostory, nám. A. Němejce 72   
9. Prominutí nájemného - nebytové prostory Nepomuk, U Sokolovny 556   
10. Odkup pozemku parc. č. 1206 v k.ú. Nepomuk   
11. Prodej části pozemku p.č. 377/4 v k.ú. Nepomuk   
12. Schválení postupu vyřazování knihovních dokumentů v Městské knihovně 

Nepomuk dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů   

13. Smlouva o poskytnutí služby s Jablotron Security/Městská knihovna   
14. Schválení členství v Asociaci muzeí a galerií ČR, z.s.   
15. Schválení jmenování do funkce vedoucího úředníka odboru dopravy Městského 

úřadu Nepomuk   
16. Modernizace zázemí školní kuchyně MŠ Nepomuk   
17. Uzavření MŠ Nepomuk a MŠ Dvorec o vánočních prázdninách 2020/2021   
18. Volnočasové aktivity dětí a mládeže 2020- úprava závěrečné zprávy   
19. Změna využití poskytnuté dotace na projekt Zelenohorské vinobraní 2020   
20. Modernizace tratě Horažďovice předm. - Plzeň - Koterov   
21. Souhlas - změna stanov, plán oprav pro rok 2021   
22. Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice   
23. Různé + Diskuse 
24. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-977/2020) 

Bere na vědomí. 

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

(USN-R4-978/2020) 

Schvaluje 

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

 na dobu určitou od 1.1.2021 do 30.6.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4  

(USN-R4-979/2020) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 3-4 – nájemce 

 na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.3.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1 

(USN-R4-980/2020) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 1 – nájemce 

 na  dobu určitou od 1.1.2021 do 31.3.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 

18 (USN-R4-981/2020) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 544, byt č. 18 – nájemce

na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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8) Prominutí nájemného - nebytové prostory, nám. A. Němejce 72 (USN-R4-

982/2020) 

Schvaluje 

Prominutí nájemného, nebytové prostory, nám. A. Němejce 72 – nájemce  po 

dobu uzavření provozovny, reklama od 22.10.2020 do 3.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

9) Prominutí nájemného - nebytové prostory Nepomuk, U Sokolovny 556 

(USN-R4-983/2020) 

Schvaluje 

 Prominutí nájemného, nebytové prostory, U Sokolovny 556 – nájemce  Zahradní 

technika za období od 22. 10. – 3. 12. 2020. (Poměrnou částkou, tak jako u ostatních podnikatelů). 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  

 

10) Odkup pozemku parc. č. 1206 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-984/2020) 

Bere na vědomí 

Odkup pozemku parc. č. 1206 o výměře 8254 m2 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby pana 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Odkup pozemku parc. č. 1206 o výměře 8254 m2 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby pana 

za kupní cenu 107 000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel nemovité 

věci, pokud není od daně osvobozen. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke 

vkladu hradí město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

11) Prodej části pozemku p.č. 377/4 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-985/2020) 

Bere na vědomí 

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

Nepomuk. 
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Nesouhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 377/4 v k. ú. Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

12) Schválení postupu vyřazování knihovních dokumentů v Městské knihovně 

Nepomuk dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných a informačních služeb ve znění pozdějších předpisů 

(USN-R4-986/2020) 

Schvaluje 

uzavření postupu při vyřazování knihovních dokumentů v Městské knihovně Nepomuk dle § 17 odst. 

3 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb ve znění pozdějších předpisů, a to způsobem darování vyřazených knih nebo 

jejich likvidací. Plnění usnesení zajistí Jaroslava Trhlíková. 

  

13) Smlouva o poskytnutí služby s Jablotron Security/Městská knihovna (USN-

R4-987/2020) 

Schvaluje 

Smlouvu o poskytování služby č. JAB-100243.00 se společností  Jablotron Security a.s. na dobu 3 

měsíců s platností od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.  

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem smlouvy. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

14) Schválení členství v Asociaci muzeí a galerií ČR, z.s.  (USN-R4-988/2020) 

Schvaluje 

členství Města Nepomuk v  Asociaci muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). 
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Pověřuje 

starostu Ing. Jiřího Švece podpisem přihlášky a následujících souvisejících dokumentů 
nutných pro členství města Nepomuk v AMG.  

Plnění usnesení zajistí Mgr. Svatoslava Kožíková. 

 

15) Schválení jmenování do funkce vedoucího úředníka odboru dopravy 

Městského úřadu Nepomuk (USN-R4-989/2020) 

Bere na vědomí 

Výsledky výběrového řízení, vyhlášené tajemníkem Měststkého úřadu v souladu s § 7 odst. 3 zákona 

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů na funkci: Vedoucí úředník odboru dopravy Městského úřadu Nepomuk. 

Schvaluje 

Ing. Martinu Batovcovou jako nejvhodnějšího kandidáta na funkci “ Vedoucího úředníka odboru 

dopravy Městského úřadu Nepomuk”. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu Města Nepomuk aktem jmenování Ing. Martiny Batovcové do funkce “ 

Vedoucího úředníka odboru dopravy Městského úřadu Nepomuk”. 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

16) Modernizace zázemí školní kuchyně MŠ Nepomuk (USN-R4-990/2020) 

Bere na vědomí 

Protokol z jednání komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné 

zakázky malého rozsahu “Modernizace zázemí školní kuchyně MŠ Nepomuk”, Část 1 – Stavební 

úpravy a připravenost – objekty SO01, SO02, SO03 na stavební práce a Část 2 – vybavení kuchyně – 

zařizovací předměty Gastro na dodávky, které proběhlo 21. 12. 2020 od 10:30 hodin. 
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Schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu “Modernizace zázemí školní kuchyně 

MŠ Nepomuk”pro  část 1 – Stavební úpravy a připravenost – objekty SO01, SO02, SO03 od uchazeče 

Koupelny Šota s.r.o. Klatovy s nabídkovou cenou 955 256,39,- Kč bez DPH. 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu “Modernizace zázemí školní kuchyně 
MŠ Nepomuk”pro  část 2 – vybavení kuchyně – zařizovací předměty Gastro od uchazeče PMN-výroba 
nerezového zařízení s.r.o. s nabídkovou cenou  296 390,-  Kč bez DPH. 
 

Pověřuje 

Kláru Řežábkovou – ředitelku Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň jih, příspěvkové organizace 

podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu “Modernizace 

zázemí školní kuchyně MŠ Nepomuk”pro  část 1 – Stavební úpravy a připravenost – objekty SO01, 

SO02, SO03, firmou Koupelny Šota s.r.o. Klatovy, za cenu 955 256,39,- Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí p. Tomáš Chouň. 

Kláru Řežábkovou – ředitelku Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň jih, příspěvkové organizace 
podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu “Modernizace 
zázemí školní kuchyně MŠ Nepomuk”pro část 2 – vybavení kuchyně – zařizovací předměty Gastro, 
firmou PMN-výroba nerezového zařízení s.r.o. za cenu 296 390,- Kč bez DPH. 
  
Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
 

17) Uzavření MŠ Nepomuk a MŠ Dvorec o vánočních prázdninách 2020/2021  

(USN-R4-991/2020) 

Bere na vědomí 

Uzavření provozu MŠ Nepomuk a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec od 23.12.2020 do 31.12.2020 

(5 dní). Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

18) Volnočasové aktivity dětí a mládeže 2020- úprava závěrečné zprávy (USN-

R4-992/2020) 

Schvaluje 

Změnu, týkající se náležitostí vypracované závěrečné zprávě dotačního programu města Nepomuk 

„Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2020“ -  nemusí být uváděna a ani není závazná 

četnost konání kroužků v roce 2020. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli závěrečnou 
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zprávu, v níž stručně shrne aktivity kroužku v daném roce a jeho skutečnou návštěvnost. Plnění 

usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

19) Změna využití poskytnuté dotace na projekt Zelenohorské vinobraní 2020 

(USN-R4-993/2020) 

Souhlasí 

s rozšířením využití poskytnuté dotace na projekt Zelenohorské vinobraní 2020 i na kulturní akce 
Pidifestík a koncert skupiny Pilsen Queen Tribute Band. Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 

 

20) Modernizace tratě Horažďovice předm. - Plzeň - Koterov  (USN-R4-

994/2020) 

Bere na vědomí 

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. E618-S/2020 v souvislosti s akcí 

,,Modernizace tratě Horažďovice předm. – Plzeň – Koterov”, týkající se umístění zemního kabelového 

vedení 22 kV do pozemků parc. č. 133/69 a 133/77 v k.ú. Dvorec, na kterých se nachází nově 

vybudované povrchy jako součást stavební akce ,,Nepomuk – Dvorec přestupní uzel”. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. E618-S/2020 za podmínky, že 

nebude mít vliv na stávající podmínky dotace „Přestupní uzel“,  v souvislosti s akcí ,,Modernizace 

tratě Horažďovice předm. – Plzeň – Koterov”,  týkající se umístění zemního kabelového vedení 22 kV 

do pozemků parc. č. 133/69 a 133/77 v k.ú. Dvorec ,na kterých se nachází nově vybudované povrchy 

jako součást stavební akce ,,Nepomuk – Dvorec přestupní uzel”. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. E618-

S/2020. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

21) Souhlas - změna stanov, plán oprav pro rok 2021 (USN-R4-995/2020) 

Schvaluje 

Změna stanov část III. Pravidla pro správu domu a pozemku a pravidla pro užívání společných částí – 

bod 7) a 8). Bod 7) z částky 10 000,- Kč změna na částku 150 000,- Kč, bod 8) z částky 10 000,- Kč na 

částku 150 000,- Kč s tím, že statutární organ musí oslovit nejméně tři potencionální dodavatele. Plán 
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oprav pro rok 2021 ( výměna vchodových dveří, malování společných prostor), dále je možné výměna 

poštovních schránek, oprava madel zábradlí, nová světla ve společných částech domu.  

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

22) Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace - Přesanická ulice 

(USN-R4-996/2020) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo akce ,,Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace – 

Přesanická ulice”, jehož obsahem je snížení celkové ceny díla z částky 2.680.071,21 Kč bez DPH na 

částku 2.556.794,20 Kč bez DPH z důvodu zkrácení řadu splaškové kanalizace a s tím související 

neprovedení stavebních prací ve výši 123.277,01 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo akce ,,Propojení vodovodu a výstavba 

oddílné kanalizace – Přesanická ulice”, jehož obsahem je snížení celkové ceny díla z částky 

2.680.071,21 Kč bez DPH na částku 2.556.794,20 Kč bez DPH.  

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




