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Číslo jednání:  JedNR4-90/2022 

Datum jednání:  21.02.2022 

 

2) Program jednání (USN-R4-1513/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání  
3. Kontrola plnění usnesení  
4. Vyvěšení záměru na  pacht pozemků parc.č. 218/1, 218/7, 218/8 a 227 v k.ú. 

Dvorec  
5. „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NÁDRAŽNÍ č.p. 476, Nepomuk   
6. Zřízení vyhrazeného parkovacího místa - Na Vinici 552, Nepomuk   
7. Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk   
8. Schválení vybudování dětského hřiště u bazénů z rozpočtu města Nepomuk   
9. Rozhodnutí ve věci správních poplatků v exekutorském řízení   
10. Územní studie krajiny ORP Nepomuk   
11. 1. rozpočtové opatření v roce 2022   
12. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Spojuje nás muzika“, dotační titul 

PK   
13. Schválení podání žádosti o dotaci do dotačního titulu PK „ Působení TP na zámku 

Zelená Hora - rozšíření expozice v Městském muzeu a galerii Nepomuku „ z 
programu PK „ Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic“   

14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Nepomuk, Družstevní ul., betonové 
plastiky“ z programu PK č.2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 
dotvářejících kulturní krajinu 2022“   

15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Svatojánská pouť v Nepomuku 
2022“ z programu PK „ Podpora kultury v PK pro rok 2022“   

16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Nepomuk, Třebčická ul., oprava 
kapličky Panny Marie“ z programu PK „ č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné 
architektury dotvářejících kulturní krajinu 2022“   

17. Prodej části pozemku parc. č. 1480 v k.ú. Nepomuk   
18. I/20 NEPOMUK - PRŮTAH   
19. Schválení dodatku č. 1 ke SoD na výkon grafika při redakční činnosti a na tisk 

periodika  
20. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Edukační program ke stálým 

expozicím v Městském muzeu a galerii Nepomuk“  
21. Souhlas se zadáním vypracování Prováděcí dokumentace na výstavbu 

kamerového systému  
22. Vyjádření k dělení pozemků parc.č. 33/12 a parc.č. 33/1 v k.ú. Dvorec   
23. Souhlas k provedení stavebních úprav v budově HZ SDH Dvorec, V Huti č.p.12   



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 21.2.2022 
 

 
 

24. Odpis pohledávek po prekluzi  
25. Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání   
26. Smlouva o výkonu lektorské činnosti   
27. Smlouva o výkonu lektorské činnosti   
28. Smlouva o výkonu lektorské činnosti   
29. Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk - 

Dvorec, U Trati 343  
30. Souhlas s přijetím finančního daru od České spořitelny a.s.   
31. Odkup pozemků par.č.381/9, parc.č. 1513/8, parc. č. 1507/3 a části pozemku 

parc. č. 896/4 v k.ú. Nepomuk    
32. Různé + Diskuse 
33. Závěr 

 

Schvaluje 

navržený program jednání. 

 

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-1514/2022) 

Bere na vědomí 

Plnění usnesení. 

 

4) Vyvěšení záměru na  pacht pozemků parc.č. 218/1, 218/7, 218/8 a 227 v 

k.ú. Dvorec (USN-R4-1515/2022) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pacht pozemků parc.č. 218/1 o výměře 171 m2, 218/7 o výměře 16 m2, 218/8 o 

výměře 317 m2 a 227 o výměře 2389 m2 v k. ú. Dvorec. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché  vyvěsit záměr na pacht pozemků par.č. 218/1, 218/7, 218/8 a 227 v k.ú. Dvorec. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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5) „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NÁDRAŽNÍ č.p. 476, Nepomuk  (USN-

R4-1516/2022) 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy se společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 2521/48, 370 04 

České Budějovice, IČ: 62508822, na administraci zadávacího řízení VZMR na stavební práce 

“REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NÁDRAŽNÍ č.p. 476, Nepomuk” za cenu 22.000,- Kč bez DPH. 

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

6) Zřízení vyhrazeného parkovacího místa - Na Vinici 552, Nepomuk (USN-R4-

1517/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost  o zřízení vyhrazeného parkovacího stání před bytovým domem v 

ulici Na Vinici 552, Nepomuk. 

Souhlasí 

Se zřízením vyhrazeného parkovacího stání před bytovým domem v ulici Na Vinici 552, Nepomuk 

z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Plnění usnesení zajistí Martina Batovcová. 

 

7) Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk (USN-R4-1518/2022) 

Bere na vědomí 

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  IV-12-0014689/1 Nepomuk, KT, Školní 

(B1520) č.p.546 – VN, kterou uzavírá Město Nepomuk (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za 

jednorázovou náhradu 5.200,- Kč bez DPH za plochu pozemku  p.č. 346/3 v k.ú. Nepomuk zastavěnou 

kioskovou trafostanicí (viz přiložený GP). 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  IV-12-

0014689/1 Nepomuk, KT, Školní (B1520) č.p.546 – VN, kterou uzavírá Město Nepomuk (povinný) a 

ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) zastoupené p. Miroslavem Cihelkou za jednorázovou náhradu 5.200,- 

Kč bez DPH za plochu pozemku  p.č. 346/3 v k.ú. Nepomuk zastavěnou kioskovou trafostanicí ( viz 

přiložený GP). Úhradu správního poplatku vkladu práva provede oprávněný.   Plnění usnesení zajistí 

p. Tomáš Chouň. 
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8) Schválení vybudování dětského hřiště u bazénů z rozpočtu města Nepomuk 

(USN-R4-1519/2022) 

Bere na vědomí 

informaci o neposkytnutí dotace na vybudování dětského hřiště od Nadace ČEZ. 

Nemá námitek a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

 Projekt vybudovaní dětského hřiště na vlastní náklady v prostoru u bazénů v Nepomuku a to ve 

variantě tzv. šéfmontáží a dopadovými plochami ve vlastní režii za cenu předběžné nabídky 553. 212,- 

Kč.  Plnění usnesení zajistí Jiří Švec a Marek Baroch (zastupitel města Nepomuk). 

 

9) Rozhodnutí ve věci správních poplatků v exekutorském řízení (USN-R4-

1520/2022) 

Rozhoduje    

 Na základě novely exekučního řádu k 1. 1. 2022 o zastavení exekučního řízení ve věcech správních 

poplatků s jistinou do výše 1 500,- Kč, nebo s jistinou, která nepřevyšuje tuto částku. Plnění usnesení 

zajistí Ivana Šiftová. 

 

10) Územní studie krajiny ORP Nepomuk (USN-R4-1521/2022) 

Schvaluje 

Novou investici na veřejnou zakázku malého rozsahu ”Územní studie krajiny ORP Nepomuk” 

Podání žádosti o dotaci ve výši 95% z program OPŽP na veřejnou zakázku malého rozsahu ”Územní 

studie krajiny ORP Nepomuk”. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 1.500.000,- Kč bez DPH. 

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti dotace na akci ”Územní studie krajiny ORP Nepomuk” 

se společností  G- PROJECT s.r.o. za smluvní cenu 70.000,- Kč bez DPH.  Plnění usnesení zajistí p. 

Tomáš Chouň. 
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11) 1. rozpočtové opatření v roce 2022 (USN-R4-1522/2022) 

Nemá námitek 

K 1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez položky převody z 

rozpočtovaných účtů činí 110 903 130 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 135 345 130 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 110 903 130 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

135 345 130 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

12) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Spojuje nás muzika“, 

dotační titul PK (USN-R4-1523/2022) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Spojuje nás muzika“ z programu Plzeňského kraje „ Podpora mezinárodní 

spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“. Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 

 

13) Schválení podání žádosti o dotaci do dotačního titulu PK „ Působení TP na 

zámku Zelená Hora - rozšíření expozice v Městském muzeu a galerii 

Nepomuku „ z programu PK „ Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a 

tradic“ (USN-R4-1524/2022) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Působení TP na zámku Zelená Hora - rozšíření expozice v Městském 

muzeu a galerii Nepomuk“ z programu Plzeňského kraje „Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel 

a tradic“. Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 
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14) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Nepomuk, Družstevní ul., 

betonové plastiky“ z programu PK č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné 

architektury dotvářejících kulturní krajinu 2022“ (USN-R4-1525/2022) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Nepomuk, Družstevní ul., betonové plastiky“ z programu Plzeňského 
kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2022“.  

Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 

 

15) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Svatojánská pouť v 

Nepomuku 2022“ z programu PK „ Podpora kultury v PK pro rok 2022“ (USN-

R4-1526/2022) 

Schvaluje 

podání žádosti na  projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2022“ z programu Plzeňského kraje 

„Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022“. Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 

 

16) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „ Nepomuk, Třebčická ul., 

oprava kapličky Panny Marie“ z programu PK „ Č. 2 Záchrana a obnova staveb 

drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2022“ (USN-R4-1527/2022) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Nepomuk, Třebčická ul., oprava kapličky Panny Marie“ z programu 

Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 

2022“. Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 
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17) Prodej části pozemku parc. č. 1480 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1528/2022) 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Uzavření kupní smlouvy se společností Lesy České republiky, s.p. na prodej části pozemku p.č. 1480 o 

přibližné výměře 302 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú. Nepomuk. Ve smlouvě bude 

uvedeno věcné břemeno na volně průjezdnou cestu. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

18) I/20 NEPOMUK - PRŮTAH  (USN-R4-1529/2022) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a společné realizaci s Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, jejímž 

cílem je koordinace činností při přípravě a realizaci společné stavby s názvem ,,I/20 NEPOMUK – 

PRŮTAH”. Město Nepomuk se zavazuje nést náklady realizace stavebních objektů v celkovém 

předpokládaném rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem, tj. celkem 3.118.435,22 

Kč bez DPH, týkající se stavebního objektu SO 301 Dešťová kanalizace včetně vedlejších nákladů. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a společné 

realizaci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4 – Nusle, jejímž cílem je koordinace činností při přípravě a realizaci společné stavby s 

názvem  ,,I/20 NEPOMUK – PRŮTAH”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

19) Schválení dodatku č. 1 ke SoD na výkon grafika při redakční činnosti a na 

tisk periodika  (USN-R4-1540/2022) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku č. 1 ke SoD na výkon grafika při redakční činnosti a na tisk periodika, a 

 Souhlasí 

s navýšením ceny dle cenové nabídky. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu Města Nepomuk podpisem tohoto dodatku. 

Plnění usnesení zajistí Hana Staňková. 
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20) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Edukační program ke stálým 

expozicím v Městském muzeu a galerii Nepomuk“ (USN-R4-1530/2022) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Edukační program ke stálým expozicím v Městském muzeu a galerii 

Nepomuk“ z programu Ministerstva Kultury ČR „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v 

muzejnictví“. Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 

 

21) Souhlas se zadáním vypracování Prováděcí dokumentace na výstavbu 

kamerového systému (USN-R4-1531/2022) 

Souhlasí 

s vypracováním prováděcí dokumentace, která by obsahovala technickou zprávu, schéma zapojení, 

blokové schéma a situační výkresy, jako nezbytné podklady k podání žádosti o dotaci do dotačního 

titulu Plzeňského kraje “ Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti na rok 2022”. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

22) Vyjádření k dělení pozemků parc.č. 33/12 a parc.č. 33/1 v k.ú. Dvorec 

(USN-R4-1532/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o vyjádření k záměru dělení pozemků parc. č. 33/12 a 33/1 v k.ú. Dvorec podanou 

Vydává stanovisko 

Nemá námitek k dělení pozemků za předpokladu, že budou splněny všechny legislativní podmínky 

pro reálnou zástavbu v území. (šíře MK dle stavebního zákona je 8 m) 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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23) Souhlas k provedení stavebních úprav v budově HZ SDH Dvorec, V Huti 

č.p.12 , na pozemku st. 24/2 v k. ú. Dvorec, obec Nepomuk  

(USN-R4-1533/2022) 

Schvaluje 

Záměr k provedení stavebních úprav v budově hasičské zbrojnice SDH Dvorec, V Huti čp. 12.  

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

24) Odpis pohledávek po prekluzi (USN-R4-1534/2022) 

Souhlasí 

 s odpisem soukromoprávních pohledávek po prekluzi ve výši : a)  6. 500,- Kč a za b) 14 685,- Kč.  

Bere na vědomí 

Odpis veřejnoprávních pohledávek za období 2006-2014 po prekluzi v celkové výši 661 118,80 Kč, 

které byly zjištěny jako inventarizační rozdíl. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

25) Smlouva o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání (USN-R4-

1535/2022) 

Souhlasí 

S uzavřením smlouvy o krátkodobém nájmu prostor sloužících k podnikání  

Pronajímatel: 

Město Nepomuk, IČO: 00256986, náměstí A.Němejce 63, 335 01 Nepomuk, v zastoupení Ing. Jiřího  

Švece, starosty města 

a 

Nájemce: 

, IČO:06318533 
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Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o krátkodobém nájmu prostor sloužících k 

podnikání. 

Plnění usnesení zajistí Petra Voblizová. 

 

26) Smlouva o výkonu lektorské činnosti (USN-R4-1541/2022) 

Souhlasí 

S uzavřením smlouvy o výkonu lektorské činnosti 

Pronajímatel: 

Město Nepomuk.IČO:00256986,náměstí A.Němejce 63,335 01 Nepomuk, v zastoupení Ing. Jiřího 

Švece, starosty města 

a 

Nájemce: 

,IČO:64744523 

 

Pověřuje: 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o výkonu lektorské činnosti. 

Plnění usnesení zajistí Petra Voblizová. 

 

27) Smlouva o výkonu lektorské činnosti  

Souhlasí 

S uzavřením smlouvy o výkonu lektorské činnosti 

Pronajímatel: 

Město Nepomuk.IČO:00256986, náměstí A. Němejce 63,335 01 Nepomuk, v zastoupení Ing. Jiřího 

Švece, starosty města 

a 
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Nájemce: 

IČO:09662651 

 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy o výkonu lektorské činnosti. 

Plnění usnesení zajistí Petra Voblizová. 

 

28) Smlouva o výkonu lektorské činnosti (USN-R4-1536/2022) 

Souhlasí 

S uzavřením smlouvy o výkonu lektorské činnosti 

Pronajímatel: 

Město Nepomuk.IČO:00256986,náměstí A.Němejce 63,335 01 Nepomuk, v zastoupení Ing. Jiřího 

Švece, starosty města 

a 

Nájemce: 

ČO:10832653 

 

Pověřuje: 

Ing. Jiřího Švece, starostu města, podpisem Smlouvy  o výkonu lektorské činnosti . 

Plnění usnesení zajistí Petra Voblizová. 

 

29) Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, 

Nepomuk - Dvorec, U Trati 343 (USN-R4-1537/2022) 

Bere na vědomí 

Výsledek zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Změna dokončené stavby – stavební 

úpravy pro vestavbu 4 bytů, Nepomuk – Dvorec, U Trati 343”. 
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1. SENCO CHALOUPEK s.r.o., Chrástecká 2470/19, 301 00 Plzeň                 3 367 800,-Kč bez DPH 

2. STAFIKO STAV s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice                           nepodal nabídku 

3. LESNÍ STAVBY s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko                                  omluvil se 

4. STAFIS – KT, s.r.o., Pačejov-nádraží 74, 341 01 Pačejov                            omluvil se 

5. IKO stavby s.r.o., Vltavínová 1334/3, 326 01 Plzeň                                    omluvil se 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky účastníka  č.1  SENCO CHALOUPEK s.r.o., Chrástecká 

2470/19, 301 00 Plzeň s nabídkovou cenou ve výši 3 367 800,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s účastníkem SENCO CHALOUPEK s.r.o., 

Chrástecká 2470/19, 301 00 Plzeň s nabídkovou cenou ve výši 3 367 800,-Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí Josef Silovský. 

 

30) Souhlas s přijetím finančního daru od České spořitelny a.s.  (USN-R4-

1538/2022) 

Souhlasí 

s přijetím finančního daru  ve výši  20.000,- Kč od České spořitelny a.s.se sídlem Praha 4, Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha , IČ 45244782.  

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu Města Nepomuk, podpisem darovací smlouvy.  

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

 

 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 21.2.2022 
 

 
 

31) Odkup pozemků par.č.381/9, parc.č. 1513/8, parc. č. 1507/3 a části 

pozemku parc. č. 896/4 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1539/2022) 

Nemá námitek a doporučuje zastupitelstvu schválit 

S uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. 381/9 o výměře 1259 m2 (trvalý travní 

porost),  p.č. 1513/8 o výměře 100 m2 (ostatní plohca/ost.komunikace),  parc. č. 1507/3 o výměře 

852 m2 (ostatní plocha/ost.komunikace) a nově vzniklého pozemku parc. č. 896/5 o výměře 3082 m2  

(odděleného z pozemku parc. č. 896/4) vše  v  k.ú. Nepomuk od Biskupství českobudějovického za 

kupní cenu 100,- Kč/m2.  Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 




