RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení 22.3.2021

Číslo jednání: JedNR4-62/2021
Datum jednání: 22.03.2021

2) Program jednání (USN-R4-1082/2021)
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Program jednání
Kontrola usnesení
Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 30
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. 1329/6P, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk
6. Prodej pozemku parc. č. 398/7 v k.ú. Kramolín
7. Uzavření smlouvy o výpůjčce domu V Huti 12, Nepomuk, část Dvorec
8. Prominutí nájemného leden - březen 2021, nebytové prostory v Nepomuku, U
Sokolovny 556
9. Snížení nájemného - nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 559
10. Víceúčelové hřiště Nepomuk
11. ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalu
12. Nepomuk, PJ, Dvorec - propoj VN
13. 3. rozpočtové opatření v roce 2021
14. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na oslavy 300. výročí
blahořečení sv. Jana Nepomuckého
15. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu“ Obnova historického
jádra města Nepomuku“ ve výši dle přílohy „ Seznam a hodnocení
žádostí_město_KPP_2021
16. „Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora kulturních akcí“.
17. Podání žádosti o dotaci na projekt „ Víceúčelové hřiště Nepomuk „ do dotačního
investičního programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální sportovní
infrastruktura 2020 - 2024
18. Schválení účetní závěrky za rok 2020, hospodářského výsledku za rok 2020 a jeho
rozdělení do fondů u Mateřské školy Nepomuk
19. Schválení účetní závěrky za rok 2020, hospodářského výsledku za rok 2020 a jeho
rozdělení do fondů u Základní umělecké školy Nepomuk
20. Schválení účetní závěrky za rok 2020, hospodářského výsledku za rok 2020 a jeho
rozdělení do fondů u Základní školy Nepomuk
21. Žádost o stanovení výše pronájmu školní tělocvičny, šaten, školního hřiště a
plochy s umělým povrchem
22. Veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk - ulice J.J. Ryby, U Pošty
23. Lokalita Pod Vinicí - terénní úpravy pod VN
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24. Souhlas s podáním žádosti do dotačního programu vodohospodářské
infrastruktury 2021 vyhlášeném Plzeňským krajem
25. Různé + Diskuse
26. Závěr

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1083/2021)
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení.

4) Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 30 (USN-R4-1084/2021)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 30, o velikosti
2+k.k., celkové plocha 47,1 m2 s příslušenstvím – kupující
(nejvhodnější nabídka)
za cenu 1 052 000,- Kč. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena do 60
dnů od uzavření kupní smlouvy s právem prodávajícího od smlouvy odstoupit v případě prodlení
kupujícího s úhradou kupní ceny.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

5) 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. 1329/6, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk (USN-R41085/2021)
Bere na vědomí
Žádost pana
prostřednictví společnosti BrokerConsulting, a.s. o odkup pozemků
2
p.č. st. 308 o výměře 780 m včetně stavby rodinného domu č.p. 280, p.č. st. 1327/2 o výměře 2056
m2, p.č. 1329/1 o výměře 1573 m2, p.č. 1329/4 o výměře 941 m2, parc. č. 1329/5 o výměře 1458 m2,
par. č. 1329/6 o výměře 1644 m2, parc. č. 1329/10 o výměře 341 m2 v k.ú. Nepomuk.
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej pozemků p.č. st. 308 o výměře 780 m2 včetně stavby rodinného domu č.p. 280, p.č. st. 1327/2
o výměře 2056 m2, p.č. 1329/1 o výměře 1573 m2, p.č. 1329/4 o výměře 941 m2, parc. č. 1329/5 o
výměře 1458 m2, par. č. 1329/6 o výměře 1644 m2, parc. č. 1329/10 o výměře 341 m2 v k.ú. Nepomuk
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panu
za celkovou cenu 3.900.000 Kč včetně DPH. Náklady spojené s
vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Hana
Tymlová

6) Prodej pozemku parc. č. 398/7 v k.ú. Kramolín (USN-R4-1086/2021)
Bere na vědomí
Žádost pana
Kramolín.

o odkoupení pozemku parc. č. 398/7 o výměře 4449 m2 v k.ú.

Ukládá
Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej pozemku parc. č. 398/7 v k.ú. Kramolín o
výměře 4449 m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová

7) Uzavření smlouvy o výpůjčce domu V Huti 12, Nepomuk, část Dvorec (USNR4-1087/2021)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o výpůjčce domu V Huti 12, Nepomuk, část Dvorec – Vypůjčitel: SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Dvorec na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

8) Prominutí nájemného leden - březen 2021, nebytové prostory v
Nepomuku, U Sokolovny 556 (USN-R4-1088/2021)
Schvaluje
Prominutí nájemného leden – březen 2021, nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 556,
nájemce
Čtvrtletní nájemné ve výši 17 082,- Kč + DPH.
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení 22.3.2021

9) Snížení nájemného - nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 559
(USN-R4-1089/2021)
Schvaluje
Snížení nájemného, nebytové prostory v Nepomuku, U Sokolovny 559, nájemce
od ledna do března 2021.(nájemné činí za I/IV 2021 částku 5.372,- Kč).
Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.

10) Víceúčelové hřiště Nepomuk (USN-R4-1090/2021)
Bere na vědomí
Odborný posudek v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Víceúčelové hřiště Nepomuk” – podklad pro posouzení a hodnocení nabídek zpracovaný společností
Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.
Protokol z jednání hodnotící komise ze dne 15.3.2021 a výsledek posouzení a hodnocení nabídek
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Víceúčelové hřiště Nepomuk
” – doporučení vybrat nabídku od společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501
Nepomuk, IČ : 26342812 za nabídkovou cenu 3.973.000,- Kč bez DPH.
Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Víceúčelové hřiště Nepomuk ” od společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.,
U Pošty 513, 33501 Nepomuk, IČ : 26342812 za nabídkovou cenu 3.973.000,- Kč bez DPH. Plnění
usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.
Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce veřejné malého rozsahu „Víceúčelové hřiště Nepomuk ”
od společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk, IČ : 26342812 za nabídkovou
cenu 3.973.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.

11) Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalu (USN-R4-1091/2021)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,ČOV Dvorec – modernizace zařízení
pro odvodnění kalu”.
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Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

4 737 356,- Kč bez DPH

Voda CZ s.r.o.

4 695 064,- Kč bez DPH

Hakov, a.s.

4 697 758,-Kč bez DPH

Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka výběrového řízení, který podal
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou VODA CZ s.r.o., Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové ve výši 4 695 064,- Kč bez DPH.
Pověřuje
ing. Jiřího Švece, starostu, podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka
výběrového řízení, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou VODA CZ s.r.o., Bohuslava
Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové ve výši 4 695 064,- Kč bez DPH a
podpisem smlouvy o dílo.
Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.

12) Nepomuk, PJ, Dvorec - propoj VN (USN-R4-1092/2021)
Bere na vědomí
Žádost firmy MARTIA a.s., Mezní 2854/4, 40011 Ústí nad Labem o vyjádření k projektové
dokumentaci akce ,,Nepomuk, PJ, Dvorec – propoj VN”, kde se jedná o propojení vysokého napětí
zemním kabelem ve Dvorci ulice U Trati a ulice Rožmitálská vedoucí v pozemcích ve vlastnictví města
a budoucích pozemcích ve vlastnictví města. V navrženém řešení nedojde k narušení povrchů
komunikací, které jsou součástí dotované akce ,,Nepomuk – Dvorec přestupní uzel”.
Souhlasí
S navrhovaným řešením dle přiložené projektové dokumentace akce ,,Nepomuk, PJ, Dvorec – propoj
VN”, kterým nedojde k narušením povrchů komunikací vybudovaných jako součást stavební akce
,,Nepomuk – Dvorec přestupní uzel” a podléhající udržitelnosti do konce října 2024.
Pověřuje
Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s řešením pokládky kabelu VN dle přiložené projektové
dokumentace akce ,,Nepomuk, PJ, Dvorec – propoj VN”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský.
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13) 3. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-R4-1093/2021)
Bere na vědomí
3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 104 952 770 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
129 325 340 Kč.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných
účtů činí 104 952 770 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí
129 325 340 Kč.
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.

14) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na oslavy 300.
výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého (USN-R4-1094/2021)
Bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk o finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč
na oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého.
Doporučuje zastupitelstvu schválit
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk
ve výši 200 000 Kč na oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Plnění usnesení zajistí
Jaroslav Somolík.

15) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu“ Obnova
historického jádra města Nepomuku“ ve výši dle přílohy „ Seznam a
hodnocení žádostí_město_KPP_2021 (USN-R4-1095/2021)
Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit
Výstupy hodnocení žádostí Komise památkové péče a doporučuje zastupitelstvu schválit finanční
podporu dle přiložené tabulky (Seznam a hodnocení žádostí_město_KPP_2021.pdf.).
Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa a Eva Járová.
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16) „Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora
kulturních akcí“. (USN-R4-1096/2021)
Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit
rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí“ ve výši dle tabulky
v příloze důvodové zprávy. Plnění unesení zajistí .Petra Šašková.

17)Podání žádosti o dotaci na projekt „ Víceúčelové hřiště Nepomuk „ do
dotačního investičního programu Národní sportovní agentury č. 162 52
Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 (USN-R4-1097/2021)
RM nemá námitek a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
podání žádosti o dotaci do programu Národní sportovní agentury v rámci dotačního investičního
programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA- 0007/2020/D/1, Výzvu
13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč na akci „Víceúčelové hřiště Nepomuk“.

Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň.

18) Schválení účetní závěrky za rok 2020, hospodářského výsledku za rok 2020
a jeho rozdělení do fondů u Mateřské školy Nepomuk (USN-R4-1098/2021)
Schvaluje
1. Účetní závěrku za rok 2020 u Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové
organizace dle vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
102, odst.2, písm. q), Zákona o obcích (č.128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
2. Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 276.789,95 Kč a jeho rozdělení do fondů u
Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace (§ 29, odst. 1, vyhlášky
MF ČR č.220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) následovně:


Rezervní fond : 276.789,95 Kč



Fond odměn : 0 Kč

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová.
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19) Schválení účetní závěrky za rok 2020, hospodářského výsledku za rok 2020
a jeho rozdělení do fondů u Základní umělecké školy Nepomuk (USN-R41099/2021)
Schvaluje
3. Účetní závěrku za rok 2020 u Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové
organizace dle vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
102, odst.2, písm. q), Zákona o obcích (č.128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
4. Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 98.034,78 Kč a jeho rozdělení do fondů Základní
umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace (§ 29, odst. 1, vyhlášky MF
ČR č.220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) následovně:


Rezervní fond : 48.034,78 Kč



Fond odměn : 50.000 Kč

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová.

20) Schválení účetní závěrky za rok 2020, hospodářského výsledku za rok 2020
a jeho rozdělení do fondů u Základní školy Nepomuk (USN-R4-1100/2021)
Schvaluje
5. Účetní závěrku za rok 2020 u Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace
dle vyhlášky MF ČR č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst.2,
písm. q), Zákona o obcích (č.128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
6. Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 9.548,86 Kč a jeho rozdělení do fondů u Základní školy
Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace (§ 29, odst. 1, vyhlášky MF ČR č.220/2013 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) následovně:


Rezervní fond 4.548,86 Kč



Fond odměn : 5.000 Kč

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová.
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21) Žádost o stanovení výše pronájmu školní tělocvičny, šaten, školního hřiště
a plochy s umělým povrchem (USN-R4-1101/2021)
Bere na vědomí
Žádost Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih , příspěvkové organizace ve věci stanovení výše
pronájmu školní tělocvičny, šaten, školního hřiště a plochy s umělým povrchem v termínu 2. – 6.
srpna 2021 pro společnost Kempy sportu na uspořádání sportovního příměstského kempu pro děti
školního věku.
Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová.

22) Veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk - ulice J.J. Ryby, U
Pošty (USN-R4-1102/2021)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby akce ,,Veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE
Nepomuk – ulice J.J. Ryby, U Pošty”.
Václav Kůs, Prádlo 58, 335 01 Nepomuk

858 930,50 Kč bez DPH

F+V Elektro s.r.o., Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk

801 238,50 Kč bez DPH

Milan Liška, Roželov 35, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

852 018, 75 Kč bez DPH

Milan Lucák, Sportovní 97, 345 43 Koloveč

880 203,- Kč bez DPH

BB Bořík elektro s.r.o., Husova 1121, 334 01 Přeštice

838 111,- Kč bez DPH

Schvaluje
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka, který podal nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou F+V Elektro s.r.o., Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk s částkou 801 238,50 Kč bez
DPH.
Pověřuje
Pověřuje starostu ing. Jiřího Švece podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
účastníka, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou F+V Elektro s.r.o., Plzeňská 157, 335 01
Nepomuk s částkou 801 238,50 Kč bez DPH a podpisem smlouvy o dílo. Plnění usnesení zajistí Josef
Silovský.
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23) Lokalita Pod Vinicí - terénní úpravy pod VN (USN-R4-1103/2021)
Schvaluje
Zadávací dokumentaci včetně všech povinných příloh, a seznamu oslovených firem zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce “Lokalita Pod Vinicí – terénní úpravy“. Plnění
usnesení zajistí p. Tomáš Chouň.
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Komise pro otevírání obálek ve složení:
Vladimír Vokurka

Náhradníci:
Mgr. Marek Baroch

Tomáš Chouň

Josef Silovský

Ing. Ivana Šiftová

Ing. Jaroslav Somolík

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.
Hodnotící komise ve složení:
Vladimír Vokurka

Náhradníci:
Mgr. Marek Baroch

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.

24) Souhlas s podáním žádosti do dotačního programu vodohospodářské
infrastruktury 2021 vyhlášeném Plzeňským krajem (USN-R4-1104/2021)
Schvaluje
podání žádosti do dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021, vyhlášeném Plzeňským
krajem na projekt “ČOV Nepomuk – Klášter – modernizace strojního předčištění”.
Plnění usnesení zajistí J. Silovský.

RADA MĚSTA NEPOMUK
Soupis usnesení 22.3.2021

Vladimír Vokurka
Místostarosta města Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města Nepomuk

