
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 24.1.2022 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-88/2022 

Datum jednání:  24.01.2022 

 

2)Program jednání (USN-R4-1477/2022) 

1. Zahájení 
2.  Program jednání   
3.  Kontrola plnění usnesení   
4.  Návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk   
5.  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   
6.  Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3   
7.  Výměna městského bytu v Nepomuku, J.Kubíka 367 byt č. 6 za byt č. 4   
8.  Žádost o převod finančních prostředků z dotačního programu města Nepomuk 

pro rok 2021 „Podpora sportovních akcí“ na jiný sportovní projekt   
9.  Jednostranné započtení pohledávky   
10.  Žádost AMK Nepomuk o posunutí termínu pro podání vyúčtování a závěrečné 

zprávy   
11.  Žádost obecně prospěšné společnosti ALKA o poskytnutí finančního příspěvku z 

rozpočtu města Nepomuk na částečnou úhradu nákladů na provoz v roce 2022   
12.  Projednání Petice na základě zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   
13.  Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“   
14.  Realizace WIFI připojení pro občany Nepomuka veřejné prostory   
15.  Použití prostředků investičního fondu ZUŠ Nepomuk ve výši cca 90.000 Kč na 

nákup interaktivního monitoru   
16.  Smlouva o zřízení VB-služebnosti - přeložka VN Nepomuk, u školy   
17.  Udělení odměny k životnímu jubileu ředitelce školské příspěvkové organizace 

zřizované městem Nepomuk   
18.  Souhlas s uzavřením smlouvy o krátkodobém nájmu prostor sloužících k 

podnikání   
19.  Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů Nepomuk - 

Dvorec, U Trati 343   
20.  Žádost na pořízení světelné tabule SPORT VARIO K.8   
21.  Žádost o vyjádření ke škodní události ze dne 21. 10. 2021   
22.  Dočasná zpevněná plocha pro parkování vozidel na pozemcích číslo parc.: 

325/59, 325/60, 325/74, 325/75 v k.ú. Nepomuk   
23.  Krajské dotační tituly PK pro ZŠ Nepomuk   
24. Různé + Diskuse 
25. Závěr 
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Schvaluje  

Navržený program jednání 

 

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-1478/2022) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

4) Návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk (USN-R4-

1479/2022) 

Bere na vědomí 

Návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem Městským úřadem 

Nepomuk, odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu 

s ustanovením § 55b odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů (stavební zákon) ve spojení s §  54 odst. 1 stavebního zákona.  

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení   

vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem Městským úřadem 

Nepomuk, odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu 

s ustanovením § 55b odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů (stavební zákon) ve spojení s §  54 odst. 1 stavebního zákona.  

Plnění usnesení Radomíra Vaňková. 

 

5) 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-R4-1480/2022) 

Bere na vědomí 

Nabídku na odkup pozemků parc. č. 381/9 o výměře 1259 m2 (trvalý travní porost),  p.č. 1513/8 o 

výměře 100 m2 (ostatní plocha/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. 
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Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

S nabídkou odkupu pozemků parc. č. 381/9 o výměře 1259 m2 (trvalý travní porost),  p.č. 1513/8 o 

výměře 100 m2 (ostatní plocha/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 50,- 

Kč/m2.  Pan starosta přednese protinávrh rady na odkoupení pozemků. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová. 

 

6) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3  (USN-R4-

1481/2022) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 3, o velikosti 0+1 na dobu určitou   – 

nájemce od 1.2.2022 za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měsíc. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

7) Výměna městského bytu v Nepomuku, J.Kubíka 367 byt č. 6 za byt č. 4  

(USN-R4-1482/2022) 

Schvaluje 

Výměnu městského bytu v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 6, o velikosti 1+1/I.kategorie o výměře 

40,70 m2 v podkroví  III. NP – nájemce za byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 4, o 

velikosti 1+1/I.kategorie o výměře 40,60 m2 v II.NP po  od 1.3.2022 na dobu neurčitou 

za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měsíc. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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8) Žádost o převod finančních prostředků z dotačního programu města 

Nepomuk pro rok 2021 „Podpora sportovních akcí“ na jiný sportovní projekt 

(USN-R4-1483/2022) 

Schvaluje 

Změnu ve vyúčtování dotačního programu města Nepomuk pro rok 2021 „Podpora sportovních akcí“ 
žadatele Český rybářský svaz,z.s., místní organizace Nepomuk na převod finančních prostředků ze 
sportovní akce s názvem „I. ročník memoriálu Ivana Mila v lovu ryb udicí“ na akci „Územní halový 
přebor v rybolovné technice mládeže“. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
 

 

9) Jednostranné započtení pohledávky (USN-R4-1484/2022) 

Schvaluje 

Jednostranné započtení pohledávky – , část Dvorec ve výši 

4 524,- Kč za pronájem sálu, předvánoční setkání se seniory. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Žádost AMK Nepomuk o posunutí termínu pro podání vyúčtování a 

závěrečné zprávy (USN-R4-1485/2022) 

Bere na vědomí 

žádost AMK Nepomuk o posunutí termínu pro podání vyúčtování a závěrečné zprávy. 

Schvaluje 

Automoto klubu Nepomuk posunutí termínu pro podání vyúčtování a závěrečné zprávy poskytnuté 

dotace v roce 2021 z dotačního program “Podpora činnosti neziskových organizací” do 31.12.2022. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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11) Žádost obecně prospěšné společnosti ALKA o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu města Nepomuk na částečnou úhradu nákladů na 

provoz v roce 2022 (USN-R4-1486/2022) 

Bere na vědomí 

žádost obecně prospěšné společnosti ALKA o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk 

na částečnou úhradu nákladů na provoz v roce 2022. 

Neschvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku obecně prospěšné společnosti ALKA na částečnou úhradu nákladů 

na provoz v roce 2022. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

12) Projednání Petice na základě zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

(USN-R4-1487/2022) 

Bere na vědomí 

Petici občanů Nepomuka a Dvorce, vyjadřující nesouhlas se stavbou projektu: 

“ Výrobní areál Dvorec Nepomuk-Pilnice-KLAUS Timber a.s. “. 

Konstatuje 

že nebude a nesmí zasahovat do vyjadřování příslušných orgánů státní správy při posuzování 

proveditelnosti studie k projektu  “ Výrobní areál Dvorec Nepomuk-Pilnice-KLAUS Timber a.s.” 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

13) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ (USN-R4-1488/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost spolku Lungta, IČ 67775845, Dlouhá 2, 110  00 Praha 1, o připojení se k mezinárodní kampani 

“Vlajka pro Tibet”. 
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Souhlasí 

a připojí se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ a vyvěsí 10. března 2022 tibetskou vlajku na 

budově městského úřadu v Nepomuku na čestném místě.  

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

14) Realizace WIFI připojení pro občany Nepomuka veřejné prostory (USN-R4-

1489/2022) 

Bere na vědomí 

Realizaci sítě WifiFi4EU, která pro obyvatele města zajistí bezplatné veřejné wi-fi připojení. 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

15) Použití prostředků investičního fondu ZUŠ Nepomuk ve výši cca 90.000 Kč 

na nákup interaktivního monitoru (USN-R4-1490/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost p. ředitelky ZUŠ Nepomuk o povolení čerpání investičního fondu ZUŠ Nepomuk ve výši cca 

90.000 Kč na nákup interaktivního monitoru pro výuku hudební nauky a kolektivních předmětů.  

Schvaluje 

Použití prostředků investičního fondu ZUŠ Nepomuk ve výši cca 90.000 Kč na nákup interaktivního 

monitoru pro výuku hudební nauky a kolektivních předmětů. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

16) Smlouva o zřízení VB-služebnosti - přeložka VN Nepomuk, u školy (USN-

R4-1491/2022) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000293/VB/1  

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 273/1, parc. č. 280/2, parc. č. 280/4, parc. č. 280/6, 

parc.č. 280/8, parc.č. 325/58, parc.č. 325/59, parc. č. 325/60 parc.č. 325/74, parc.č. 325/75, parc.č. 
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325/76, parc.č. 326, parc. č. 346/2, parc.č. 346/3, parc.č. 346/11, parc.č. 346/31, parc.č. 346/32, 

parc.č. 361, parc.č. 363, parc.č. 369, parc.č. 371/1, prac.č. 391/6, prac.č. 391/14, parc.č. 1528/3, 

parc.č. 1534/2 v k. ú. Nepomuk.  Obsahem bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměru a 

modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za jednorázovou úplatu ve výši 45 540,- Kč bez 

DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1310-355/2021. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000293/VB/1  

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 273/1, parc. č. 280/2, parc. č. 280/4, parc. č. 280/6, 

parc.č. 280/8, parc.č. 325/58, parc.č. 325/59, parc. č. 325/60 parc.č. 325/74, parc.č. 325/75, parc.č. 

325/76, parc.č. 326, parc. č. 346/2, parc.č. 346/3, parc.č. 346/11, parc.č. 346/31, parc.č. 346/32, 

parc.č. 361, parc.č. 363, parc.č. 369, parc.č. 371/1, prac.č. 391/6, prac.č. 391/14, parc.č. 1528/3, 

parc.č. 1534/2 v k. ú. Nepomuk.  Obsahem bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměru a 

modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za jednorázovou úplatu ve výši 45 540,- Kč bez 

DPH. Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 1310-355/2021. Plnění 

usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

17)Udělení odměny k životnímu jubileu ředitelce školské příspěvkové 

organizace zřizované městem Nepomuk (USN-R4-1492/2022) 

Schvaluje 

Odměnu k životnímu jubileu ředitelce MŠ Nepomuk, školské příspěvkové organizace zřizované 

městem Nepomuk ve výši 5.000,- Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

18) Souhlas s uzavřením smlouvy o krátkodobém nájmu prostor sloužících k 

podnikání (USN-R4-1493/2022) 

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 
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 a 

Nájemce: 

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s., Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, 33561 

Spálené Poříčí IČO: 26678004 

 

Pověřuje 

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

podnikání 

Plnění usnesení zajistí Lucie Korbová. 

 

19) Změna dokončené stavby - stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů Nepomuk 

- Dvorec, U Trati 343 (USN-R4-1494/2022) 

Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o.se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 

České Budějovice na akci ,,Změna dokončené stavby – stavební úpravy pro vestavbu 4 bytů, 

Nepomuk – Dvorec, U Trati 343”, spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu v 

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za částku 20.000,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o.se sídlem 

Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice na akci ,,Změna dokončené stavby – stavební úpravy pro 

vestavbu 4 bytů, Nepomuk – Dvorec, U Trati 343”, spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za částku 

20.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci zpracovanou v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu města Nepomuk na stavební práce akce ,, Změna dokončené stavby – stavební úpravy pro 

vestavbu 4 bytů, Nepomuk – Dvorec, U Trati 343”pro výběr dodavatele stavebních prací, 

zpracovanou Stavební poradnou, spol. s r.o.se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, 

včetně návrhu smlouvy o dílo a seznamu firem pro poptávku. 
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Schvaluje 

Jmenování komise pro otvírání obálek ve složení: 

Členové                                        Náhradníci 

Vladimír Vokurka                       Ing. Jaroslav Somolík 

Josef Silovský                              Tomáš Chouň 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro otvírání obálek v uvedeném složení. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Jmenování komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

Členové                                          Náhradníci 

Vladimír Vokurka                         Ing. Jaroslav Somolík 

Josef Silovský                                Tomáš Chouň 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování komise pro hodnocení nabídek v uvedeném složení. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

20) Žádost na pořízení světelné tabule SPORT VARIO K.8 (USN-R4-1495/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost sportovní komise resp. sportovních spolků města Nepomuk na zakoupení, pořízení světelné 

tabule SPORT VARIO K.8. jako investice do městské Sportovní haly v Nepomuku. 
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Schvaluje 

Nákup světelné tabule (časomíry) SPORT VARIO K. 8 za nabídkovou cenu 79.739,- Kč vč. DPH + 

doprava (1000,- Kč). 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová a Vladimír Vokurka. 

 

21) Žádost o vyjádření ke škodní události ze dne 21. 10. 2021 (USN-R4-

1496/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost předsedy , Automoto klub Nepomuk, Kemp Nový rybník IČ 00516139 o 

finanční příspěvek na opravu majetku Automoto klubu v Nepomuku. 

Souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Finanční příspěvek na opravu majetku v areálu Nového rybníka, pro Automoto klub Nepomuk ve výši 

200. 000,- Kč  s tím, že finanční prostředky budou poukázány na účet AMK Nepomuk.  

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

22)Dočasná zpevněná plocha pro parkování vozidel na pozemcích číslo parc.: 

325/59, 325/60, 325/74, 325/75 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1497/2022) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky,dokumentaci a výzvu k podání nabídky včetně všech povinných příloh na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Dočasná zpevněná plocha pro parkování 

vozidel na pozemcích číslo parc.: 325/59, 325/60, 325/74, 325/75 v k.ú. Nepomuk“.  Seznam firem 

k oslovení do zadávacího řízení. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Mgr. Marek Baroch 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Ing. Jaroslav Somolík 

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami.  Plnění usnesení 

zajistí p. Tomáš Chouň. 
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Jmenování hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Vladimír Vokurka 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. 

 

23) Krajské dotační tituly PK pro ZŠ Nepomuk, okres Plzeň ji (USN-R4-

1476/2022) 

Schvaluje 

Podání žádostí do otevřených dotačních titulů Plzeňského kraje pro rok 2022: 

1. Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2022 

2. Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2022 

Plnění usnesení zajistí Mgr. Jana Berkovcová a , ředitel ZŠ. 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 




