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Číslo jednání:  JedNR4-65/2021 

Datum jednání:  03.05.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1144/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, nám.A.Němejce 

62   
5. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku par.č. 545/10 v k.ú. Dvorec - 

mostní váha  ODLOŽENO !!! 
6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, 

Blatenská 135, Nepomuk, část Dvorec   
7. Uzavření smlouvy o výpůjčce pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 

provozování   
8. Problematika pozemku par.č. 133/5 v k. ú. Dvorec   
9. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/10 v 

budově č.p. 551, která je součástí pozemku par.č. st. 1167 v k.ú. Nepomuk a 
par.č.st. 268 v k.ú. Klášter   

10. Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-0006632/1   
11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě   
12. Změna č. 2 ÚP Nepomuk   
13. Přijetí finančních darů od České spořitelny a.s a Silnic Nepomuk s.r.o..   
14. Žádost o dotaci  na projekt „Nutná oprava povrchu vozovky v Nepomuku na části 

pozemku parc. č. 1558/9 v k. ú. Nepomuk“ z programu Plzeňského kraje 
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021“   

15. Žádost o dotaci na projekt „Alej u Mihovky“ z programu Plzeňského kraje 
„Adaptační opatření v ochraně přírody 2021“   

16. Žádost o dotaci na projekt „Výstava Krása zrakům ukrytá - původní mobiliář ze 
zámku Zelená Hora + výstava kněžny Libuše“ z programu Plzeňského kraje 
„Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“   

17. Žádost o dotaci  na  projekt „Nepomuk, výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého“ z 
programu Plzeňského kraje „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty 
nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2021“.   

18. Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, Myslivecká ul., křížek“ z programu 
Plzeňského kraje „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících 
kulturní krajinu 2021“.   
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19. Žádost o dotaci na projekt „Zkvalitnění služeb infocentra Nepomuk a rozšíření 
nabídky propagačních materiálů“ z programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti 
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“.   

20. Jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení ZUŠ Nepomuk _ změna   
21. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   
22. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   
23. Nový název chatové oblasti  k.ú. Nepomuk   
24. Setkání majitelů automobilů - Fiatů na nám. A. Němejce, Nepomuk   
25. Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk  
26. Různé+Diskuse 
27. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1145/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu usnesení. 

 

4) Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, 

nám.A.Němejce 62  (USN-R4-1146/2021) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, nám. A. Němejce  62, 

nájemce na dobu neurčitou. Nájemné ve výši 20 760,- 

Kč/ rok. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, 

Blatenská 135, Nepomuk, část Dvorec (USN-R4-1147/2021) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Blatenská 135, Nepomuk, 

část Dvorec na dobu neurčitou –  za 

nájemné ve výši 27 798,- Kč včetně DPH. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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7) Uzavření smlouvy o výpůjčce pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 

provozování (USN-R4-1148/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o výpůjčce pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování u domu čp. 380 

v Nepomuku. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Problematika pozemku par.č. 133/5 v k. ú. Dvorec (USN-R4-1149/2021) 

Neschvaluje 

Podání žádosti o bezúplatný převod jmenovaného pozemku od SPÚ.   

Plnění usnesení zajistí Vladimír Vokurka. 

 

9) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 

551/10 v budově č.p. 551, která je součástí pozemku par.č. st. 1167 v k.ú. 

Nepomuk a par.č.st. 268 v k.ú. Klášter (USN-R4-1150/2021) 

Schvaluje 

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/10 v budově č.p. 551, 

která je součástí pozemku par.č.st. 1167 v k.ú. Nepomuk a parc.č.st. 268 v k.ú. Klášter za cenu     

1 000 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Určení komise pro otvírání obálek: 

Ing. Jaroslav Somolík, Ing.Hana Tymlová, pí. Miroslava Suchá, náhradník: p. Tomáš Chouň 

 

10) Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-0006632/1  (USN-R4-

1151/2021) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č.IE-12-0006632/1“, s ČEZ 

Distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 1540/2, 239/83, 239/74, 239/71, 1540/1, 1555/1, 1542/1, 

1556/4, 1556/2, 1542/5, 1745, 1744/2, 215/11, 215/9, 215/1, 219/6, 219/10, 215/1, 214/2, 1693, 
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219/5, 1542/4, 1542/2 v k.ú. Nepomuk a parc.č. PK 1091 v k.ú. Klášter u Nepomuka. Obsahem 

věcného břemene bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní vedení NN, 3x 

přípojkovou skříň SS100, 1x přípojkovou skříň SS200 a 2x rozpojovací skříň SR502 (Zařízení distribuční 

soustavy) na dotčených nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení 

věcného břemene se navrhuje za jednorázovou náhradu ve výši 16 036 Kč bez DPH. Přesný rozsah 

věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č.376-644/2020 a geometrickým plánem 

č.1255-644/2020. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č.IE-12-0006632/1“, s ČEZ 

Distribuce, a.s., na pozemcích parc.č. 1540/2, 239/83, 239/74, 239/71, 1540/1, 1555/1, 1542/1, 

1556/4, 1556/2, 1542/5, 1745, 1744/2, 215/11, 215/9, 215/1, 219/6, 219/10, 215/1, 214/2, 1693, 

219/5, 1542/4, 1542/2 v k.ú. Nepomuk a parc.č. PK 1091 v k.ú. Klášter u Nepomuka. Obsahem 

věcného břemene bude právo: umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní vedení NN, 3x 

přípojkovou skříň SS100, 1x přípojkovou skříň SS200 a 2x rozpojovací skříň SR502 (Zařízení distribuční 

soustavy) na dotčených nemovitostech, dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení 

věcného břemene se navrhuje za jednorázovou náhradu ve výši 16 036 Kč bez DPH. Přesný rozsah 

věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č.376-644/2020 a geometrickým plánem 

č.1255-644/2020. 

Plnění usnesení zajistí: Alena Šulcová 

 

11) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (USN-R4-1152/2021) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Nepomuk 

(oprávněný) a  (povinní), na pozemku parc.č. 

368/26, v k.ú. Nepomuk. Obsahem služebnosti bude právo: ponechat pod zatíženou částí služebného 

pozemku kanalizační řad, dále jej provozovat, udržovat, opravovat a modernizovat. Zřízení 

služebnosti se navrhuje za jednorázovou úplatu 5 000 Kč. Přesný rozsah služebnosti je vymezen 

geometrickým plánem č. 1275-171/2021. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Nepomuk 

(oprávněný)  (povinní), na pozemku parc.č. 

368/26, v k.ú. Nepomuk. Obsahem služebnosti bude právo: ponechat pod zatíženou částí služebného 

pozemku kanalizační řad, dále jej provozovat, udržovat, opravovat a modernizovat. Zřízení 

služebnosti se navrhuje za jednorázovou úplatu 5 000 Kč. Přesný rozsah služebnosti je vymezen 

geometrickým plánem č. 1275-171/2021. Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová 
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12) Změna č. 2 ÚP Nepomuk (USN-R4-1153/2021) 

Souhlasí 

1) s pořízením změny č. 2 ÚP Nepomuk zkrácením postupem dle § 55a stavebního zákona a jejím 

obsahem ve znění: 

Z vlastního podnětu 

a. prověření změny plochy přestavby se stanoveným pořadím změn  T - 06 plocha smíšená 
obytná – MP -  městské a předměstské využití na plochu přestavby smíšenou obytnou MI – 
intenzivní městské využití pro výstavbu např. požární stanice Nepomuk dle přílohy č. 1 bez 
stanovení pořadí změn,  

b. prověřit koridor kanalizační stoky - řadu pro napojení Nepomuka do ČOV Dvorec dle přílohy 
č. 2 a prověřit jeho vymezení jako VPS, 

Z části z vlastního podnětu a z části na základě návrhu navrhovatelů  

 c. prověřit stanovení podmínek prostorového uspořádání území (reorganizaci ploch) v ploše 
přestavby T-05 (Přestavba ploch s rozdílným způsobem využití v návaznosti na park u Kaplanského 
rybníka a silnici 1/20), včetně souvisejících a potřebných návazností. Prověřit stanovení podmínek 
prostorového uspořádání v ploše, ve které je rozhodování podmíněno vydáním regulačního plánu,  
RP-P 01 (Regulační plán Nepomuk – Na Kaplance) v podrobnosti s prvky regulačního plánu dle § 43 
odst. 3 stavebního zákona, včetně souvisejících a potřebných návazností a s následným vypuštěním 
podmínky pro rozhodování v území – pořízení regulačního plánu. Využití území a podmínky jeho 
prostorového uspořádání, požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, požadavky na umístění 
a prostorové uspořádání staveb, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území, požadavky na 
řešení veřejné infrastruktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná 
opatření v souladu se zadáním regulačního plánu Nepomuk – Na Kaplance, které je součástí B, 
územního plánu, příloha č. 3 

změna v bodě 1) c. je podmíněna úhradou nákladů na její pořízení vlastníky pozemků ve výši 

30.000,- Kč ( cena za jednoho navrhovatele,/ manželé se považují za jednoho navrhovatele cena je 
bez DPH) 

   
 2) určeným zastupitelem k projednávání změny č. 2 ÚP Nepomuk je p. V. Vokurka 

 

Doporučuje Zastupitelstvu ke schválení 

1)  pořízení změny č. 2 ÚP Nepomuk zkrácením postupem dle § 55a stavebního zákona a její obsah ve 

znění: 

Z vlastního podnětu 

a. prověření změny plochy přestavby se stanoveným pořadím změn  T - 06 plocha smíšená 
obytná – MP -  městské a předměstské využití na plochu přestavby smíšenou obytnou MI – 
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intenzivní městské využití pro výstavbu např. požární stanice Nepomuk dle přílohy č. 1 bez 
stanovení pořadí změn,  

b. prověřit koridor kanalizační stoky - řadu pro napojení Nepomuka do ČOV Dvorec dle přílohy 
č. 2 a prověřit jeho vymezení jako VPS, 

 

Z části z vlastního podnětu a z části na základě návrhu navrhovatelů  

  

 c. prověřit stanovení podmínek prostorového uspořádání území (reorganizaci ploch) v ploše 
přestavby T-05 (Přestavba ploch s rozdílným způsobem využití v návaznosti na park u Kaplanského 
rybníka a silnici 1/20), včetně souvisejících a potřebných návazností. Prověřit stanovení podmínek 
prostorového uspořádání v ploše, ve které je rozhodování podmíněno vydáním regulačního plánu,  
RP-P 01 (Regulační plán Nepomuk – Na Kaplance) v podrobnosti s prvky regulačního plánu dle § 43 
odst. 3 stavebního zákona, včetně souvisejících a potřebných návazností a s následným vypuštěním 
podmínky pro rozhodování v území – pořízení regulačního plánu. Využití území a podmínky jeho 
prostorového uspořádání, požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, požadavky na umístění 
a prostorové uspořádání staveb, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území, požadavky na 
řešení veřejné infrastruktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná 
opatření v souladu se zadáním regulačního plánu Nepomuk – Na Kaplance, které je součástí B, 
územního plánu, příloha č. 3 

změna v bodě 1) c. je podmíněna úhradou nákladů na její pořízení navrhovateli ve výši 

30.000,- Kč (cena za jednoho navrhovatele/ manželé se považují za jednoho navrhovatele cena je 
bez DPH) 

 
2) navrhovaným určeným zastupitelem k projednání změny č. 2 ÚP je pan Vladimír Vokurka 

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

 

13) Přijetí  finančních darů od České spořitelny a.s a Silnic Nepomuk s.r.o..  

(USN-R4-1154/2021) 

Souhlasí 

S přijetím finančních darů, které budou použity pro zajištění svatojánských oslav 300 let blahořečení 

sv. Jana Nepomuckého, které se uskuteční v roce 2021. 

1) finanční dar 25.000- kč  -  Dárce Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 

2) finanční dar 25.000,- Kč – Dárce Česká spořitelna a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Plnění usnesení zajistí p. Motejzík. 
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14) Žádost o dotaci  na projekt „Nutná oprava povrchu vozovky v Nepomuku 

na části pozemku parc. č. 1558/9 v k. ú. Nepomuk“ z programu Plzeňského 

kraje „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského 

kraje 2021“ (USN-R4-1155/2021) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Nutná oprava povrchu vozovky v Nepomuku na části pozemku parc. č. 

1558/9 v k. ú. Nepomuk“ z programu Plzeňského kraje „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 

potřeby obcí Plzeňského kraje 2021“. Za plnění usnesení zodpovídá Lukáš Mácha.  

 

15) Žádost o dotaci na projekt „Alej u Mihovky“ z programu Plzeňského kraje 

„Adaptační opatření v ochraně přírody 2021“ (USN-R4-1156/2021) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „ Alej u Mihovky“ z programu Plzeňského kraje „Adaptační opatření v 

ochraně přírody 2021“. Za plnění usnesení zodpovídá Lukáš Mácha. 

 

16) Žádost o dotaci na projekt „Výstava Krása zrakům ukrytá - původní 

mobiliář ze zámku Zelená Hora + výstava kněžny Libuše“ z programu 

Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“ (USN-R4-

1157/2021) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Výstava Krása zrakům ukrytá - původní mobiliář ze zámku Zelená Hora + 

výstava kněžny Libuše“ z programu Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 

2021“. Za plnění usnesení zodpovídá Lukáš Mácha. 
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17) Žádost o dotaci  na  projekt „Nepomuk, výklenková kaple sv. Jana 

Nepomuckého“ z programu Plzeňského kraje „Č. 1 Zachování a obnova pam. 

hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 

2021“.  (USN-R4-1158/2021) 

Schvaluje 

podání žádosti na  projekt „Nepomuk, výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého“ z programu 

Plzeňského kraje „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo 

národní kult. památky 2021“. Za plnění usnesení zodpovídá Lukáš Mácha. 

 

18) Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, Myslivecká ul., křížek“ z programu 

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

dotvářejících kulturní krajinu 2021“.  (USN-R4-1159/2021) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Nepomuk, Myslivecká ul., křížek“ z programu Plzeňského kraje „Č. 2 

Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2021“. Za plnění 

usnesení zodpovídá Lukáš Mácha. 

 

19) Žádost o dotaci na projekt „Zkvalitnění služeb infocentra Nepomuk a 

rozšíření nabídky propagačních materiálů“ z programu Plzeňského kraje 

„Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 

2021“.  (USN-R4-1160/2021) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Zkvalitnění služeb infocentra Nepomuk a rozšíření nabídky propagačních 

materiálů“  z programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského 

kraje pro rok 2021“. Za plnění usnesení zodpovídá Lukáš Mácha. 
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20) Jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení ZUŠ Nepomuk _ 

změna (USN-R4-1161/2021) 

Jmenuje  

Nového člena konkurzní komise- pana Mgr. Miroslava Němce jako předsedu komise pro konkurzní 

řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Nepomuk, okres 

Plzeň-jih.  

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

21) Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 

pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Nepomuk, okres 

Plzeň-jih  (USN-R4-1162/2021) 

Jmenuje 

Členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 

umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, podle § 2, odst. 3, vyhlášky č.54/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen vyhláška): 

Písm. a) 2 členové určení zřizovatelem 

- Mgr. Miroslav Němec – předseda konkurzní komise 

- Mgr. Pavel Zeman- člen konkurzní komise 

Písm. b) 1 člen určený ředitelem krajského úřadu 

- 

Písm. c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle 

druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou 

školní inspekcí 

- 

Písm. d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy 

(tj. pedagog ZUŠ Nepomuk) 

-  
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e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce 

         

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

22) Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 

pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih  

(USN-R4-1163/2021) 

Jmenuje 

Členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 

školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, podle § 2, odst. 3, vyhlášky č.54/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen vyhláška): 

Písm. a) 2 členové určení zřizovatelem 

- Mgr. Marek Baroch – předseda konkurzní komise 

- PharmDr. Anna Hánová- člen konkurzní komise 

Písm. b) 1 člen určený ředitelem krajského úřadu 

- 

Písm. c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle 

druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou 

školní inspekcí 

- 

Písm. d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy 

(tj. pedagog ZŠ Nepomuk) 

- 

e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce 

           

f) 1 člen, kterým je člen školské rady, zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky 

nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena 
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     -  Jaroslav Trojánek 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

23) Nový název ulice v  k.ú. Nepomuk (USN-R4-1164/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  na pojmenování nové ulice v k. ú. Nepomuk u Nového rybníka dle grafické 

přílohy. Navrhovaný název ulice dle žádosti navrhovatelů je “Na Čihadle”. 

 

Doporučuje Zastupitelstvu schválit 

Nový název ulice v k. ú. Nepomuk u Nového rybníka dle žádosti navrhovatelů. 

Název ulice “ Na Čihadle”. 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

24) Setkání majitelů automobilů - Fiatů na nám. A. Němejce, Nepomuk  (USN-

R4-1165/2021) 

Bere na vědomí 

informaci Českého spolku Fiat 126 FAN CZ, IČ 26669404, se sídlem Koželužská 1508, 432 01 Kadaň o 

konání celorepublikového srazu příznivců automobilů tovární značky Fiat 126. Sraz by se měl konat ve 

dnech 10.9. – 12. 9. 2021, v Nepomuku předpokládaný termín 11.9. 20201 od 10:30 hod.  Plnění 

usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

25) Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk (USN-R4-1166/2021) 

Bere na vědomí 

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek předloženou výběrovou komisí na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce s názvem “Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk “. 
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Schvaluje 

Výsledek zadávacího řízení na VZMR : “Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk “ a nejvhodnější nabídku 

od firmy Miroslav Cihelka, IČ : 12542610 s nabídkovou cenou 343.473,60 Kč bez DPH. 

Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: “Nový transformátor 

pro ZŠ Nepomuk “ s firmou Miroslav Cihelka, IČ : 12542610 za smluvní cenu 343.473,60 Kč bez DPH. 

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu: “Nový transformátor pro ZŠ Nepomuk “. Plnění usnesení zajistí p. 

Tomáš Chouň. 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




