
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 6.6.2022 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-99/2022 

Datum jednání:  06.06.2022 

 

2) Program jednání (USN-R4-1668/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Prodej nebytového prostoru - Nepomuk 560   
5. Prodej pozemku parc. č. st. 64/2 v k.ú. Dvorec včetně nemovitosti   
6. Prodej bytu - Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 15   
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva   
8. Zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni   
9. Nabídka odkupu 1/6 podílu pozemkových parcel v k.ú. Dvorec   
10. Poskytování služeb poradenství a terapie v Nepomuku prostřednictvím 

doprovázející organizace Rozum a Cit, z.s.   
11. Žádost Automoto klubu Nepomuk v AČR o změnu využití dotace poskytnuté v 

roce 2021 v dotačním programu „Podpora činnosti neziskových organizací“   
12. Nepomuk, PJ, Nábřežní č.p. 215 - NN   
13. Rekonstrukce střešního pláště Nádražní č.p.476, Nepomuk   
14. Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na základě 

Darovací smlouvy   
15. Termín zápisu nových žáků Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih pro 

školní rok  2022/2023   
16. Termín pro konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 

2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)   
17. Termín pro konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 

2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)   
18. Nákup zahradního traktoru pro Mateřskou školu Nepomuk, okres Plzeň-jih, 

příspěvkovou organizaci   
19. REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ MŠ NEPOMUK   
20. Žádost o vyjádření k výměně střešní krytiny na adrese ul. U Potoka č.e. 24, 

Nepomuk   
21. Schválení spolupráce mezi městem Nepomuk a obcí Klášter na výkon agendy 

městské policie na základě Veřejnoprávní smlouvy   
22. Schválení spolupráce mezi městem Nepomuk a obcí Jarov na výkon agendy 

městské policie na základě Veřejnoprávní smlouvy   
23. Zápis z jednání Kontrolního výboru - ze  dne 25.4. 2022   
24. Informativní zpráva společnosti Eko-kom o množství vytříděného odpadu za rok 

2021   
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25. Různé+Diskuse 
 

Schvaluje  
Navržený program jednání.  

 

3)Kontrola usnesení (USN-R4-1669/2022) 

Bere na vědomí 

Kontrolu usnesení. 

 

4)Prodej nebytového prostoru - Nepomuk 560 (USN-R4-1670/2022) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na prodej nebytového prostoru ve vlastnictví města Nepomuk v bytovém domě čp.  

560. 

Ukládá 

Vyvěšení záměru na prodej nebytového prostoru ve vlastnictví města Nepomuk v bytovém domě čp.  

560. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

5) Prodej pozemku parc. č. st. 64/2 v k.ú. Dvorec včetně nemovitosti (USN-R4-

1671/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení pozemkové parcely parc. č. st. 64/2  (zastavěná plocha a 

nádvoří) o evidované výměře 30m2 v k.ú. Dvorec včetně budovy bez č.p. 

RM odkládá 

do výstavby přejezdu odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej pozemkové parcely 

parc. č. st. 64/2  (zastavěná plocha a nádvoří) o evidované výměře 30m2 v k.ú. Dvorec včetně budovy 

bez č.p. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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Rada nesouhlasí  

S prodejem pozemkové parcely st. 64/2  (zastavěná plocha a nádvoří) o evidované výměře 30m2 v 

k.ú. Dvorec včetně budovy bez č.p. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

 

6)Prodej bytu - Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 15 (USN-R4-1672/2022) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15, o velikosti 

3+k.k., celková plocha 74,5 m2 s příslušenstvím. Kupující  (nejvhodnější nabídka) za 

cenu 2 305 000,- Kč. Kupní cena je rovna nabídce kupující a bude prodávajícímu uhrazena do 60 dnů 

od uzavření kupní smlouvy s právem prodávajícího od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupující s 

úhradou kupní ceny. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Stanovení počtu členů zastupitelstva (USN-R4-1673/2022) 

Schvaluje a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Nepomuk dle ust. § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve 

znění pozdějších předpisů pro volební období 2022-2026 v počtu 15 členů Plnění usnesení zajistí 

Hana Tymlová. 

 

8) Zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni (USN-R4-1674/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o uzavření dohody o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni od 

. 

Schvaluje 

Uzavření dohody o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni s 

. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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9) Nabídka odkupu 1/6 podílu pozemkových parcel v k.ú. Dvorec (USN-R4-

1675/2022) 

Bere na vědomí 

Nabídku prodeje 1/6 podílu vlastněných pozemkových parcel p.č. 438, orná půda, o celkové výměře 

3327 m2, p.č. 441, orná půda, o celkové výměře 1547 m2, p.č. 442, orná půda, o celkové výměře 4154 

m2, p.č. 443, orná půda, o celkové výměře 3309 m2, p.č. 444, orná půda, o celkové výměře 2284 m2, 

p.č. 513, ostatní plocha, o celkové výměře 1780 m2, p.č. 514, orná půda, o celkové výměře 4730 m2, 

p.č. 515, ostatní plocha, o celkové výměře 378 m2 vše v k.ú. Dvorec od společnosti VIAGEM a.s. 

zastoupené panem Petrem Šmigolem za celkovou cenu 161.318,- Kč. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová 

 

10) Poskytování služeb poradenství a terapie v Nepomuku prostřednictvím 

doprovázející organizace Rozum a Cit, z.s.  (USN-R4-1676/2022) 

Souhlasí 

s  poskytováním  služeb poradenství a terapie prostřednictvím doprovázející organizace Rozum a Cit, 

z.s. v jednací místnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nepomuk. Plnění 

usnesení zajistí Marcela Silovská. 

 

11) Žádost Automoto klubu Nepomuk v AČR o změnu využití dotace 

poskytnuté v roce 2021 v dotačním programu „Podpora činnosti neziskových 

organizací“ (USN-R4-1677/2022) 

Schvaluje 

změnu využití poskytnuté dotace v roce 2021 na projekt „Rekonstrukce studny” v dotačním 

programu „Podpora činnosti neziskových organizací“ takto:  Finanční prostředky poskytnuté na 

projekt „Rekonstrukce studny” budou využity na opravu škod v areálu kempu Nový rybník 

způsobených vichřicí v říjnu 2021. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

12) Nepomuk, PJ, Nábřežní č.p. 215 - NN  (USN-R4-1678/2022) 
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Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-

12-0019921/VB01 na stavbu, Nepomuk, PJ, Nábřežní č.p. 215 – NN” s investorem ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, týkající se položení přípojky nízkého 

napětí  k č.p. 215 v Nepomuku Nábřežní ulici do pozemku parcelní číslo 1503/2 ve vlastnictví města 

Nepomuk. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-0019921/VB01 na stavbu ,,Nepomuk, PJ, Nábřežní č.p. 215 – NN”. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

13) Rekonstrukce střešního pláště Nádražní č.p.476, Nepomuk  (USN-R4-

1679/2022) 

Bere na vědomí 

Návrh příkazní smlouvy na provedení administrace zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce “Rekonstrukce střešního pláště Nádražní č.p.476, Nepomuk” ve dvou variantách od 

společnosti Stavební poradna s.r.o., České Budějovice za smluvní cenu 26.000,- Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy na provedení administrace zadávacího řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce “Rekonstrukce střešního pláště Nádražní č.p.476, Nepomuk” ve dvou 

variantách se společností Stavební poradna s.r.o., České Budějovice za smluvní cenu 26.000,- Kč bez 

DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

14) Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na 

základě Darovací smlouvy (USN-R4-1680/2022) 

Souhlasí 

S převzetím daru od dárce KLAUS Timber a.s.,  Kladrubce  1, 335 44 Kasejovice, zastoupená členem 

správní rady Janou Jiřincovou IČ: 27989313 DIČ: CZ27989313. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová 

a ředitel ZŠ Nepomuk Jaroslav Tolar. 
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15) Termín zápisu nových žáků Základní umělecké školy Nepomuk, okres 

Plzeň-jih pro školní rok  2022/2023  (USN-R4-1681/2022) 

Bere na vědomí 

Oznámení ředitelky Základní umělecké školy (ZUŠ) Nepomuk, okres Plzeň-jih týkající se zápisu nových 

žáků pro školní rok 2022/2023, který se bude konat v pondělí 20. 6. 2022 od 14 do 18 hodin v budově 

ZUŠ Nepomuk, Školní 546, 335 01 Nepomuk, v souladu s platnou legislativou. Plnění usnesení zajistí 

Jana Berkovcová a ředitelka ZUŠ Nepomuk Lenka Kohoutová. 

 

16) Termín pro konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním 

roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) (USN-

R4-1682/2022) 

Bere na vědomí 

Oznámení ředitele Základní školy (ZŠ) Nepomuk, okres  Plzeň- jih  týkající se zvláštního zápisu dětí do 

základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina 

školství), který se bude konat 17. 6. 2022 od 9.00 do 11.00 hodin v budově ZŠ Nepomuk, Školní 546, 

335 01 Nepomuk, v souladu s platnou legislativou.  

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Zvláštní zápis platí pro školy 

spádové. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová a ředitel ZŠ Nepomuk Jaroslav Tolar. 

 

17) Termín pro konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve 

školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina 

školství) (USN-R4-1683/2022) 

Bere na vědomí 

Oznámení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Nepomuk, okres  Plzeň- jih, příspěvkové organizace, týkající 

se zvláštního zápisu dětí do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 

67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství), který se bude konat dne 22. 6. 2022 od 8.30 do 16.30 hodin 

v budově MŠ Nepomuk, Na Vinici II. 395, 335 01 Nepomuk, v souladu s platnou legislativou. Plnění 

usnesení zajistí Jana Berkovcová a ředitelka MŠ Nepomuk Klára Řežábková. 
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18) Nákup zahradního traktoru pro Mateřskou školu Nepomuk, okres Plzeň-

jih, příspěvkovou organizaci (USN-R4-1684/2022) 

Schvaluje 

Použití finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Nepomuk (MŠ) ve výši 55.550,- Kč 

s DPH na nákup zahradního traktoru pro MŠ Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

19) REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ MŠ NEPOMUK (USN-R4-

1685/2022) 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky včetně návrhu SOD a ostatních příloh na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ Nepomuk. 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Mgr. Marek Baroch 

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

Jmenování hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová Mgr. Marek Baroch 

Hodnotící komisi zadavatel ukládá provést posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených 

v podmínkách zadání.  

Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 
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20) Žádost o vyjádření k výměně střešní krytiny na adrese ul. U Potoka č.e. 24, 

Nepomuk (USN-R4-1686/2022) 

Bere na vědomí 

obsah žádosti manželů  o vyjádření k výměně střešní krytiny u stavby ul. 

U Potoka č.e.24, 335 01 Nepomuk. 

Nemá námitek a souhlasí 

s výměnou stávající krytiny za plechovou falcovanou krytinu v barvě antracit, tak jak  je uvedeno 

v žádosti. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

21) Schválení spolupráce mezi městem Nepomuk a obcí Klášter na výkon 

agendy městské policie na základě Veřejnoprávní smlouvy (USN-R4-

1687/2022) 

Schvaluje 

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Nepomuk a obcí Klášter za účelem činnosti městské 

policie při zajištění bezpečnosti a dalších činností na území obce Klášter. 

Plnění usnesení zajistí Lucie Taušlová a Jiří Švec. 

 

22) Schválení spolupráce mezi městem Nepomuk a obcí Jarov na výkon 

agendy městské policie na základě Veřejnoprávní smlouvy (USN-R4-

1688/2022) 

Schvaluje 

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Nepomuk a obcí Jarov za účelem činnosti městské 

policie při zajištění bezpečnosti a dalších činností na území obce Jarov. 

Plnění usnesení zajistí Lucie Taušlová a Jiří Švec. 
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23) Zápis z jednání Kontrolního výboru - ze  dne 25.4. 2022  (USN-R4-

1689/2022) 

Bere na vědomí 

Obsah zápisu 32. schůze kontrolního výboru zastupitelstva Města Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

 

24) Informativní zpráva společnosti Eko -kom o množství vytříděného odpadu 

za rok 2021 (1804/NR4/2022) 

Bere na vědomí 

Informativní zprávu o množství vytříděného a předaného odpadu k dalšímu využití za rok 2021 a o 

objemu finančních prostředků, které město obdrželo od obalové společnosti EKO-KOM a.s. 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




