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Číslo jednání:  JedNR4-97/2022 

Datum jednání:  09.05.2022 

 

2) Program jednání (USN-R4-1626/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Žádost ČEZ Distribuce a.s. Nábřežní ulice   
5. Dvorec - ulice Za Výtopnou   
6. Prodej pozemku parc. č. 17/2 v k.ú. Nepomuk  ODLOŽENO !!! 
7. Vyvěšení záměru - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na byt v Nepomuku, 

Pivovarská 572, byt č. 15   
8. Prodej pozemků p.č. 1528/6, p.č. 391/13, p.č. 373/13 a části pozemku p.č. 391/10 

v k.ú. Nepomuk   
9. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na nově vzniklý pozemek parc. 

č. 228/18 v k.ú. Dvorec   
10. Finanční příspěvek SDH Dvorec na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace 

hasičské zbrojnice ve Dvorci   
11. Účelová dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v období od 

12.12.2021 do 10.12.2022 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v 
pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a 
zpět  ODLOŽENO !!! 

12. Žádost o dotaci na projekt „Svatojánský sborník z XVIII. konference Genius loci 
českého jihozápadu 

13. Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, pamětní místo zastřelení Jana Kováříka“   
14. Přijetí dotace na projekt „Nepomuk, Třebčická ul., kaple Panny Marie”   
15. Přijetí dotace na projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2022”   
16. Přijetí dotace na projekt „Zlepšujeme prostředí infocentra pro návštěvníky ”   
17. Bytový dům Nepomuk na st. p.č. 109 v katastrálním území Nepomuk   
18. Výměna osobního výtahu v ZŠ Nepomuk   
19. Pořízení malého nákladního výtahu do školní kuchyně Mateřské školy Nepomuk   
20. Nákup zahradního traktoru pro Mateřskou školu Nepomuk  STAŽENO !!! 
21. Rekonstrukce školní kuchyně v Mateřské škole Nepomuk s použitím prostředků 

investičního fondu Mateřské školy Nepomuk   
22. Uzavření nájemní smlouvy - pronájem veřejných prostranství pro provoz 

pouťových atrakcí a stánkového prodeje o Nepomucké pouti v roce 2022   
23. Žádost o vyčlenění parkovacího místa   
24. Žádost o spolupráci při přípravě a realizaci VZ- plomby a lístky o původu zvěře 

(Ministerstvo zemědělství)   
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25. Darovací smlouva na drobný majetek pro Pionýr , z.s.   
26. Různé + Diskuse 
27. Závěr 

 

RM schvaluje navržený program 

 

3) Kontrola plnění usnesení (USN-R4-1627/2022) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

4) Žádost ČEZ Distribuce a.s. Nábřežní ulice (USN-R4-1628/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o souhlas o právu provést stavbu ,,IV-12-0019921 Nepomuk, PJ, Nábřežní č.p. 215 – NN”. 

Jedná se o provedení zemní přípojky nízkého napětí pro č.p. 215 v Nábřežní ulici. Dojde k dotčení 

pozemku p.č. 1503/2 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk. 

Souhlasí 

S provedením stavby ,,IV-12-0019921 Nepomuk, PJ, Nábřežní č.p. 215 – NN” dle přiložené situace 

stavby vypracované firmou INEL – Technik, s.r.o. se sídlem Kollárova 623/42, 301 00, Plzeň 3 – Jižní 

Předměstí. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s provedením stavby ,,IV-12-0019921 Nepomuk, PJ, 

Nábřežní č.p. 215 – NN”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

5) Dvorec - ulice Za Výtopnou (USN-R4-1629/2022) 

Bere na vědomí 

Výzvu firmy Senergos, a.s. sídlem Na Roudné 29, 301 00 Plzeň v zastoupení společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s.v se sídlem Děčín – Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 k uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, týkající se 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 9.5.2022 
 

 
 
změny trasy vedení kabelu nízkého napětí do země ve Dvorci – ulice Za Výtopnou, uloženého v 

pozemcích parc. č. 553/1 a 150/5 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk. Číslo smlouvy: 

ČEZ_SoBS VB/IV-12-0018350 Dvorec,PJ, Za Výtopnou, pč.283/2 – NN. 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby číslo: 

ČEZ_SoBS VB/IV-12-0018350 Dvorec,PJ, Za Výtopnou, pč.283/2 – NN, týkající se změny trasy vedení 

kabelu nízkého napětí do země ve Dvorci – ulice Za Výtopnou, uloženého v pozemcích parc. č. 553/1 

a 150/5 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk. 

Pověřuje 

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

o umístění stavby číslo: ČEZ_SoBS VB/IV-12-0018350 Dvorec,PJ, Za Výtopnou, pč.283/2 – NN. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

7) Vyvěšení záměru - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na byt v 

Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15 (USN-R4-1630/2022) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru – Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 

15 o velikosti 3 + k.k., o celkové výměře 74,5 m2 ve IV. nadzemním podlaží. Výše nabízené kupní ceny 

ve výši nejméně 1 700 000,-Kč.   Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr města  - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na byt v Nepomuku, 

Pivovarská 572, byt č. 15 o velikosti 3 + k.k., o celkové výměře 74,5 m2 ve IV. nadzemním podlaží. 

Výše nabízené kupní ceny ve výši nejméně 1 700 000,-Kč. 

Určuje 

Komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Jaroslav Somolík, Ing. Hana Tymlová, Miroslava Suchá 

náhradník: Zdenka Palacká 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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8) Prodej pozemků p.č. 1528/6, p.č. 391/13, p.č. 373/13 a části pozemku p.č. 

391/10 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1631/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost paní o odkoupení pozemkových parcel parc. č. 1528/6 (ostatní plocha) o 

celkové výměře 61m2, parc. č. 391/13 (orná půda) o celkové výměře 37m2, parc. č. 373/13 (zahrada) 

o celkové výměře 24 m2a části pozemkové parcely  parc. č. 391/10 (orná půda) o přibližné výměře 

120 m2 vše v k.ú. Nepomuk. 

Ukládá 

Odboru finančnímu a majetkovému vyvěsit záměr na prodej pozemkových parcel parc. č. 1528/6 

(ostatní plocha) o celkové výměře 61m2, parc. č. 391/13 (orná půda) o celkové výměře 37m2, parc. č. 

373/13 (zahrada) o celkové výměře 24 m2a části pozemkové parcely  parc. č. 391/10 (orná půda) o 

přibližné výměře 120 m2 vše v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

9) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na nově vzniklý pozemek 

parc. č. 228/18 v k.ú. Dvorec (USN-R4-1632/2022) 

Schvaluje 

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na nově vzniklý pozemek parc. č. 228/18 v k.ú. 

Dvorec za cenu 1600,- Kč/m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

Určení komise pro otevírání obálek: 

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

 

10)Finanční příspěvek SDH Dvorec na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace 

hasičské zbrojnice ve Dvorci (USN-R4-1633/2022) 

Bere na vědomí 

žádost SDH Dvorec o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace 

hasičské zbrojnice ve Dvorci ve výši 170.000,- Kč z rozpočtu města Nepomuk. 
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Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí finančního příspěvku  SDH Dvorec na realizaci přípojek vodovodu a kanalizace hasičské 

zbrojnice ve Dvorci ve výši 170.000,- Kč z rozpočtu města Nepomuk.  Za plnění usnesení zodpovídá 

Jaroslav Somolík. 

 

12) Žádost o dotaci na projekt „Svatojánský sborník z XVIII. konference 

Genius loci českého jihozápadu“ (USN-R4-1634/2022) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Svatojánský sborník z XVIII. konference Genius loci českého jihozápadu“ 

z programu Plzeňského kraje „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022“. Za plnění 

usnesení zodpovídá Lukáš Mácha. 

 

13) Žádost o dotaci na projekt „Nepomuk, pamětní místo zastřelení Jana 

Kováříka“ (USN-R4-1635/2022) 

Schvaluje 

podání žádosti na projekt „Nepomuk, pamětní místo zastřelení Jana Kováříka“ z programu 
Plzeňského kraje „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 
2022“. Za plnění usnesení zodpovídá Lukáš Mácha.  

 

14) Přijetí dotace na projekt „Nepomuk, Třebčická ul., kaple Panny Marie” 

(USN-R4-1636/2022) 

Schvaluje 

přijetí dotace Plzeňského kraje z programu „Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury 

dotvářejících kulturní krajinu 2022“ na projekt “ Nepomuk, Třebčická ul., kaple Panny Marie” ve výši 

30 000 Kč 

Pověřuje 

starostu města, Ing. Jiřího Švece, podpisem dotační smlouvy a smlouvy o dílo. 

Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 
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15) Přijetí dotace na projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2022” (USN-R4-

1637/2022) 

Schvaluje 

přijetí dotace Plzeňského kraje z programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022“ na 

projekt “Svatojánská pouť v Nepomuku 2022” ve výši 30 000 Kč. 

Pověřuje 

starostu města, Ing. Jiřího Švece, podpisem dotační smlouvy. 

Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 

 

16) Přijetí dotace na projekt „Zlepšujeme prostředí infocentra pro 

návštěvníky ” (USN-R4-1638/2022) 

Schvaluje 

přijetí dotace Plzeňského kraje z programu „Zlepšujeme prostředí infocentra pro návštěvníky” ve výši 

30 000 Kč. 

Pověřuje 

starostu města, Ing. Jiřího Švece, podpisem dotační smlouvy. 

Plnění usnesení zajistí Lukáš Mácha. 

 

17) Bytový dům Nepomuk na st. p.č. 109 v katastrálním území Nepomuk  

(USN-R4-1639/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o stanovisko k záměru a souhlas města ve věci stavebního záměru: Bytový dům Nepomuk na 

st.p.č. 109 v katastrálním území Nepomuk žadatele A.D.S. Rokycany s.r.o. sídlem Smetanova 47, 337 

01 Rokycany dle přiložené projektové dokumentace. 

Souhlasí 

Se stavebním záměrem ,,Bytový dům Nepomuk na st.p.č.109 v katastrálním území Nepomuk” 

žadatele A.D.S. Rokycany s.r.o.”a parkováním vozidel nájemníků na ploše náměstí bez nároku na 

rezervaci. 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s uvedeným stavebním záměrem ,,Bytový dům 

Nepomuk na st.p.č.109 v katastrálním území Nepomuk “a parkováním vozidel na náměstí bez nároku 

na rezervaci. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

18) Výměna osobního výtahu v ZŠ Nepomuk (USN-R4-1640/2022) 

Schvaluje 

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

zakázku malého rozsahu na stavební práce: Výměna osobního výtahu v ZŠ Nepomuk 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Mgr. Jana Berkovcová 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: 

Mgr. Jana Berkovcová 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. 

 

19) Pořízení malého nákladního výtahu do školní kuchyně Mateřské školy 

Nepomuk (USN-R4-1641/2022) 

Souhlasí 

1) S výběrem firmy na vyhotovení malého nákladního výtahu (firma Otis a.s., nejnižší cenová 

nabídka) do školní kuchyně Mateřské školy Nepomuk. 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 9.5.2022 
 

 
 

2) S použitím prostředků z Rozpočtu města Nepomuk na rok 2022 (Plán investic na rok 2022). 

Investiční příspěvek MŠ Nepomuk na pořízení malého nákladního výtahu pro přepravu 

potravin ve výši 450.000 Kč . 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová (vyrozumění o výsledku jednání rady) 

 

 

21) Rekonstrukce školní kuchyně v Mateřské škole Nepomuk s použitím 

prostředků investičního fondu Mateřské školy Nepomuk (USN-R4-1642/2022) 

Schvaluje 

1) Převod finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy (MŠ) ve výši  600.000 Kč  

k posílení investičního fondu MŠ Nepomuk. 

2) Použití prostředků investičního fondu MŠ Nepomuk ve výši 1.321.396 Kč na rekonstrukci 

školní kuchyně MŠ Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

22) Uzavření nájemní smlouvy - pronájem veřejných prostranství pro provoz 

pouťových atrakcí a stánkového prodeje o Nepomucké pouti v roce 2022 

(USN-R4-1643/2022) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy – pronájem veřejných  prostranství pro provoz pouťových atrakcí a 

stánkového prodeje o Nepomucké pouti v roce 2022. Nájemce  za nájemné ve výši 

100 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

23) Žádost o vyčlenění parkovacího místa (USN-R4-1644/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost na zřízení parkovacího místa k nebytovému 

prostoru v Nepomuku na náměstí Augustina Němejce 62. 
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Nesouhlasí 

Se záborem veřejného prostranství na pozemku parc. č. 1545/1 v k.ú. Nepomuk pro zřízení stálého 

parkovacího místa pro osobní automobil. Plnění usnesení zajistí Věra Jedličková 

 

24) Žádost o spolupráci při přípravě a realizaci VZ- plomby a lístky o původu 

zvěře (Ministerstvo zemědělství)  (USN-R4-1645/2022) 

Schvaluje 

Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků 

o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Plnění usnesení zajistí Hubert Vaněk. 

 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece, starostu města Nepomuk, podpisem  “ Smlouvy o centralizovaném zadávání” s 

Ministerstvem zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město. 

Plnění usnesení zajistí Hubert Vaněk. 

 

25) Darovací smlouva na drobný majetek pro Pionýr , z.s.  (USN-R4-

1646/2022) 

Bere na vědomí 

Žádost o darování nevyužitého stolu na stolní tenis ze sportovní haly pro zajištění sportovních a 

tréninkových potřeb dětských členů pionýrské skupiny v obci Nekvasovy. 

Souhlasí 

S uzavřením darovací smlouvy s organizací Pionýr, z.s. –Pionýrská skupina Nepomuk na rozkládací stůl 

na stolní tenis pro zajištění sportovních a tréninkových potřeb dětských členů pionýrské skupiny v 

obci Nekvasovy. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 




