
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 30.6.2020 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-13/2020  XIII. Zasedání Zastupitelstva města 

Nepomuk 

Datum jednání:  30. 06. 2020, sál městského muzea v Nepomuku 

 

2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-204/2020) 

Bere na vědomí 

Zprávu ověřovatelů zápisu 

 

3) Program jednání (USN-Z4-205/2020) 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Prodej pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
8. Prodej pozemku parc.č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
9. Odkup pozemku parc.č. 365/2 v k.ú. Dvorec   
10. Odkup hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú. Nepomuk   
11. Odkup pozemků ppč.133/61 a ppč. 133/62 v k.ú. Dvorec   
12. Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, 

byt č. 12 z matky na syna a změna splatnosti kupní ceny   
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10   
14. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3   
15. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova historického 

jádra města Nepomuku“   
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2020   
17. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství   
18. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2019   
19. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019   
20. 6. rozpočtové opatření v roce 2020   
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21. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019   
22. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   
23. Různé + Diskuse 
24. Závěr 
 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů (USN-Z4-206/2020) 

Volí 

Návrhovou komisy ve složení: P. Jirana, M. Němce ml. a K. Barocha. 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení: P. Kroupu a M. Demelu. 

 

5) Kontrola plnění usnesení (USN-Z4-207/2020) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

6) Zpráva z jednání rady města (USN-Z4-208/2020) 

Bere na vědomí 

Zprávu z jednání městské rady 

 

7) Prodej pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na 

Daníčkách (USN-Z4-209/2020) 

ZMN schvaluje 

Prodej pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách 

 za 760 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením 

smlouvy ke vkladu nesou kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé 

vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  
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8) Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k. ú. Nepomuk Na 

Daníčkách (USN-Z4-210/2020) 

ZMN schvaluje 

Prodej pozemku parc.č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách 

 za 760 Kč/m2 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 Radomíra Vaňková.  

 

9) Odkup pozemku parc.č. 365/2 v k.ú. Dvorec (USN-Z4-211/2020) 

ZMN schvaluje 

Odkup pozemku parc. č. 365/2 o výměře 1067 m2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví společnosti AGRO, 

akciová společnost Přeštice za kupní cenu 85 360,-Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

nabyvatel nemovité věci, pokud není od daně osvobozen. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu hradí město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.    

 

10) Odkup hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú. Nepomuk  (USN-Z4-

212/2020) 

ZMN schvaluje 

Prodej hrobky IV/220 na pozemku parc. č. 615/4 v k.ú. Nepomuk panu  za kupní cenu 

50 000,-Kč. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy uhradí kupující. Plnění usnesení zajistí Radomíra 

Vaňková. 
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11) Odkup pozemků ppč.133/61 a ppč. 133/62 v k.ú. Dvorec (USN-Z4-

213/2020) 

ZMN schvaluje 

Odkup pozemků ppč. 133/61 o výměře 12 m2 a ppč. 133/62 o výměře 6 m2 v k.ú. Dvorec od 

za cenu 158 Kč/m2. 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, pokud není od daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

 

12) Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 

Pivovarská 571, byt č. 12 z matky na syna a změna splatnosti kupní ceny 

(USN-Z4-214/2020) 

ZMN schvaluje 

Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 12, o velikosti 

3+k.k., celková plocha 85,49 m2 z  a 

změna splatnosti doplatku ve výši 606 275,- Kč, původně do 30.6.2020, nyní do 31.12.2020. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

13) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10 (USN-Z4-215/2020) 

ZMN schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 

571, byt č. 10, o velikosti 3+k.k., celková plocha 80,57 m2 – budoucí kupující p.  s tím, 

že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) ve výši 572 628,- Kč původně splatná 30.6.2020 bude splatná 

až 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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14) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3 (USN-Z4-216/2020) 

ZMN schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 

571, byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková plocha 51,51 m2 – budoucí kupující  

s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) ve výši 359 392,- Kč původně splatná 30.6.2020 bude 

splatná až 31.10.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

15) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova 

historického jádra města Nepomuku“ (USN-Z4-217/2020) 

ZMN schvaluje 

Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova historického jádra města 

Nepomuku“ ve výši krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s krácením_Obnova 

historického jádra města Nepomuku 2020.pdf“. Plnění usnesení zajistí Eva Járová. 

 

16) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk na rok 2020 (USN-Z4-218/2020) 

ZMN schvaluje 

1) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže 2020“ ve výši krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka 

s krácením_Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí 2020“ ve výši 

krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s krácením_Podpora kulturních akcí 

2020.xls“. Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 

3) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 2020“ ve výši 

krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s krácením_Podpora sportovních 

akcí 2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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4) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových organizací 

2020“ ve výši krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s krácením_Podpora 

činnosti neziskových organizací 2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.  

 

17) Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství   

ZMN neschvaluje 

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

18) Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2019 (USN-Z4-219/2020) 

ZMN schvaluje 

účetní závěrku města Nepomuk za rok 2019. 

ZMN pověřuje 

Jaroslava Somolíka předáním protokolu o schvalování účetní závěrky města Nepomuk za rok 2019 

do centrálního systému účetních informací státu. Plnění tohoto usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

19) Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019 (USN-Z4-220/2020) 

ZMN schvaluje 

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019 bez výhrad. 

ZMN pověřuje 

Jaroslava Somolíka zveřejněním schváleného závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2019 

v souladu s platnou legislativou. Za plnění usnesení zodpovídá Jaroslav Somolík. 
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20) 6. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-Z4-221/2020) 

ZMN schvaluje 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 128 167 270 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

158 053 190 Kč. 

ZMN pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu šestým rozpočtovým opatřením v roce 2020. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

21) Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019 (USN-Z4-

222/2020) 

ZMN bere na vědomí 

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019. 

 

22) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk (USN-Z4-

223/2020) 

ZMN schvaluje 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství 

Nepomuk ve výši 150 000 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

M. Demela.……………………………………………………………………………………………………………………. 

P. Kroupa……..….....……….....……………………………………………………………............................... 




