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Číslo jednání:  JedNZ44-18/2021  

Datum jednání:  25.03.2021 

 

2)Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-289/2021) 

Bere na vědomí. 

Zprávu ověřovatelů zápisu. 

 

3)Program jednání (USN-Z4-290/2021) 

Program: 

1. Zahájení 
2.  Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3.  Program jednání   
4.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5.  Kontrola usnesení   
6.  Prodej pozemků p.č. st 308, p.č. st.1327/2, p.č. st.1329/1, p.č.st. 1329/4, p.č. st. 

1329/5, p.č. st. 1329/6, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk   
7.  Odkup pozemků parc.č. 485/7 a 485/13 v k.ú. Dvorec   
8.  Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 30   
9.  Směna části pozemku parc. č. 285/1 v k.ú. Nepomuk a části pozemku parc. č. 

577/2 v k.ú. Dvorec   
10.  13. rozpočtové opatření v roce 2020   
11.  1. rozpočtové opatření v roce 2021   
12.  2. rozpočtové opatření v roce 2021   
13.  3. rozpočtové opatření v roce 2021   
14.  Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků   
15.  Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

Plzeňského kraje v roce 2021   
16.  Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v 

roce 2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 5 párů spojů v sobotu a 
jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - 
Nepomuk, žel.st. a zpět   

17.  Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na oslavy 300. výročí 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého   
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18.  Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova historického 
jádra města Nepomuku“   

19.  Podání žádosti o dotaci na projekt „ Víceúčelové hřiště Nepomuk“ do dotačního 
investičního programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální Sportovní 
infrastruktura 2020 - 2024    

20.  Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora kulturních akcí“.   
21.  Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora sportovních akcí 

2021   
22.  Rozdělení finančnílch prostředků z dotačního programu Podpora volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 2021   
23. Různé+Diskuse 
24. Závěr 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-291/2021) 

Volí  
Návrhovou komisy ve složení: M. Němec ml., M. Baroch a P. Jiran.  
Volí  
Ověřovatele zápisu ve složení: M. Marečka a P. Zemana. 

 

5) Kontrola usnesení  USN-Z4-292/2021) 

Bere na vědomí. 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

6) Prodej pozemků p.č. st 308, p.č. st.1327/2, p.č. st.1329/1, p.č.st. 1329/4, 

p.č. st. 1329/5, p.č. st. 1329/6, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-

293/2021) 

Schvaluje 

Prodej pozemků parc. č. st. 308 o výměře 780 m2 včetně stavby rodinného domu č.p. 280,  

p.č. st. 1327/2 o výměře 2056 m2, p.č. 1329/1 o výměře 1573 m2, p.č. 1329/4 o výměře 941 m2, parc. 

č. 1329/5 o výměře 1458 m2, par. č. 1329/6 o výměře 1644 m2, parc. č. 1329/10 o výměře 341 m2  

v k.ú. Nepomuk panu za cenu 3.900.000,- Kč včetně DPH. Plnění usnesení 

zajistí Hana Tymlová 
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7)Odkup pozemků parc.č. 485/7 a 485/13 v k.ú. Dvorec  USN-Z4-294/2021) 

Schvaluje 

Jednání se společností DOOKU Group a.s. o koupi pozemků parc. č. 485/7 o výměře 10250 m2 a p.č. 

485/13 o výměře 263 m2  v  k.ú. Dvorec za cenu maximálně do 25,- Kč/m2.  Plnění usnesení zajistí 

Hana Tymlová. 

 

8) Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 30 (USN-Z4-295/2021) 

Schvaluje 

Prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 30, o velikosti 

2+k.k., celková plocha 47,1 m2 s příslušenstvím – kupující  (nejvhodnější nabídka) 

za cenu 1 052 000,- Kč. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena do 60 

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

kupujícího s úhradou kupní ceny. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

9) Směna části pozemku parc. č. 285/1 v k.ú. Nepomuk a části pozemku parc. 

č. 577/2 v k.ú. Dvorec (USN-Z4-296/2021) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy na směnu pozemků parc. č. 285/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

města Nepomuk za nově vznikající pozemek  parc. č. 577/4 o výměře 400 m2  v k.ú. Dvorec  

ve vlastnictví fyzické osoby bez doplatku. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva nese město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

10) 13. rozpočtové opatření v roce 2020 (USN-Z4-297/2021) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 135 821 700 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

165 707 620 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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11) 1. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-Z4-298/2021) 

Bere na vědomí 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 99 648 000 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

124 020 570 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

12) 2. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-Z4-299/2021) 

Bere na vědomí 

2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 100 819 190 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

125 191 760 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) 3. rozpočtové opatření v roce 2021 (USN-Z4-300/2021) 

Schvaluje 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 104 952 770 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

129 325 340 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu třetím rozpočtovým opatřením v roce 2021. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

14) Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků (USN-Z4-301/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického 

materiálu a léků ve výši  38.000,-- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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15) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2021 (USN-Z4-302/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 725 Kč k zajištění dopravní 

obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2021. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

16) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 5 párů 

spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami 

Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět  (USN-Z4-303/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2020 v období od 

14.06.2020 do 12.12.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku 

mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 45 682,94 Kč. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

17) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na oslavy 300. 

výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého (USN-Z4-304/2021) 

Schvaluje 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk 

ve výši  200 000 Kč na oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 
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18) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova 

historického jádra města Nepomuku“ (USN-Z4-305/2021) 

ZMN schvaluje 

poskytnutí finanční podpory ve výši 100 000 Kč na dům č. p. Zelenohorská 75, Nepomuk dle tabulky 

hodnocení žádostí (Seznam a hodnocení žádostí_město_KPP_2021.pdf.), které byly přijaty 

k hodnocení do programu č. 5 „Obnova historického jádra města“. Plnění usnesení zajistí Eva Járová. 

 

19) Podání žádosti o dotaci na projekt „ Víceúčelové hřiště Nepomuk“ do 

dotačního investičního programu Národní sportovní agentury č. 162 52 

Regionální Sportovní infrastruktura 2020 - 2024   (USN-Z4-306/2021) 

ZMN schvaluje 
 
podání žádosti o dotaci do programu Národní sportovní agentury v rámci dotačního  investičního 
programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č. j.: NSA- 0007/2020/D/1, 
Výzvu 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč na akci „Víceúčelové hřiště 
Nepomuk“.  
 
ZMN pověřuje 
 
starostu Ing. Jiřího Švece dalšími úkony k výběru zpracovatele žádosti o dotaci a podáním žádosti o 
dotaci. 
Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

20) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora 

kulturních akcí“.  (USN-Z4-307/2021) 

ZMN schvaluje 

rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí“ ve výši dle tabulky 

v příloze (Hodnocení komise KKCR 2021.pdf.)   

Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 
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21) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora 

sportovních akcí 2021 (USN-Z4-308/2021) 

ZMN schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora sportovních akcí 2021“ ve výši dle 

tabulky v příloze (Hodnocení komise SK 2021.pdf.) Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

22) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže 2021 (USN-Z4-309/2021) 

ZMN schvaluje 

 

rozdělení finančních prostředků z dotačního program “Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2021” ve výši dle tabulky v příloze. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka           Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 
M. Mareček.……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
P. Zeman ……..….....……….....……………………………………………………………................................... 
 




