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Číslo jednání:  JedNZ44-28/2022  

Datum jednání:  28.04.2022 

 

2)Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (USN-Z4-429/2022) 

Bere na vědomí 

Zprávu ověřovatelů zápisu minulého zasedání. 

 

3) Program jednání (USN-Z4-430/2022) 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Odkup pozemků parc. č. 865/2  v k.ú. Nekvasovy   
7. Odkup ideální 1/2 pozemku parc. č. 615/7 v k.ú. Nepomuk   
8. Zrušení USN-Z4-385/2021 Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/18 v k.ú. 

Dvorec   
9. Směna části pozemků p.č. 231/10 a p.č. 228/9 a 231/2 v k.ú. Dvorec   
10. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

Plzeňského kraje v roce 2022   
11. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků  ODLOŽENO !!! 

12. 2. rozpočtové opatření v roce 2022   
13. 3. rozpočtové opatření v roce 2022   
14. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2022   
15. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2022“   
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora kulturních akcí“     
17. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova historického 

jádra města Nepomuk   
18. odkup podílů pozemku parc. č. 206/4 v k.ú. Dvorec   
19. Různé + Diskuse 
20. Závěr 
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ZMN schvaluje program jednání. 

 

4)Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z4-431/2022) 

ZMN volí  

návrhovou komisi ve složení: Mgr. Němec ml., Mgr. M. Baroch, Ing. V. Kovář 

ZMN volí  

ověřovatele zápisu: K. Baroch a P. Zeman.

 

5) Kontrola plnění usnesení (USN-Z4-432/2022) 

ZMN Bere n a vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 

 

6) Odkup pozemků parc. č. 865/2  v k.ú. Nekvasovy  (USN-Z4-433/2022) 

 ZMN souhlasí 

 s uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 865/2 (lesní pozemek) o výměře 1500 

m2  v k. ú. Nekvasovy od fyzické osoby  za kupní cenu 15,- Kč/m2. Plnění usnesení 

zajistí Hana Tymlová. 

 

7) Odkup ideální 1/2 pozemku parc. č. 615/7 v k.ú. Nepomuk (USN-Z4-

434/2022) 

ZMN souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy na odkup ideální ½ pozemku parc. č. 615/7 ( orná půda) o 

celkové výměře 5027 m2 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby za cenu 

47 Kč/m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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8) Zrušení USN-Z4-385/2021 Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/18 v 

k.ú. Dvorec (USN-Z4-435/2022) 

ZMN ruší usnesení USN-Z4-385/2021 ve znění: 

ZMN schvaluje uzavření smlouvy na prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 228/18 

(orná půda) o výměře 1160 m2 (vznikající z parc. č. 228/1) v k.ú. Dvorec. Lokalita Pod 

Oborou  za cenu 1.600 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s 

vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Plnění usnesení zajistí 

Hana Tymlová. 

 

9)Směna části pozemků p.č. 231/10 a p.č. 228/9 a 231/2 v k.ú. Dvorec (USN-

Z4-436/2022) 

ZMN souhlasí 

S uzavřením smlouvy na směnu části pozemku parc. č. 231/10 (trv.travní porost) o přibližné výměře  

68 m2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk za část pozemků parc. č. 228/9 (orná půda) a parc. 

č. 231/2 (trv.travní porost) o přibližné výměře 68 m2 vše v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzických osob 

. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

10) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2022 (USN-Z4-437/2022) 

ZMN schvaluje 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 550 Kč k zajištění dopravní 

obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2022. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

ZMN pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 

130 550 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2022. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 
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12) 2. rozpočtové opatření v roce 2022 (USN-Z4-438/2022) 

ZMN bere na vědomí 

2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 110 992 150 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

135 434 150 Kč. . Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

13) 3. rozpočtové opatření v roce 2022 (USN-Z4-439/2022) 

ZMN schvaluje 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 111 786 150 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

136 228 150 Kč. 

ZMN Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu třetím rozpočtovým opatřením v roce 2022. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

14) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk na rok 2022 (USN-Z4-440/2022) 

ZMN schvaluje 

 

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

mládeže 2022“ ve výši  545,90 Kč na dítě dle přílohy „Tabulka _Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže 2022.pdf“. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 2022“ dle 

přílohy „Tabulka sportovních akcí 2022.pdf“. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
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15)Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2022“ (USN-Z4-441/2022) 

ZMN schvaluje 

poskytnutí finanční podpory dle přílohy „Podpora činnosti neziskových organizací - souhrnná tabulka 

2022_návrh HK.pdf. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

16) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora 

kulturních akcí“ (USN-Z4-442/2022) 

ZMN  schvaluje 

poskytnutí finanční prostředků ve výši celkem 120.000,- Kč z dotačního programu „ Podpora 

kulturních akcí“ ve výši pro jednotlivé žadatele viz příloha, tabulka. 

Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 

 

17) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova 

historického jádra města Nepomuk “ (USN-Z4-443/2022) 

ZMN schvaluje 

Rozdělení finančních prostředků z dotačního titulu „ Obnova historického jádra města Nepomuk“ 

v celkové výši 100.000,- Kč dle tabulky hodnocení viz příloha. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

18) Odkup podílů pozemku parc. č. 206/4 v k.ú. Dvorec (USN-Z4-444/2022) 

ZMN schvaluje 

Uzavření smlouvy na odkup ideálního 1/24 podílu pozemku parc. č. 206/4 o celkové  výměře 4292 m2  

(orná půda) v  k.ú. Dvorec s fyzickými osobami 

za kupní cenu 260,- Kč/m2 a s uzavřením smlouvy na  odkup ideálního 1/6 

podílu pozemku parc. č. 206/4 o celkové  výměře 4292 m2  (orná půda) v  k.ú. Dvorec s fyzickou 

osobou . Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy 

ke vkladu hradí město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 
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19) Schválení spolupráce Městské policie Nepomuk s obcí Klášter při kulturní 

akci a souhlas s návrhem veřejnoprávní smlouvy 

ZMN schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Klášter za účelem činnosti městské policie při zajištění 

bezpečnosti a organizace kulturní akce dne 11. 6. 2022 v katastru obce Klášter.  

 

ZMN pověřuje  

J. Švece podpisem veřejnoprávní smlouvy. Plnění usnesení zajistí J. Švec. 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 

K. Baroch.………………………………………………………………………………………………………………….

 

P. Zeman .……..….....……….....……………………………………………………………..........................

 




