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Číslo jednání:  JedNR4-77/2021 

Datum jednání:  04.10.2021 

 

2) Program jednání (USN-R4-1329/2021) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 19-20   
5. Prodej nově vzniklých pozemků pac. č. 228/16, parc. č. 228/17 a parc. č. 228/18 v 

k.ú. Dvorec   
6. Oprava MK Přesanické ulice Nepomuk   
7. ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalů   
8. ČOV Nepomuk Klášter - modernizace strojního předčištění   

9. Žádost o rekonstrukci bytu č.4, Jirky Kubíka 368 ODLOŽENO!!!  

10. Žádost o výměnu oken v havarijním stavu č.p.544, byt 20, 4.NP   
11. Žádost o rekonstrukci bytového jádra v č.p.512   
12. Úprava plynové kotelny Městského muzea a galerie č.p.126   
13. Pořízení elektronické úřední desky pro MěÚ Nepomuk   
14. Pořízení nového osobního automobilu pro městskou policii Nepomuk   
15. Žádost o návratnou finanční výpomoc na rekonstrukci školní kuchyně Mateřské 

školy Nepomuk, okres Plzeň- jih, příspěvkové organizace   
16. Odstoupení od kupní smlouvy ze dne 5. 5. 2017 město Nepomuk vs. STK 

Nepomuk s.r.o.   
17. Výstupy z jednání finančního výboru ze dne 13.09.2021   
18. Různé+Diskuse 
19. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1330/2021) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení. 
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4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 19-

20  (USN-R4-1331/2021) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 19-20, nájemce 

 na dobu určitou od 1.10.2021 do 30.9.2022. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Prodej nově vzniklých pozemků pac. č. 228/16, parc. č. 228/17 a parc. č. 

228/18 v k.ú. Dvorec (USN-R4-1332/2021) 

Bere na vědomí 

1) Podanou žádost  

 o odkup nově vzniklých pozemkových parcel parc. č. 

228/16, parc. č. 228/17 a parc. č. 228/18 v k. ú. Dvorec v lokalitě Pod Oborou. 

2) Vyvěšení záměru na prodej nově vzniklých pozemkových parcel vzniklých z pozemku parc.  

č. 228/1 o celkové výměře6330 m2 (orná půda), jedná se o pozemky parc. č. 228/16 o výměře 

864 m2 (orná půda), parc. č. 228/17 o výměře 1103 m2 (orná půda)a parc. č. 228/18 o výměře 

1160 m2 (orná půda) v k. ú. Dvorec v lokalitě Pod Oborou. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová 

 

6) Oprava MK Přesanické ulice Nepomuk (USN-R4-1333/2021) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Oprava MK Přesanické ulice”. 

SILNICE NEPOMUK s.r.o.                                                     2 929 800,-Kč bez DPH 

Silnice Klatovy a.s.                                                                3 050 004,31 Kč bez DPH 

ROADFIN STAVBY s.r.o.                                                       3 153 581,30 Kč bez DPH 

Vodohospodářské stavby, s.r.o.                                        3 490 213,- Kč bez DPH 
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Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka zadávacího řízení, který podal 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513,335 01 Nepomuk ve výši 

2 929 800,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky účastníka 

zadávacího řízení SILNICE NEPOMUK s.r.o., který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 

2 929 800,- Kč bez DPH včetně podpisu smlouvy o dílo. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

7) ČOV Dvorec - modernizace zařízení pro odvodnění kalů (USN-R4-

1334/2021) 

Schvaluje 

Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo, týkající se změny polohy dvoukřídlých dveří v objektu česlovny. 

Stávající projektová dokumentace určuje polohu dvoukřídlých dveří na jižní straně česlovny. Nové 

umístění dvoukřídlých dveří bude na západní straně objektu česlovny. Výsledná cena prací dle 

Smlouvy o dílo se nemění. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dodatku číslo 1 Smlouvy o dílo týkajícího se změny polohy 

dvoukřídlých dveří objektu česlovny. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

8) ČOV Nepomuk Klášter - modernizace strojního předčištění (USN-R4-

1335/2021) 

Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického dozora stavebníka na akci ,,ČOV Nepomuk Klášter – 

modernizace strojního předčištění” s i za částku 34 200,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Příkazní smlouvy na výkon technického dozora stavebníka s 

za částku 34 200,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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10) Žádost o výměnu oken v havarijním stavu č.p.544, byt 20, 4.NP  (USN-R4-

1336/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o výměnu oken v havarijním stavu v bytu č.20, Na Vinici III. č.p.544, 

Nepomuk. 

Schvaluje 

Provedení výměny oken, která jsou v havarijním stavu v bytu č.20, Na Vinici III. č.p.544, Nepomuk 

firmou OKNOPLASTIK s.r.o. za nabídkovou cenu 94.481,70 Kč bez DPH při montáži balkonové sestavy 

do nové vyzdívky z Ytong 150 se zateplením EPS160. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

11) Žádost o rekonstrukci bytového jádra v č.p.512  (USN-R4-1337/2021) 

Bere na vědomí 

Žádost  o rekonstrukci bytového jádra (koupelny) v bytu č.11-12 v č.p.512 Na Vinici III. 

,Nepomuk. 

Schvaluje 

Opravu koupelny (bytového jádra bytu č.11-12 v č.p.512 Na Vinici III. ,  Nepomuk – uvedení do 

užívání schopného stavu. Rekonstrukce bude provedena s ohledem na cenovou náročnost (resp. 

nákladovost) a plánovanou celkovou rekonstrukci domu.(Vybavení standard). Plnění usnesení zajistí 

p. Tomáš Chouň. 

 

12) Úprava plynové kotelny Městského muzea a galerie č.p.126  (USN-R4-

1338/2021) 

Bere na vědomí 

Protokol z jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: “Úprava 

plynové kotelny Městského muzea a galerie č.p.126”. 
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Schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: “Úprava plynové 

kotelny Městského muzea a galerie č.p.126”od uchazeče FRÁTHERM s.r.o., IČ: 29091314, za 

nabídkovou cenu 232.218,83 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební práce: “Úprava plynové kotelny Městského muzea a galerie 

č.p.126”od uchazeče FRÁTHERM s.r.o., IČ: 29091314, za nabídkovou cenu 232.218,83 Kč bez DPH. 

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Starostu Ing. Jiřího Švece uzavřením smlouvy o dílo na stavební práce: “Úprava plynové kotelny 

Městského muzea a galerie č.p.126”se společností FRÁTHERM s.r.o., IČ: 29091314, za smluvní cenu 

232.218,83 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

13) Pořízení elektronické úřední desky pro MěÚ Nepomuk (USN-R4-

1339/2021) 

Bere na vědomí 

Protokol z jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: “ Pořízení 

elektronické úřední desky pro MěÚ Nepomuk ”. 

Schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: “ Pořízení elektronické 

úřední desky pro MěÚ Nepomuk ”od uchazeče Galileo Corporation s.r.o., IČ: 25448714, za 

nabídkovou cenu 288.440,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu na dodávky: “ Pořízení elektronické úřední desky pro MěÚ Nepomuk ”od 

uchazeče Galileo Corporation s.r.o., IČ: 25448714, za nabídkovou cenu 288.440,- Kč bez DPH. Plnění 

usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Starostu Ing. Jiřího Švece uzavřením smlouvy o dílo na dodávky: “ Pořízení elektronické úřední desky 

pro MěÚ Nepomuk ”se společností Galileo Corporation s.r.o., IČ: 25448714, za nabídkovou cenu 

288.440,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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14) Pořízení nového osobního automobilu pro městskou policii Nepomuk 

(USN-R4-1340/2021) 

Schvaluje 

Zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky včetně návrhu kupní smlouvy a ostatních příloh na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: „Pořízení nového osobního automobilu pro 

městskou policii Nepomuk” a seznam firem k oslovení. 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Vladimír Vokurka Ing. Jaroslav Somolík 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Ivana Šiftová 

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 

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

v podmínkách zadání. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 

 

15) Žádost o návratnou finanční výpomoc na rekonstrukci školní kuchyně 

Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň- jih, příspěvkové organizace (USN-R4-

1341/2021) 

Schvaluje 

Žádost o návratnou finanční výpomoc na rekonstrukci školní kuchyně Mateřské školy Nepomuk, 

okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace ve výši 800.000,- Kč s ohledem na již podepsanou SoD 

s firmou Šota Klatovy na celkové stavební práce. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
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16) Odstoupení od kupní smlouvy ze dne 5. 5. 2017 město Nepomuk vs. STK 

Nepomuk s.r.o.  (USN-R4-1342/2021) 

Schvaluje  

odstoupení od kupní smlouvy ze dne 5.5. 2017 uzavřené mezi městem Nepomuk a STK Nepomuk 

s.r.o. IČ 05388538, U Pošty 513, 335 01 Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




