
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 2.5.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-94/2018 

Datum jednání:  02.05.2018 

 

2) Program jednání  (USN-R3-2055/2018) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13   
5. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z dcery na matku a 

uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha71,57 m2   

6. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 4 a vrácení první splátky   

7. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 8 a vrácení první splátky   

8. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 11 a vrácení první splátky   

9. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 13 a vrácení první splátky   

10. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 557, byt č. 13 a vrácení první splátky   

11. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 557, byt č. 16   

12. Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Nepomuk a odloučeném pracovišti  
Mateřské škole Dvorec pro školní rok 2018/19   

13. Provoz MŠ Nepomuk a MŠ Dvorec o letních prázdninách   
14. Přijímací řízení do MŠ Nepomuk a MŠ Dvorec pro školní rok 2018/19   
15. Žádost o prošetření postupu ZŠ Nepomuk   
16. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   
17. Odkoupení pozemku p.č. 1513/10 v k. ú. Nepomuk (u silnice 1/20 Budějovická)   
18. Žádost o odkoupení pozemku v připravované obytné zóně v ul. U Obory   
19. Prodej pozemku p.č. 594/88 v k. ú. Nepomuk v ul. U Elektrárny   
20. Uzavření Městské knihovny Nepomuk v termínu od 04.06.2018 do 15.06.2018 z 

důvodu provedení revize knihovního fondu   
21. Stanovení komise na revizi knihovního fondu v Městské knihovně Nepomuk   
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22. Osazení protipožárních uzávěrů - pavlače  Pivovarská 570, 571, 572   
23. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Nepomuk   
24. Finanční příspěvek zapsanému spolku Pod Zelenou Horou na kulturní akci 

Legendární Gabriela Beňačková na Zelené Hoře dne 04.07.2018   
25. Finanční příspěvek zapsanému spolku Matice svatého Jana Nepomuckého na 

kulturní akci Doteky baroka a tisk fotografií na téma 10 let činnosti Matice sv. 
Jana Nepomuckého dne 19.05.2018 na arciděkanství Nepomuk   

26. 4.rozpočtové opatření v roce 2018   
27. Vyhrazená parkovací místa u komunitního domu ve Dvorci   
28. Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551,včetně st.p.č. 268 v 

k.ú Klášter a st.p.č. 1167 v k.ú. Nepomuk   
29. Změna v Rejstříku škol u Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih - 

výmaz místa poskytovaného vzdělávání   
30. Výměna oken v Mateřském centru Beruška   
31. Víceúčelové hřiště Nepomuk   
32. Nařízení (EU) 2016/679(GDPR)   
33. Prodloužení vodovodu v ulici Ke Mlýnu – Dvorec u Nepomuku   
34. Prodej poškozeného přívěsu za osobní automobil MARO 03A, RZ: 22 PJA 21   
35. Výměna osvětlovacích těles V.O. chodníku na Vinici   
36. Smlouva o spolupráci - o využívání služeb  wellnes centra  ) 
37. Různé + Diskuse 
38. Závěr 

 

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R3-2056/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13  

(USN-R3-2057/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13 –  na 

dobu určitou do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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5) Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z dcery na 

matku a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha71,57 

m2  (USN-R3-2058/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z dcery  na 

matku  a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

s  na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti  3+1, celková 

plocha 71,57 m2. Cena bytu ve výši 545 820,- Kč byla již uhrazena a bude převedena na 

 s tím souhlasí. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 4 a vrácení první splátky  (USN-R3-

2059/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt 

č. 4  a vrácení první splátky ve výši 75 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

7) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 8 a vrácení první splátky  (USN-R3-

2060/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt 

č. 8  a vrácení první splátky ve výši 120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 
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8) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 11 a vrácení první splátky  (USN-R3-

2061/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstva 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt 

č. 11  a vrácení první splátky ve výši 120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

9) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 13 a vrácení první splátky  (USN-R3-

2062/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt 

č. 13  a vrácení první splátky ve výši 150 000,- Kč. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 13 a vrácení první splátky  (USN-R3-

2063/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt 

č. 13 a vrácení první splátky ve výši 75 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 
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11) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 16  (USN-R3-2064/2018) 

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt 

č. 16  a vrácení první splátky ve výši 120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

12) Výjimka z počtu dětí na třídu v Mateřské škole Nepomuk a odloučeném 

pracovišti  Mateřské škole Dvorec pro školní rok 2018/19  (USN-R3-

2065/2018) 

Schvaluje 

Udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk a na odloučeném pracovišti MŠ 

Dvorec pro školní rok 2018/19 podle § 23 odst. 5 z. č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů: 

Pracoviště Třída Počet dětí 

MŠ Nepomuk 1.třída 25 

 2.třída 25 

 3.třída 28 

 4.třída 28 

 5.třída 25 

MŠ Dvorec jednotřídka 28 

 

13) Provoz MŠ Nepomuk a MŠ Dvorec o letních prázdninách  (USN-R3-

2066/2018) 

Souhlasí 

1) S provozem Mateřské školy (MŠ) Nepomuk od 2. 7. do 24. 8. 2018 s provozní dobou 6.00 – 

17.00 hodin. Uzavřeno bude pouze od 27. 8. do 31. 8. 2018 (5 dní). 

2) Mateřská škola Dvorec bude uzavřena. 
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Bere na vědomí 

Podmínky docházky dětí o letních prázdninách: 

1) Rodiče musí zaplatit do 15. 6. 2018 školné a stravné na prázdniny. 

2) Musí se přihlásit nejméně 18 dětí. 

3) Omluvenky a vracení peněz jen na potvrzení o nemoci dítěte. 

 

14) Přijímací řízení do MŠ Nepomuk a MŠ Dvorec pro školní rok 2018/19  

(USN-R3-2067/2018) 

Bere na vědomí 

Oznámení ředitelky Mateřské školy (MŠ) Nepomuk týkající se přijímacího řízení do MŠ Nepomuk 

a odloučeného pracoviště MŠ Dvorec pro školní rok 2018/19, které se koná ve dnech 9. a 10. 5. 2018. 

 

15) Žádost o prošetření postupu ZŠ Nepomuk  (USN-R3-2068/2018) 

Bere na vědomí 

Stížnost  ev. č. 6327 a ev. č. 6328 včetně obrazové přílohy a žádost o prošetření 

postupu Základní školy (ZŠ) Nepomuk. 

 

16) Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Nepomuk, okres 

Plzeň-jih  (USN-R3-2069/2018) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy (ZUŠ) Nepomuk, okres Plzeň-jih, kterým se 

mění bod II. Zřizovací listiny od 1. 6. 2018. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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17) Odkoupení pozemku p.č. 1513/10 v k. ú. Nepomuk (u silnice 1/20 

Budějovická)  (USN-R3-2070/2018) 

Souhlasí 

S odkoupením pozemku p.č. 1513/10 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 99 m2 v k. ú. 

Nepomuk (u silnice 1/20 Budějovická). 

Ukládá 

Odboru FMŠ objednat ocenění pozemku p.č. 1513/10 v k. ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

18) Žádost o odkoupení pozemku v připravované obytné zóně v ul. U Obory  

(USN-R3-2071/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení pozemku v připravované obytné zóně v ul. U Obory – 

pozemek označený ve studii č. 6, případně č. 5. 

Ukládá 

Odboru FMŠ zaevidovat žádost do pořadníku žádostí o pozemky v připravované obytné zóně v ul. 

U Obory. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

19) Prodej pozemku p.č. 594/88 v k. ú. Nepomuk v ul. U Elektrárny  (USN-R3-

2072/2018) 

Bere na vědomí 

Prohlášení – kromě ČEZu a  vlastní sousedící pozemky 

město Nepomuk, naproti přes cestu mají postaven rodinný dům žadatelé. nemá nic proti 

tomu, že by si požádali o odkoupení pozemku a užívali jej jako zahradu. 
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20) Uzavření Městské knihovny Nepomuk v termínu od 04.06.2018 do 

15.06.2018 z důvodu provedení revize knihovního fondu  (USN-R3-2073/2018) 

Schvaluje 

Uzavření Městské knihovny Nepomuk v termínu od 04.06.2018 do 15.06.2018 z důvodu provedení 

revize knihovního fondu. 

 

21) Stanovení komise na revizi knihovního fondu v Městské knihovně 

Nepomuk  (USN-R3-2074/2018) 

Stanovuje 

Komisi na revizi knihovního fondu v Městské knihovně Nepomuk ve složení:  předseda  Ing. Jaroslav 

Somolík , členové Ing. Jiří Švec  a Ing. Hana Tymlová. 

 

22) Osazení protipožárních uzávěrů - pavlače  Pivovarská 570, 571, 572  (USN-

R3-2075/2018) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky a dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu “Osazení protipožárních 

uzávěrů - pavlače  Pivovarská 570, 571, 572” včetně návrhu SOD a všech požadovaných příloh. 

Jmenování komise pro otevírání obálek ve složení:  Náhradníci: 

Mgr. Marek Baroch Vladimír Vokurka 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Jaroslav Somolík Ing. Václav Netušil 

Komisi pro otevírání obálek zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami v sídle zadavatele 

v co nejkratším termínu po doručení obálek s nabídkami.  
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Jmenování hodnotící komise ve složení:   Náhradníci: 

Mgr. Marek Baroch Vladimír Vokurka 

Tomáš Chouň Josef Silovský 

Ing. Jaroslav Somolík Ing. Václav Netušil 

Komisi ukládá provést posouzení a hodnocení nabídek v sídle zadavatele. 

 

23) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Nepomuk  (USN-R3-

2076/2018) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě” mezi smluvními stranami: Město 

Nepomuk (povinný) a Ladislav Kincl (oprávněný) na pozemku parc.č. 221/3 v k.ú. Nepomuk. 

Služebnost spočívá: umístit, opravovat a udržovat elektrické kabelové vedení, dále pak právo vstupovat 

a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, staveb. úpravami, opravami a odstraněním 

elektrického kabelového vedení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se za 

jednorázovou úplatu 2755 Kč s DPH. Přesný rozsah břemene je vymezen geometrickým plánem 

č.1120-3/2018, který je nedílnou součástí smlouvy. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě” mezi smluvními stranami: Město 

Nepomuk (povinný) a Ladislav Kincl (oprávněný) na pozemku parc.č. 221/3 v k.ú. Nepomuk. 

Služebnost spočívá: umístit, opravovat a udržovat elektrické kabelové vedení, dále pak právo vstupovat 

a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, staveb. úpravami, opravami a odstraněním 

elektrického kabelového vedení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se za 

jednorázovou úplatu 2755 Kč s DPH. Přesný rozsah břemene je vymezen geometrickým plánem 

č.1120-3/2018, který je nedílnou součástí smlouvy. 
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24) Finanční příspěvek zapsanému spolku Pod Zelenou Horou na kulturní akci 

Legendární Gabriela Beňačková na Zelené Hoře dne 04.07.2018  (USN-R3-

2077/2018) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nepomuk ve výši 10 000 Kč zapsanému spolku Pod 

Zelenou Horou na kulturní akci Legendární Gabriela Beňačková na Zelené Hoře dne 04.07.2018. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

25) Finanční příspěvek zapsanému spolku Matice svatého Jana Nepomuckého 

na kulturní akci Doteky baroka a tisk fotografií na téma 10 let činnosti Matice 

sv. Jana Nepomuckého dne 19.05.2018 na arciděkanství Nepomuk  (USN-R3-

2078/2018) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nepomuk ve výši 8 000 Kč zapsanému spolku 

Matice svatého Jana Nepomuckého na kulturní akci Doteky baroka a tisk fotografií na téma 10 let 

činnosti Matice sv. Jana Nepomuckého dne 19.05.2018 na arciděkanství Nepomuk. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

26) 4.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-R3-2079/2018) 

Schvaluje 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 121 046 430 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

140 684 870 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 4.rozpočtového opatření v roce 2018. Plnění usnesení  zajistí 

Jaroslav Somolík. 
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27) Vyhrazená parkovací místa u komunitního domu ve Dvorci  (USN-R3-

2080/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost se zřízením parkovacího stání ve 

Dvorci, u č. p. 201, parc. č. 631 v k. ú. Dvorec. 

Nesouhlasí 

Se zřízením parkovacího stání ve Dvorci, u č. p. 201, parc. č. 631 v k. ú. Dvorec a navrhuje vyznačení 

zbývajících parkovacích míst (celkem 4 parkovací místa) před domem č. p. 201 pro ostatní obyvatele 

komunitního domu. 

 

28) Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551,včetně st.p.č. 

268 v k.ú Klášter a st.p.č. 1167 v k.ú. Nepomuk  (USN-R3-2081/2018) 

Nesouhlasí 

S odkoupením  3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551, včetně st.p.č. 268 v k.ú. Klášter a 

st.p.č. 1167 v k.ú. Nepomuk za tržní cenu. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

Souhlasí 

S odkoupením 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551, včetně st.p.č. 268 v k.ú. Klášter a 

st.p.č. 1167 v k.ú. Nepomuk za cca 100.000,-- Kč. 

  

29) Změna v Rejstříku škol u Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-

jih - výmaz místa poskytovaného vzdělávání  (USN-R3-2082/2018) 

Souhlasí 

Se změnou v Rejstříku škol u Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, týkající se výmazu 

místa poskytovaného vzdělání Žinkovy 49 s platností od 1. 6. 2018. 
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30) Výměna oken v Mateřském centru Beruška  (USN-R3-2083/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost MC BERUŠKA NEPOMUK o výměnu oken v nebytových prostorách Nádražní, č.p. 476, 

Nepomuk z důvodu úspor na vytápění. 

Schvaluje 

Výměnu oken v MC BERUŠKA NEPOMUK v nebytových prostorách Nádražní, č.p. 476, Nepomuk 

firmou Oknoplastik, s.r.o. za nabídkovou cenu 79.579,- Kč bez DPH. 

 

31) Víceúčelové hřiště Nepomuk  (USN-R3-2084/2018) 

Bere na vědomí 

Návrh stěžovatele (navrhovatele) VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, 301 00 

Plzeň, IČ: 27967638, ze dne 20.4.2018 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů v 

zadávacím řízení " Víceúčelové hřiště Nepomuk". 

Souhlasí 

S vyjádřením zadavatele k obdrženému návrhu stěžovatele VYSSPA Sports Technology s.r.o., o 

přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení " Víceúčelové hřiště Nepomuk". 

Pověřuje 

Starostu města Nepomuk Ing. Jiřího Švece podpisem Vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu 

stěžovatele VYSSPA Sports Technology s.r.o., o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení " 

Víceúčelové hřiště Nepomuk". 

 

32) Nařízení (EU) 2016/679(GDPR)  (USN-R3-1931/2018)  (USN-R3-2085/2018) 

Bere na vědomí 

Analýzu GDPR Zaverecna Zprava Checklist  vypracovanou firmou Algotech. 

Souhlasí 

S realizací navrhovaných opatření  popsaných v analýze.  
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33) Prodloužení vodovodu v ulici Ke Mlýnu – Dvorec u Nepomuku  (USN-R3-

2086/2018) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení díla akce : “Prodloužení 

vodovodu v ulici Ke Mlýnu – D 

 

34) Prodej poškozeného přívěsu za osobní automobil MARO 03A, RZ: 22 PJA 

21  (USN-R3-2087/2018) 

Schvaluje 

Prodej poškozeného přívěsu za osobní automobil MARO 03A, RZ: 22 PJA 21  za 

cenu 500 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

35) Výměna osvětlovacích těles V.O. chodníku na Vinici  (USN-R3-2088/2018) 

Bere na vědomí 

Nabídku firmy F+V Elektro s.r.o. na výměnu 15 ks osvětlovacích těles  V.O. při chodníku Na Vinici za 

LED -diodová svítidla Philips Unistreet za cenu 105.385,- Kč. 

Schvaluje 

Výměnu 15 ks osvětlovacích těles  V.O. při chodníku Na Vinici za LED -diodová svítidla Philips 

Unistreet firmou F+V Elektro s.r.o. za cenu 105.385,- Kč. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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36) Smlouva o spolupráci - o využívání služeb  wellnes centra  (USN-R3-

2089/2018) 

Souhlasí 

S uzavřením Smlouvy o spolupráci – využívání služeb wellness  centra  uzavřenou s Ing. Radovanem 

Sochorem  

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk  

 




