
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 30.5.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-96/2018 

Datum jednání:  30.05.2018 

 

2) Program jednání  (USN-R3-2114/2018) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Vyvěšení záměru na pronájem části střechy v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201   
5. Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu, Nepomuk, Na Vinici 512, byt č. 13   
6. Vyhrazená parkovací místa u komunitního domu ve Dvorci   
7. Souhlas s osazením elektrokotle v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 10   
8. Žádost  o prodej pozemku v připravované 

obytné zóně Pod Oborou   
9. Dopis ředitele ZŠ Nepomuk ohledně pojištění   
10. Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za II. pololetí školního roku 2017/18   
11. Lokalita „ Pod Vinicí“ - dodatek SOD   
12. Cyklostezka Helenka - žádost o příspěvek   
13. Žádost o výměnu kazetového podhledu v bytě č.12 , Pivovarská 571   
14. Rekonstrukce Zelenodolské ulice   
15. Nepomuk - Dvorec, přestupní uzel   
16. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-0005848/VB/1   
17. Projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2018“   
18. Projekt „Poutní místa jižního Plzeňska - nová putovní expozice“   
19. Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 

města Nepomuk   
20. Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 2/16 - “Pokladní služba”   
21. Účetní závěrka za rok 2017 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 

Plzenec   
22. Závěrečný účet za rok 2017 DSO Mikroregionu Nepomucko   
23. Finanční příspěvek zapsanému spolku Storgé   
24. 5.rozpočtové opatření v roce 2018   
25. XXVI. Nepomucké pivní slavnosti   
26. Různé + Diskuse 
27. Závěr 
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3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R3-2115/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

4) Vyvěšení záměru na pronájem části střechy v Nepomuku, část Dvorec, U 

Trati 201  (USN-R3-2116/2018) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na pronájem části střechy v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

Ukládá 

Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem části střechy v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201. 

 

5) Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu, Nepomuk, Na Vinici 512, byt č. 13  

(USN-R3-2117/2018) 

Nesouhlasí 

s přihlášením k trvalému pobytu do bytu 

v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 13. Nájemce bytu . Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

6) Vyhrazená parkovací místa u komunitního domu ve Dvorci  (USN-R3-

2118/2018) 

Neschvaluje 

Zřízení  parkovacího stání ve Dvorci, U Trati čp. 201, parc.č. 631 v k.ú. Dvorec  s vyznačením čtyř 

parkovacích míst. Jedno  místo bude určeno pro , jedno místu bude 

určeno pro  a dvě místa budou pro ostatní obyvatele komunitního domu na dobu 

určitou jednoho roku.. Plnění usnesení  zajistí  Miroslava Suchá.    

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 30.5.2018 
 

 
 

7) Souhlas s osazením elektrokotle v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 10  

(USN-R3-2119/2018) 

Schvaluje 

osazení  elektrokotle v nájemním bytě v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 10 

na vlastní náklady. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Žádost o prodej pozemku v 

připravované obytné zóně Pod Oborou  (USN-R3-2120/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení pozemku v připravované obytné zóně Pod 

Oborou – pozemek označený ve studii č. 28. 

Ukládá 

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

Obory ve Dvorci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

9) Dopis ředitele ZŠ Nepomuk ohledně pojištění  (USN-R3-2121/2018) 

Bere na vědomí 

Dopis ředitele Základní školy Nepomuk ohledně pojištění. 

Nesouhlasí 

S uzavřením pojišťovací smlouvy, jelikož město Nepomuk má již kontakty na výhodnější 

 

10) Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných 

městem Nepomuk za II. pololetí školního roku 2017/18  (USN-R3-2122/2018) 

Určuje 

Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací za II. pololetí školního roku 2017/18: 

1) ředitelce MŠ Nepomuk   
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2) řediteli ZŠ Nepomuk  

3) řediteli ZUŠ Nepomuk 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

11) Lokalita „ Pod Vinicí“ - dodatek SOD  (USN-R3-2123/2018) 

Bere na vědomí 

Uzavření dodatku č.1 k SOD uzavřené se společností  STAVplan-CZ s.r.o. na zpracování PD k vybrané 

lokalitě “Pod Vinicí ”. Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění do 30.6.2018. 

Schvaluje 

Uzavření dodatku č.2 k SOD uzavřené se společností  STAVplan-CZ s.r.o. na zpracování PD k vybrané 

lokalitě “Pod Vinicí ”. Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění do 15.9.2018. Plnění usnesení 

zajistí p. Tomáš Chouň. 

Pověřuje 

Starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem  dodatku č.2 k SOD uzavřené se společností  STAVplan-CZ 

s.r.o. na zpracování PD k vybrané lokalitě “Pod Vinicí ” 

 

12) Cyklostezka Helenka - žádost o příspěvek  (USN-R3-2124/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost od Mikroregionu Nepomucko, IČO: 68783922 o finanční příspěvek na rekonstrukci cyklostezky 

Helenka – II. Etapa v k.ú. Dvorec ve výši 394.039,- Kč,  jako spolufinancování k poskytnuté dotaci 

1.500.000,- Kč od Plzeňského Kraje. 

Doporučuje Zastupitelstvu ke schválení 

poskytnutí  finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího povrchu a 

položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka - část k.ú. Dvorec u Nepomuka“  

ve výši 394 039 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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13) Žádost o výměnu kazetového podhledu v bytě č.12 , Pivovarská 571  

(USN-R3-2125/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o zabezpečení, zateplení a výměnu 

kazetového podhledu za pevný sádrokartonový podhled . 

Nesouhlasí 

S výměnou kazetového podhledu za pevný sádrokartonový podhled  a zateplení m v bytu 

 za rozpočtovou cenu do 130.143,- Kč bez DPH z 

důvodu zvýhodnění oproti ostatním nájemníkům podkrovních bytů. 

 

14) Rekonstrukce Zelenodolské ulice  (USN-R3-2126/2018) 

Schvaluje 

Výzvu , zadávací dokumentaci , a návrh smlouvy podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle 

“Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky” na akci “Silnice III/11748 Nepomuk ulice 

Zelenodolská” zpracované organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

 

15) Nepomuk - Dvorec, přestupní uzel  (USN-R3-2127/2018) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. 

 D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň                   429.000,- Kč bez DPH 

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy         463.000,- Kč bez DPH 

Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň                                455.000,- Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo s uchazečem D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň 

za nabídkovou cenu 429.000,- kč bez DPH. 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s uchazečem D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., 

Koterovská 177, 326 00 Plzeň za nabídkovou cenu 429.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef 

Silovský. 

 

16) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-0005848/VB/1  

(USN-R3-2128/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o uzavření smlouvy - “Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IE-12-000588/VB/1” 

s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 554/8, 545/10, 554/3, 554/10, 196/10, 196/9, 200/35, 

200/36, 200/37, 200/39, 200/43, 544/17, 544/1, 90/10, 109/48, 109/1, 109/5, 98/16, 98/17 v k.ú. 

Dvorec. Služebnost věcného břemene spočívá: umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní 

kabelové vedení NN,3x  přípojková skříň v pilíři a 4x rozpojovací skříň v pilíři (Zařízení distribuční 

soustavy) na dotčených nemovitostech, dále pak provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 

Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 17 700 Kč bez  DPH. 

Přesný rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 717-406/2017, který je 

nedílnou součástí smlouvy. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy - “Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IE-12-000588/VB/1” s ČEZ 

Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 554/8, 545/10, 554/3, 554/10, 196/10, 196/9, 200/35, 200/36, 

200/37, 200/39, 200/43, 544/17, 544/1, 90/10, 109/48, 109/1, 109/5, 98/16, 98/17 v k.ú. Dvorec. 

Služebnost věcného břemene spočívá: umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní kabelové 

vedení NN,3x  přípojková skříň v pilíři a 4x rozpojovací skříň v pilíři (Zařízení distribuční soustavy) na 

dotčených nemovitostech, dále pak provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Služebnost se 

zřizuje na dobu neurčitou. Navrhuje se za jednorázovou úplatu 17 700 Kč bez  DPH. Přesný rozsah 

věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 717-406/2017, který je nedílnou součástí 

smlouvy. 

Plnění usnesení zajistí Alena Šulcová 
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17) Projekt „Svatojánská pouť v Nepomuku 2018“  (USN-R3-2129/2018) 

Schvaluje 

přijetí dotace z dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018“ na projekt  

„Svatojánská pouť v Nepomuku 2018 “. Dotace činí 30.000 Kč, předpokládané náklady jsou ve výši 

399.000 Kč. 

Pověřuje 

starostu města Nepomuk Ing. Jiřího Švece k podpisu smlouvy o dotaci.  

 

18) Projekt „Poutní místa jižního Plzeňska - nová putovní expozice“  (USN-R3-

2130/2018) 

Schvaluje 

přijetí dotace z dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském 

kraji pro rok 2018“ na projekt  „Poutní místa jižního Plzeňska - nová putovní expozice“. Dotace činí 

40.000 Kč, předpokládané náklady jsou ve výši 50.832 Kč. 

Pověřuje 

starostu města Nepomuk Ing. Jiřího Švece k podpisu smlouvy o dotaci. 

 

19) Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města Nepomuk  (USN-R3-2131/2018) 

Bere na vědomí 

návrh na odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města 

Nepomuk 

Doporučuje zastupitelstvu Města Nepomuk schválit 

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů , výši jednorázové odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města Nepomuk takto: 
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1. předseda výboru nebo komise  1 560 Kč 

2. člen výboru nebo komise  1 380 Kč   

 

20) Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 2/16 - “Pokladní služba”  (USN-R3-2132/2018) 

Schvaluje 

Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 2/16 - “Pokladní služba” s platností od 01.06.2018. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

21) Účetní závěrka za rok 2017 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody 

Starý Plzenec  (USN-R3-2133/2018) 

Bere na vědomí 

Účetní  závěrku za rok 2017 a zprávu nezávislého auditora za rok 2017 akciové společnosti 

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec. 

 

22) Závěrečný účet za rok 2017 DSO Mikroregionu Nepomucko  (USN-R3-

2134/2018) 

Bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2017 DSO Mikroregionu Nepomucko. 

 

23) Finanční příspěvek zapsanému spolku Storgé  (USN-R3-2135/2018) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nepomuk ve výši  5000,-  Kč zapsanému spolku 

Storgé na financování zámečnických konstrukcí pro rozšíření kapacity pro ustájení psů Víceúčelového 

zařízení Borovno – útulek pro psy. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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24) 5.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-R3-2136/2018) 

Schvaluje 

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

účtů činí 121 461 330 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

141 099 770 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 5.rozpočtového opatření v roce 2018. Plnění usnesení  zajistí 

Jaroslav Somolík 

 

25) XXVI. Nepomucké pivní slavnosti  (USN-R3-2137/2018) 

Schvaluje 

Smlouvu o spolupráci při realizaci kulturně společenské veřejné akce  „XXVI. Nepomucké pivní 

slavnosti“  s Nepal, z.s. Obsahem partnerství je spolupořadatelství města na této tradiční akci 

spočívající v materiální a technické výpomoci dle požadavků v přijaté žádosti a přímé uhrazení části 

nákladů, které budou fakturovány přímo Městu Nepomuk.  

  

 

 

František Holub                 Ing. Jiří Švec 

Radní města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 

 




