
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 11.9.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR3-103/2018 

Datum jednání:  11.09.2018 

 

2) Program jednání  (USN-R3-2266/2018) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 273/5 v k.ú. Nepomuk   
5. Pacht pozemků p.č. 615/6 v k.ú. Nepomuk, p.č. 922/1 a p.č. 922/17 v k.ú. Klášter   
6. Upřesnění podmínek na pronájem prostor  sloužící k podnikání - Restaurace, U Trati č.p. 

343, Nepomuk, část Dvorec   
7. Dopis ředitelky MŠ Nepomuk - žádost o vyjádření se k zodpovědnosti za neoplocení 

mateřské školy   
8. Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 1556/8 o výměře cca 43 m2 v k. ú. Nepomuk 

(Zelenodolská ul.)   
9. Prodej části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (Na 

Vinici III)   
10. Prodej části pozemku p.č. 202/25 o výměře cca 627 m2 (orná půda) v k. ú. Dvorec   
11. Odkoupení st.p.č. 432 o výměře 37 m2 včetně stavby v k. ú. Dvorec   
12. Žádost o koupi pozemku v připravované obytné zóně Pod Oborou   
13. Dražba podílu 1/24 pozemků p.č. 206/4 a 218/15 v k. ú. Dvorec   
14. Prodej nově vznikajících pozemků v Obytné zóně Na Daníčkách   
15. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie   
16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města   
17. Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro 

skupinový vodovod v městě Nepomuk   
18. III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská   
19. Nepomuk, PJ, U Potoka, Myslivecká - NN č. IE-12-0006632/1/VB   
20. Finanční příspěvek Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu Václava Vodáka 

ve voleném mariáši   
21. 9. rozpočtové opatření v roce 2018   
22. Smlouva o poskytnutí  příspěvku ( plánovací smlouva )   
23. Návrh na vydání územního plánu   
24. Navýšení členských příspěvků do Mikroregionu Nepomucko od roku 2019   
25. Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek Nepomuk - Dvorec, ulice za Výtopnou   
26. Instalace signalizačního zařízení na výjezdová vrata VZ Nepomuk   
27. Rekonstrukce oplocení urnového háje s rozšířením hrobových míst   
28. III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská   
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29. Znak města   
30. SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI   
31. Socha sv. J. Nepomuckého   
32. Různé + Diskuse 
33. Závěr 

  

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R3-2267/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

4) Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 273/5 v k.ú. Nepomuk  (USN-

R3-2268/2018) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 273/5 v k.ú. Nepomuk s vlastníkem 

na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Pacht pozemků p.č. 615/6 v k.ú. Nepomuk, p.č. 922/1 a p.č. 922/17 v k.ú. 

Klášter  (USN-R3-2269/2018) 

Schvaluje 

Pacht pozemků p.č.615/6 v k.ú. Nepomuk , p.č. 922/1 a p.č. 922/17 v k.ú. Klášter fa. Arbocom, s.r.o., 

Klášterecká 40, Nepomuk za nájemné ve výši 1 610,- Kč/ha/rok. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

6) Upřesnění podmínek na pronájem prostor  sloužící k podnikání - 

Restaurace, U Trati č.p. 343, Nepomuk, část Dvorec  (USN-R3-2270/2018) 

Schvaluje 

Podmínky na pronájem prostor sloužící k podnikání – Restaurace, U Trati č.p. 343, Nepomuk, část 

Dvorec. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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7) Dopis ředitelky MŠ Nepomuk - žádost o vyjádření se k zodpovědnosti za 

neoplocení mateřské školy  (USN-R3-2271/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost o vyjádření se k zodpovědnosti za neoplocení mateřské školy v souvislosti s bezpečností dětí 

navštěvujících mateřskou školu (viz. el.příloha a níže uvedené odůvodnění), kdy p. ředitelka žádá 

o vypracování písemného dokumentu, ve kterém převezme zřizovatel odpovědnost za stav vzniklý po 

dokončení stavby parkoviště u MŠ Nepomuk a jeho případné následky. 

Ukládá 

Místostarostovi zaslat odpověď ředitelce MŠ Nepomuk  

 

8) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 1556/8 o výměře cca 43 m2 v k. ú. 

Nepomuk (Zelenodolská ul.)  (USN-R3-2272/2018) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 1556/8 o výměře cca 43 m2 (vzniká z ppč. 1556/6) v k. ú. 

Nepomuk za odhadní cenu 63 Kč/m2. Současně s prodejem bude zřízeno 

věcné břemeno vstupu na předmět převodu na nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu za účelem 

údržby, oprav a přestaveb opěrné zdi, která je součástí pozemku  parcel.č. st. 22 v k. ú. Nepomuk ve 

vlastnictví města Nepomuk. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou a ve 

prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 22 v k. ú. Nepomuk. Prodej pozemku nepodléhá DPH. 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Poplatníkem 

daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

 

9) Prodej části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u 

Nepomuka (Na Vinici III)  (USN-R3-2273/2018) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na ocenění části p.p.č. 915/63 v k. ú. Klášter u Nepomuka. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

 za 180,- Kč/m2. Prodej pozemku nepodléhá DPH. Náklady spojené 
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s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

10) Prodej části pozemku p.č. 202/25 o výměře cca 627 m2 (orná půda) v k. ú. 

Dvorec  (USN-R3-2274/2018) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek (ZP) na ocenění části pozemku p.č. 202/25 v k. ú. Dvorec. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej části pozemku p.č. 202/25 o výměře cca 627 m2 v k. ú. Dvorec 

za 110,- Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke 

vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického 

práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

11) Odkoupení st.p.č. 432 o výměře 37 m2 včetně stavby v k. ú. Dvorec  (USN-

R3-2275/2018) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek (ZP) na ocenění pozemku st.p.č. 432 včetně stavby. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Odkoupení pozemku st.p.č. 432 o výměře 37 m2 v k. ú. Dvorec včetně stavby od za 

kupní cenu 2 000,- Kč . Prodávající není plátcem DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením 

smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel 

vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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12) Žádost o koupi pozemku v připravované obytné zóně Pod Oborou  (USN-

R3-2276/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o koupi pozemku v připravované obytné zóně Pod 

Oborou ve studii označené č. 24 (poslední podoba studie). 

 

13) Dražba podílu 1/24 pozemků p.č. 206/4 a 218/15 v k. ú. Dvorec  (USN-R3-

2277/2018) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Nákup podílu 1/24 z pozemku p.č. 206/4 (orná půda) o výměře 4292 m2 v k. ú. Dvorec a podílu 1/24 

z pozemku p.č. 218/15 (trvalý travní porost) o výměře 132 m2 v k. ú. Dvorec, zapsané na LV 1098 

u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, za  maximální kupní cenu 

15 000,- Kč formou účasti města Nepomuk v elektronické dražbě konané v exekučním řízení sp. zn. 

120 EX 35122/13 vedeném u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky LL.M., a dále případně v dražbě 

opakované. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec . 

 

14) Prodej nově vznikajících pozemků v Obytné zóně Na Daníčkách  (USN-R3-

2278/2018) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Návrh kupní smlouvy na prodej pozemků určených ke stavbě obytných domů v Obytné zóně Na 

Daníčkách II.etapa. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

1) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/35 (podklad pro územní  řízení: označeno  A3) 

o výměře cca 750 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 890,-Kč/m2 včetně 

DPH. 

2) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/40 (podklad pro územní  řízení: označeno  B3) 

o výměře cca 700 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 

890,-Kč/m2  včetně DPH. 
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3) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/36 (podklad pro územní  řízení: označeno  A2) 

o výměře cca 860 m2  v k. ú. Nepomuk 

 za kupní cenu 890,-Kč/m2  včetně DPH. 

4) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/38 (podklad pro územní  řízení: označeno  B1) 

o výměře cca 732 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní 

cenu 890,-Kč/m2  včetně DPH. 

5) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/47 (podklad pro územní  řízení: označeno  B6) 

o výměře cca 905 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 890,-

Kč/m2  včetně DPH. 

6) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/30 (podklad pro územní  řízení: označeno  A5) 

o výměře cca 1020 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 

890,-Kč/m2  včetně DPH. 

7) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/41 (podklad pro územní  řízení: označeno  B4) 

o výměře cca 800 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní 

cenu 890,-Kč/m2  včetně DPH. 

8) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/37 (podklad pro územní  řízení: označeno  A1) 

o výměře cca 835 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 

890,-Kč/m2  včetně DPH. 

9) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/45 (podklad pro územní  řízení: označeno  C4) 

o výměře cca 1008 m2 v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 890,-Kč/m2  

včetně DPH. 

10) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/46 (podklad pro územní  řízení: označeno  B7) 

o výměře cca 1154 m2 v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 890,-Kč/m2  včetně 

DPH. 

11) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/42 (podklad pro územní  řízení: označeno  C1) 

o výměře cca 768 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní 

cenu 890,-Kč/m2  včetně DPH. 

12) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/34 (podklad pro územní  řízení: označeno  A4) 

o výměře cca 850 m2 v k. ú. Nepomuk za kupní cenu 890,-Kč/m2  včetně DPH. 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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15) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie  (USN-R3-

2279/2018) 

Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi městem Blovice a městem 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Mgr. Jiří Bešta. 

 

16) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města  

(USN-R3-2280/2018) 

Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města. 

 

17) Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody a navýšení výkonu úpravny 

vody pro skupinový vodovod v městě Nepomuk  (USN-R3-2281/2018) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Zkapacitnění zdrojů surové 

podzemní vody a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v městě Nepomuk”. 

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.                                         5 293 588,47 Kč bez DPH 

MK PROFI Hradec Králové s.r.o.                                                          5 354 419,11 Kč bez DPH 

M.B. Stavby s.r.o.                                                                                   5 918 549,60 Kč bez DPH 

VODA CZ s.r.o.                                                                                        5 652 792,49 Kč bez DPH 

VODASERVIS s.r.o.                                                                                 5 316 500,- Kč bez DPH 

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

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.  ve výši 

5 293 588,47 Kč bez DPH. 
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Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky s nejnižší nabídkovou 

cenou a podpisem smlouvy o dílo s uchazečem KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. s 

částkou 5 293 588,47 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investor s Františkem Topinkou, sídlem 

Nebílovy  za celkovou částku 55.000,-Kč s DPH.    Uzavření příkazní smlouvy na činnost spojenou s 

výkonem koordinátora BOZP na staveništi s Petrem Kourou, sídlem Smědčice 123, 338 24 Břasy za 

celkovou částku 8.000,-Kč – neplátce DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora, 

koordinátora BOZP  se schválenými uchazeči. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

18) III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská  (USN-R3-2282/2018) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,III/11748 Nepomuk ulice 

Zelenodolská”. 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,   

Divize 3 – Plzeňské komunikace                                                          13.449.761,01 Kč bez DPH 

EUROVIA CS                                                                                            14.715.000,- Kč bez DPH 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem třístranné smlouvy o dílo č. 8500002450 na stavební práce akce 

,,III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská”,jako objednavatel č.2  s částkou 3.650.538,81 Kč bez DPH se 

zhotovitelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské 

komunikace, který podal nejnižší nabídku. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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19) Nepomuk, PJ, U Potoka, Myslivecká - NN č. IE-12-0006632/1/VB  (USN-R3-

2283/2018) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

NEPOMUK, PJ, U Potoka, Myslivecká – NN č. IE-12-0006632/1/VB mezi budoucí povinnou městem 

Nepomuk a budoucí oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s.. Jedná se o přeložku vzdušného vedení NN do 

země. Budoucí oprávněná vyplatí budoucí povinné jednorázovou úhradu ve výši 16.036,-Kč. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o budoucí smlouvě č. IE-12-0006632/1/VB. Plnění 

usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

20) Finanční příspěvek Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu 

Václava Vodáka ve voleném mariáši  (USN-R3-2284/2018) 

Schvaluje 

Poskytnutí finančního příspěvku  Klubu přátel žaludského esa na pořádání Memoriálu Václava Vodáka 

ve voleném mariáši ve výši  8 000,- Kč + poskytnutí sálu zdarma. . Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík.  

 

21) 9. rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-R3-2285/2018) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 127 531 710 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

147 170 150 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

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

účtů činí 127 531 710 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

147 170 150 Kč. 
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22) Smlouva o poskytnutí  příspěvku ( plánovací smlouva )  (USN-R3-

2286/2018) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení  

Smlouvu o poskytnutí příspěvku (plánovací smlouvu) na inženýrské sítě v obytné zóně Pod Oborou  s 

majiteli pozemků 

. 

 

23) Návrh na vydání územního plánu  (USN-R3-2287/2018) 

Doporučuje zastupitelstvu  ke schválení 

návrh na vydání Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem Městským úřadem Nepomuk, 

odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu s ustanovením 

§ 54 odst 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění  pozdějších 

předpisů (stavební zákon). 

  

24) Navýšení členských příspěvků do Mikroregionu Nepomucko od roku 2019  

(USN-R3-2288/2018) 

Bere na vědomí 

navýšení členských příspěvků do Mikroregionu Nepomucko od roku 2019 z částky 30 Kč na částku 

60 Kč za obyvatele na kalendářní rok. 

 

25) Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek Nepomuk - Dvorec, ulice za 

Výtopnou  (USN-R3-2289/2018) 

Bere na vědomí 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,,Veřejné osvětlení a pokládka HDPE 

trubek Nepomuk – Dvorec, ulice Za Výtopnou”. 

F+V ELEKTRO spol. s r.o., Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk                          730.200,50 Kč bez DPH 
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Jiří Fabík, Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk                                                      792.576,90 Kč bez DPH 

Milan Liška, Roželov 35, 262 42 Hvožďany                                                     757.233,70 Kč bez DPH 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo s uchazečem F+V ELEKTRO spol. s r.o., Plzeňská 157, 335 01 Nepomuk za 

částku 730.200,50 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo s uchazečem F+V ELEKTRO spol. s r.o., Plzeňská 

157, 335 01 Nepomuk za částku 730.200,50 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

26) Instalace signalizačního zařízení na výjezdová vrata VZ Nepomuk  (USN-

R3-2290/2018) 

Souhlasí 

S instalací signalizačního zařízení na výjezdová VZ Nepomuk v areálu HZS Nepomuk. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s instalací signalizačního zařízení na výjezdová vrata VZ 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

27) Rekonstrukce oplocení urnového háje s rozšířením hrobových míst  (USN-

R3-2291/2018) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby akce 

,,Rekonstrukce oplocení urnového háje s rozšířením hrobových míst” s Projektovou kanceláří ing. 

Straková, Raisova 7, 320 01 Plzeň za částku 42.000,-Kč – neplátce DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace s 

Projektovou kanceláří ing. Straková, Raisova 7, 320 01 Plzeň za částku 42.000,-Kč – neplátce DPH. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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28) III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská  (USN-R3-2292/2018) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka č. 8500002483 akce ,,III/11748 

Nepomuk ulice Zelenodolská”, kde město Nepomuk je uvedeno jako objednavatel č.2 s 

poskytovatelem ing. Jiřím Fenclem se sídlem Rychtaříkova 2111/22, 326 00 Plzeň s podílem města 

Nepomuk ve výši 117.819,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy č. 8500002483 o zajištění činnosti technického dozoru 

stavebníka  akce ,,III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská”, kde město Nepomuk je uvedeno jako 

objednavatel č.2 s poskytovatelem ing. Jiřím Fenclem se sídlem Rychtaříkova 2111/22, 326 00 Plzeň s 

podílem města Nepomuk ve výši 117.819,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o zajištění činnosti koordinátora BOZP č. 8500002482 akce ,,III/11748 Nepomuk 

ulice Zelenodolská”, kde město Nepomuk je uvedeno jako objednavatel č.2 s dodavatelem INGEM 

a.s. se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň s podílem města Nepomuk ve výši 22.054,50 Kč bez 

DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o zajištění činnosti koordinátora BOZP č. 8500002482 

akce ,,III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská”, kde město Nepomuk je uvedeno jako objednavatel č.2 

s dodavatelem INGEM a.s. se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň s podílem města Nepomuk ve 

výši 22.054,50 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

Schvaluje 

Uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu č. 8500002481 akce ,,III/11748 Nepomuk 

ulice Zelenodolská”, kde město Nepomuk je uvedeno jako objednavatel č.2 s Muzeem Jižního 

Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace se sídlem Hradiště 1, 336 01 Blovice s podílem města 

Nepomuk ve výši 7. 511,40 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dohody o provedení archeologického výzkumu č. 8500002481 

akce ,,III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská”, kde město Nepomuk je uvedeno jako objednavatel č.2 

s Muzeem Jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace se sídlem Hradiště 1, 336 01 Blovice s 

podílem města Nepomuk ve výši 7. 511,40 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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Schvaluje 

Uzavření smlouvy o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta č. 8500002480 akce ,,III/11748 

Nepomuk ulice Zelenodolská”, kde město Nepomuk je uvedeno jako objednavatel č.2 s dodavatelem 

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. se sídlem Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy s podílem města 

Nepomuk ve výši  17.940,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta č. 

8500002480 akce ,,III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská”, kde město Nepomuk je uvedeno jako 

objednavatel č.2 s dodavatelem MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. se sídlem Tyršova 273, Chudenice, 339 

01 Klatovy s podílem města Nepomuk ve výši  17.940,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef 

Silovský. 

 

29) Znak města  (USN-R3-2293/2018) 

Souhlasí 

S  užitím znaku města Nepomuk na reklamním a inf. plakátu Nepomuk + Blovice + Spálené Poříčí + 

Nezvěstice, který vydává firma KOMPAKT spol. s r.o.. Plnění usnesení zajistí Pavel Kroupa. 

 

30) SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI  (USN-R3-2294/2018) 

Souhlasí 

S návrhem Směrnice pro nakládání s osobními údaji na základě GDPR 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podepsáním Směrnice pro nakládání s osobními údaji na základě GDPR 
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31) Socha sv. J. Nepomuckého  (USN-R3-2295/2018) 

Schvaluje 

Vytvoření sochy sv. Jana Nepomuckého pro brazilské družební město  Sao Joao Nepomuceno v ceně 

do 50.000,-- Kč 

  

 

 

PhDr. Pavel Kroupa      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 




