
 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 3.12.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNR4-3/2018 

Datum jednání:  03.12.2018 

 

2) Program jednání  (USN-R4-42/2018) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1   
5. Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v Nepomuku - garáž na stp. 96/5   
6. Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019   
7. Návrh řešení odběrného místa KTV Nepomuk   
8. Finanční příspěvek zapsanému spolku Pionýr   
9. Nepomuk - Dvorec přestupní uzel   
10. Elektromobil Nissan   
11. Odkoupení pozemků nebo jejich částí v připravované obytné zóně Pod Oborou - 

část p.p.č. 217 v k. ú. Dvorec   
12. Oplocení Mateřské školy Nepomuk   
13. Výše příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2019   
14. Vyvěšení záměru na prodloužení  výpůjčky na nebytový prostor v Nepomuku, 

prostor bývalé uhelny v objektu na stp. č. 1063 v k.ú. Nepomuk   
15. Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa   
16. Komise rady města   
17. Složení redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku od roku 2019   
18. 12. rozpočtové opatření v roce 2018   
19. Pojištění majetku města Nepomuk a jeho příspěvkových organizací   
20. Nařízení N1/19   
21. Dodatek č. 21 ke směrnici o používání mobilních telefonů   
22. Zástupce města  Nepomuk v Místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku   
23. Obytná zóna Daníčky  
24. Různé + Diskuse 
25. Závěr 
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3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R4-43/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

4) Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 

1  (USN-R4-44/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 303, byt č. 1 – nájemce 

na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v Nepomuku - garáž na stp. 96/5  

(USN-R4-45/2018) 

Schvaluje 

Prodloužení výpůjčky nebytových prostor v Nepomuku, garáž na stp. 96/5 zastavěná plocha a 

nádvoří, stavba bez čp. ( 20m2) s využitím jako objekt pro nebytové účely. Vypůjčitel:  Úřad práce 

České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 Nové Město, 128 00 Praha 2 na dobu určitou od 

1.1.2019 do 31.12.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019  (USN-R4-

46/2018) 

Souhlasí 

s výší poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na rok 2019 ve stejné výši 550 Kč za osobu, v jaké jej stanovuje obecně závazná 

vyhláška města Nepomuk č. 1/2015.  
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7) Návrh řešení odběrného místa KTV Nepomuk  (USN-R4-47/2018) 

Bere na vědomí 

Návrh řešení Mgr. Miloslava Kubíka ohledně změny napájení trasových zesilovačů kabelové TV v 

Tojické ulici ve Dvorci z důvodu požadavku  na odstranění sloupu ve vlastnictví 

města Nepomuk nesoucího stávající napájecí kabel, který se nachází u jeho plotu. Navrhuje se 

přepojení odběrného místa pro napájení zesilovačů na síť veřejného osvětlení ve vlastnictví města 

Nepomuk za použití odpočtového elektroměru tak, aby se stávající místo mohlo zrušit a mohlo dojít k 

odstranění betonového sloupu u plotu p. Šejvara, nesoucího napájecí vedení stávajícího odběrného 

místa. 

Schvaluje 

Přepojení odběrného místa na náklady KTV Nepomuk s.r.o. pro napájení zesilovačů kabelové TV 

Nepomuk v Tojické ulici ve Dvorci na síť veřejného osvětlení ve vlastnictví města Nepomuk za použití 

odpočtového elektroměru tak, aby se stávající místo mohlo zrušit a mohlo dojít k odstranění 

betonového sloupu u plotu p. Šejvara, nesoucího napájecí vedení stávajícího odběrného místa. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece odpisem souhlasu s přepojením odběrného místa pro napájení zesilovačů 

kabelové TV Nepomuk v Tojické ulici ve Dvorci na síť veřejného osvětlení ve vlastnictví města 

Nepomuk za použití odpočtového elektroměru na náklady KTV Nepomuk s.r.o.. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 

 

8) Finanční příspěvek zapsanému spolku Pionýr  (USN-R4-48/2018) 

Bere na vědomí 

Žádost  o  finanční  příspěvek zapsanému  spolku Pionýr na zakoupení stolu na stolní tenis.  Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

Doporučuje 

Požádat o finanční příspěvek v rámci grantového systému na rok 2019. 

 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 3.12.2018 
 

 
 

9) Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  (USN-R4-49/2018) 

Schvaluje 

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce ,, Nepomuk – Dvorec 

přestupní uzel” včetně návrhu smlouvy o dílo.  

 

10) Elektromobil Nissan  (USN-R4-50/2018) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy č. 02291721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky na pořízení elektromobilu značky Nissan Leaf s výší podpory 230.000,- Kč. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy č. 02291721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky s výší podpory 230.000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

11) Odkoupení pozemků nebo jejich částí v připravované obytné zóně Pod 

Oborou - část p.p.č. 217 v k. ú. Dvorec  (USN-R4-51/2018) 

Bere na vědomí 

Nutnost odkoupení pozemků nebo jejich částí v připravované obytné zóně Pod Oborou – zatím pro 

I_etapu pro výstavbu komunikací, chodníků, vedení sítí. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

odkoupení části pozemku p. č. 217 o výměře cca 132,5 m2 v k. ú. Dvorec od  za 230 

Kč/m2. 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 nemovitým věcem, pokud není od daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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12) Oplocení Mateřské školy Nepomuk  (USN-R4-52/2018) 

Bere na vědomí 

1) Část zprávy z kontroly BOZP v Mateřské škole Nepomuk (MŠ). 

2) Část zprávy z kontroly KHES. 

3) § 3, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, ve znění pozdějších předpisů. 

Souhlasí 

Se zaplocením areálu MŠ Nepomuk podle původního  schváleného projektu .  Plnění usnesení zajistí 

Tomáš Chouň.  

 

13) Výše příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2019  (USN-R4-53/2018) 

Bere na vědomí 

výši  příspěvku z rozpočtu Města Nepomuk na dopravní obslužnost v roce 2019, která činí  

129 360 Kč. 

 

14) Vyvěšení záměru na prodloužení  výpůjčky na nebytový prostor v 

Nepomuku, prostor bývalé uhelny v objektu na stp. č. 1063 v k.ú. Nepomuk  

(USN-R4-54/2018) 

Schvaluje 

Vyvěšení záměru na prodloužení výpůjčky nebytových prostor v Nepomuku, prostor bývalé uhelny 

v objektu stojícím na st. č. 1063 v k.ú. Nepomuk – zastavěná plocha a nádvoří. Vypůjčitel: Tělocvičná 

jednota Sokol Nepomuk, U Sokolovny 308, Nepomuk na dobu neurčitou. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 
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15) Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa  (USN-R4-55/2018) 

Schvaluje 

Uzavření příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. se sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 

České Budějovice na zajištění uspořádání zadávacího řízení  na veřejnou zakázku ,,Obytná zóna Na 

Daníčkách II. etapa” v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů formou podlimitního řízení – na stavební práce za částku 45.000,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem příkazní smlouvy se Stavební poradnou, spol. s r.o. s částkou 

45.000,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

16) Komise rady města  (USN-R4-56/2018) 

Schvaluje 

Zřízení Sportovní komise, jejíž předsedou bude Marek Baroch, členové: Josef Jiránek, Jan Kohout, 

Petr Čekan, Jan Hozman, Karel Baroch, Ladislav Kincl, Jan Ticháček, František Mareš, Milan Voráček, 

Radek Noháček, Vlastimil Kovář ml., Pavel Pelcr, Pavel Hanzlík, Kristina Drahošová, Miroslav Tyrpekl, 

Robert Šmerák 

Zřízení  Komise  kultury a cestovního ruchu jejíž předsedou bude PhDr. Pavel Kroupa, členové: Mgr. 

Milan Demela, Ing. Petra Šašková, Jana Augustová, Ing. Pavel Jiran, Bc. Hana Černohousová, Stanislav 

Vaník,  Helena Sedláčková, Bc. Šárka Boušová, Václav Česák, Mgr. Miloslav Kubík, Ladislav Kincl, Ing. 

Radovan Sochor, Pavel Motejzík, DiS. 

Zřízení Komise památkové péče,  jejíž předsedou bude PhDr. Pavel Kroupa, členové: Tomáš Karel, 

Mária Rašínová, Mgr. Alena Aubrechtová, Bc. Lukáš Mácha, Ing. Monika Šnajdrová, Mgr. Jaroslava 

Řehořová 

 

17) Složení redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku od roku 

2019  (USN-R4-57/2018) 

Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

že volí Hanu Staňkovou za člena redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku, s platností 

od 1. ledna 2019. 
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18) 12. rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-R4-58/2018) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 133 307 830 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

152 946 270 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

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

účtů činí 133 307 830 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

152 946 270 Kč. 

 

19) Pojištění majetku města Nepomuk a jeho příspěvkových organizací  (USN-

R4-59/2018) 

Souhlasí 

Nabídkou ČSOB Pojišťovny na pojištění majetku Města Nepomuk a jeho příspěvkových organizací v 

celkové roční výši 305 404 Kč. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy. 

 

20) Nařízení N1/19  (USN-R4-60/2018) 

Schvaluje 

Nařízení  města  Nepomuk N1/19, kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a služby 

hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa 
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21) Dodatek č. 21 ke směrnici o používání mobilních telefonů  (USN-R4-

61/2018) 

Schvaluje 

Dodatek č. 21 ke směrnici o používání mobilních telefonů 

 

22) Zástupce města  Nepomuk v Místní akční skupině svatého Jana z 

Nepomuku  (USN-R4-62/2018) 

Schvaluje 

PhDr. Pavla Kroupu zástupcem města  Nepomuku v Místní akční skupině  svatého Jana z Nepomuku .  

 

23) Obytná zóna Daníčky II  (USN-R4-63/2018) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2717/2018-SML mezi městem Nepomuk 

a Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8 Smíchov, 150 00 Praha 5 v souvislosti s 

dotčením koryta – potok Mihovka – vyústění dešťových vod z plochy obytné zóny Daníčky II na 

pozemek parc. č. 1563/10, zapsaný na LV č. 159 pro k.ú. Nepomuk v hospodaření Povodí Vltavy státní 

podnik. Jednorázová finanční úplata bude činit 10.000,- Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2717/2018-

SML. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

 

František Holub      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk    Starosta města Nepomuk 

 




