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Číslo jednání:  JedNR4-17/2019 

Datum jednání:  17.06.2019 

 

2) Program jednání  (USN-R4-314/2019) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola plnění usnesení   
4. Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 

16   
5. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 8   
6. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16   
7. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku par.č. 611/12 v k.ú. 

Nepomuk , cca 9 m2   
8. Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v 

Nepomuku, část Dvorec, U Trati 343   
9. Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, Nádražní 476, 

sklepní prostory   
10. Návrh znění  kupní smlouvy - prodej bytů U Sokolovny 558,559   
11. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/30 

v budově č.p. 551, Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č. st. 1167 v k.ú. 
Nepomuk a parc.č. 268 v k.ú. Klášter   

12. Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 557/16 
v budově č.p. 556-557, U Sokolovny, která je součástí pozemku parc.č. st. 1173 v 
k.ú. Nepomuk   

13. Odkup pozemků st.p.č. 38 včetně stavby Nepomuk čp. 75, rod. dům a ppč. 112/2 
v k.ú. Nepomuk   

14. Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk v 
k.ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě - doručení znaleckého posudku   

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby č.IV-12-0014390/2/VB   

16. Žádost o souhlas s pokládkou inženýrských sítí a doplnění HDPE chrániček   
17. Nepomuk - Dvorec přestupní uzel   
18. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   
19. Účetní závěrka za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 

Plzenec   
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20. Finanční příspěvek na podpora Linky bezpečí, z.s.   
21. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018    
22. Výměna oken a oprava balkonů Nepomuk, Za Kostelem 566,567   
23. restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, stojícího ve výklenkové kapli u 

Špitálského rybníka   
24. restaurování sochy Krista Trpitele, stojící u kostela sv. Jana Nepomuckého, 

Nepomuk   
25. restaurování kamenného milníku, umístěného na křížení silnic E49 a 230, Borek u 

Nepomuku   
26. Opravy MK Nepomuk 2019   
27. Obytná zóna Na Daníčkách II etapa   
28. Úhrada do společenství vlastníků domu čp. 558,559   
29. XXVII. Nepomucké pivní slavnosti   
30. Osobní elektromobil NISSAN LEAF   
31. Rekonstrukce umýváren v Mateřské škole Nepomuk s použitím prostředků 

investičního fondu Mateřské školy Nepomuk   
32. Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybavení JSDHO Dvorec   
33. Prodloužení kanalizace a zřízení čerpací stanice  - Dvorec, ulice v Huti   
34. Obytná zóna Pod Oborou   
35. 6. rozpočtové opatření v roce 2019   
36. Zelenodolská ulice - prodloužení pokládky HDPE trubky   
37. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní škola 

Nepomuk do titulu „Šablony II, 02_18_063“   
38. Stavební úpravy objektu č.p.88, nám. Augustina Němejce , Nepomuk   
39. Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec   
40. Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk   
41. Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk   
42. Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa   
43. Předání osvědčení  zastupiteli   
44. Sbírka na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky   
45. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu  ze dne 30. 12. 2009   
46. Různé + diskuse 
47. Závěr 

 

3) Kontrola plnění usnesení  (USN-R4-315/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  
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4) Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, 

byt č. 16  (USN-R4-316/2019) 

Schvaluje 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 16 k 30.6.2019. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

5) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 8  

(USN-R4-317/2019) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, část Dvorec, U Trati 201, byt č. 8 – nájemce 

. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

6) Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16  (USN-

R4-318/2019) 

Schvaluje 

Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 16 – nájemce 

 Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

7) Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku par.č. 611/12 v k.ú. 

Nepomuk , cca 9 m2  (USN-R4-319/2019) 

Schvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 611/12 v k.ú. Nepomuk, cca 9 m2 f. 

AUTOBOND GROUP, a.s. Kolbenova 859/15, Praha 9 – Vysočany za účelem umístění motorového 

vozidla za účelem reklamní kampaně od 18.6.2019 do 18.6.2020 za nájemné ve výši 12 000,- Kč vč. 

DPH. plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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8) Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v 

Nepomuku, část Dvorec, U Trati 343  (USN-R4-320/2019) 

Schvaluje 

Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v Nepomuku, část Dvorec, U 

Trati   343  pouze na  restauraci  s pí. Marcelou Votavovou na dobu určitou od 1.7.2019 do 

31.12.2019  s tím , že od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019  bude nájemné ve výši 1,-Kč / měsíc  a od 1. 10. 

2019 do 31. 12. 2019 bude za stejných podmínek v původní smlouvě . Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

9) Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, Nádražní 

476, sklepní prostory  (USN-R4-321/2019) 

Neschvaluje 

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v Nepomuku, Nádražní 476, sklepní prostory – 

parkování auta a motorky  -  nájemce p  na dobu určitou od 

1.7.2019 do 31.12.2019 za nájemné ve výši 500,- Kč/měsíc. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

10) Návrh znění  kupní smlouvy - prodej bytů U Sokolovny 558,559  (USN-R4-

322/2019) 

Schvaluje 

Text v čl. IV, bod (3) 

Návrh znění: Kupující prohlašují, že si důkladně prověřili právní i faktický stav předmětu převodu, 

jakož i obsah práv, povinností a závazků plynoucích z vlastnictví jednotky a z bytového společenství, 

takže se ujednává, že prodávající přenechává předmět převodu kupujícím a ti jej přijímají  v právním 

a faktickém stavu existujícím ke dni uzavření této smlouvy. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 
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11) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 

551/30 v budově č.p. 551, Na Vinici III., která je součástí pozemku parc.č. st. 

1167 v k.ú. Nepomuk a parc.č. 268 v k.ú. Klášter  (USN-R4-323/2019) 

Schvaluje 

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 551/30 v budově č.p. 551, 

Na vinici III., která je součástí pozemku par.č. st. 1167 v k.ú. Nepomuk a parc.č. st. 268 v k.ú. Klášter 

za min. cenu 850 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

12) Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 

557/16 v budově č.p. 556-557, U Sokolovny, která je součástí pozemku parc.č. 

st. 1173 v k.ú. Nepomuk  (USN-R4-324/2019) 

Schvaluje 

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na bytovou jednotku č. 557/16 v budově č.p. 556-

557, U Sokolovny, která je součástí pozemku parc.č. st. 1173 za min. cenu 1 100 000,- Kč. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

13) Odkup pozemků st.p.č. 38 včetně stavby Nepomuk čp. 75, rod. dům a ppč. 

112/2 v k.ú. Nepomuk  (USN-R4-325/2019) 

Bere na vědomí 

Možnost odkupu pozemku stpč. 38 o výměře 231 m2 jehož součástí je stavba Nepomuk čp. 75, 

rodinný dům a pozemku ppč. 112/2 (zahrada) o výměře 228 m2 vše v k.ú. Nepomuk od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň. 
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14) Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 ve vlastnictví města 

Nepomuk v k.ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě - doručení znaleckého 

posudku  (USN-R4-326/2019) 

Bere na vědomí 

Znalecký posudek na nově vznikající  pozemek parc.č. 919/2 v k.ú. Klášter u Nepomuka. 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 o výměře  171 m2  v k.ú. Klášter u Nepomuka 

společnosti REHA International, s.r.o. za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku ve výši 28 030,- Kč. 

Prodej pozemku podléhá DPH (cena s DPH 33 916,- Kč). Kupující nese ½ nákladů na vyhotovení 

znaleckého posudku na ocenění pozemku  (celkem částka 3 000,-Kč – ½ nákladů částka 1 500,-Kč) a 

další náklady  spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva. Poplatníkem daně z 

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

Radomíra Vaňková  

 

15) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 

umístění stavby č.IV-12-0014390/2/VB  (USN-R4-327/2019) 

Bere na vědomí 

Uzavření smlouvy “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-0014390/2/VB Nepomuk, PJ, p.č.368/25-NN“, s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích 

parc.č. 346/32 v k.ú. Nepomuk. Obsahem věcného břemene bude právo: umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat zemní kabel NN (Zařízení distribuční soustavy) na dotčených nemovitostech, 

dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za 

jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen 

geometrickým plánem. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-0014390/2/VB Nepomuk, PJ, p.č.368/25-NN“, s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích 

parc.č. 346/32 v k.ú. Nepomuk. Obsahem věcného břemene bude právo: umístit, provozovat, 

opravovat a udržovat zemní kabel NN (Zařízení distribuční soustavy) na dotčených nemovitostech, 

dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Zřízení věcného břemene se navrhuje za 

jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč bez DPH. Přesný rozsah věcného břemene bude vymezen 

geometrickým plánem. Plnění usnesení zajistí: Alena Šulcová 
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16) Žádost o souhlas s pokládkou inženýrských sítí a doplnění HDPE chrániček  

(USN-R4-328/2019) 

Souhlasí 

S požadavkem firmy KTV Nepomuk s.r.o. sídlem Husova 274, 335 01 Nepomuk o pokládkou 

koaxiálního kabelu Cavel a chráničky HDPE včetně propojení rozvodných skříní a umístění rozvodných 

skříní v rámci pokládky inženýrských sítí do pozemků v majetku města Nepomuk a to parcelních čísel 

1545/1, 1545/2, 1545/4, 1562/1, 1556/6, 1556/3, 1556/4 v k.ú. Nepomuk. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s pokládkou včetně propojení rozvodných skříní a 

umístění rozvodných skříní v rámci pokládky inženýrských sítí do pozemků v majetku města 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

Nesouhlasí 

S přistoupením k stávající metropolitní síti firmy KTV Nepomuk s.r.o. se sídlem Husova 274, 335 01 

Nepomuk z důvodu nesouhlasu Plzeňského kraje jako poskytovatele dotace na vybudování 

metropolitní sítě v Nepomuku. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem nesouhlasu s přístupem k stávající metropolitní síti firmy KTV 

Nepomuk s.r.o. se sídlem Husova 274, 335 01 Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

17) Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  (USN-R4-329/2019) 

Bere na vědomí 

Navýšení nájemného dle nájemní smlouvy o nájmu pozemku VS 6548003617 uzavřené s 

pronajímatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 v souladu s ustanovením čl. III., odst. 7. navýšeno na částku 84.003,33 za 

období od 15.2. 2019 do 31.12. 2019. 
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18) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk  (USN-R4-

330/2019) 

Bere na vědomí 

žádost Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk o finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství 

Nepomuk ve výši  200 000 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

19) Účetní závěrka za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody 

Starý Plzenec  (USN-R4-331/2019) 

Bere na vědomí 

Účetní  závěrku za rok 2018 a zprávu nezávislého auditora za rok 2018 akciové společnosti 

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec. 

 

20) Finanční příspěvek na podpora Linky bezpečí, z.s.  (USN-R4-332/2019) 

Neschvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nepomuk na podporu Linky bezpečí, z.s. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

21) Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018   (USN-R4-

333/2019) 

za rok 2018 

Bere na vědomí 

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018.  
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22) Výměna oken a oprava balkonů Nepomuk, Za Kostelem 566,567  (USN-R4-

334/2019) 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení z důvodu podání pouze jediné nabídky. Plnění 

usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Dohodu o ukončení Příkazní smlouvy se společností Stavební poradna s.r.o. na první zadávací řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu “Výměna oken a oprava balkonů Nepomuk, Za Kostelem 566,567”. 

Uzavření nové příkazní smlouvy se společností Stavební poradna s.r.o. na opakované zadávací řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu “Výměna oken a oprava balkonů Nepomuk, Za Kostelem 566,567” za 

cenu 18.000,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Souhlasí 

Se zadávacími podmínkami opakovaného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Výměna 

oken a oprava balkonů Nepomuk, Za Kostelem 566,567”, které budou obdobné , jako u minulého 

zadávacího řízení této zakázky. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Se jmenováním komisí pro otevírání obálek ve složení :  

Členové komise:     Náhradníci: 

Chouň Tomáš Silovský Josef 

Ing. Netušil Václav Ing. Somolík Jaroslav 

Soukupová Kristýna Čížková Štěpánka, DiS 

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

poradna s.r.o., České Budějovice. 

Se jmenováním hodnotící komise ve složení: 

Členové komise:     Náhradníci: 

Vokurka Vladimír Mgr. Marek Baroch 

Chouň Tomáš Silovský Josef 

Soukupová Kristýna Čížková Štěpánka, DiS 

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

v podmínkách zadání.  
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23) restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, stojícího ve výklenkové kapli u 

Špitálského rybníka  (USN-R4-335/2019) 

Bere na vědomí 

Nabídky na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, stojícího ve výklenkové kapli u Špitálského 

rybníka, Nepomuk, kulturní památky rejstř.č. 18572/4-381. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou - BcA. Pavla Žiaková , Boleslavova 

26, 140 00, Praha 4 za cenu  126.700,- Kč. Uchazeč není plátcem DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš 

Chouň. 

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek 

Plzeňského kraje“  č. P067/19 ve výši  100.000,- Kč na akci  „restaurování sochy u Špitálského rybníku, 

p. č. 497/1 a 497/2“. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a 

obnova kulturních památek Plzeňského kraje“  č. P067/19 ve výši  100.000,- Kč na akci  „restaurování 

sochy u Špitálského rybníku, p. č. 497/1 a 497/2“. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

24) restaurování sochy Krista Trpitele, stojící u kostela sv. Jana 

Nepomuckého, Nepomuk  (USN-R4-336/2019) 

Bere na vědomí 

Nabídky na restaurování sochy restaurování sochy Krista Trpitele, stojící u kostela sv. Jana 

Nepomuckého, Nepomuk, kulturní památky rejstř.č. 32391/4-386. 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou - BcA. Pavla Žiaková , Boleslavova 

26, 140 00, Praha 4 za cenu  76.000,- Kč. Uchazeč není plátcem DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš 

Chouň. 
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25) restaurování kamenného milníku, umístěného na křížení silnic E49 a 230, 

Borek u Nepomuku  (USN-R4-337/2019) 

Bere na vědomí 

Nabídky na restaurování kamenného milníku, umístěného na křížení silnic E49 a 230, Borek u 

Nepomuku  

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o dílo s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou - BcA. Pavla Žiaková , Boleslavova 

26, 140 00, Praha 4 za cenu  58.700,- Kč. Uchazeč není plátcem DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš 

Chouň. 

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova historického stavebního fondu v 

památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru 

na území Plzeňského kraje“ č. Z050/19 - „obnova kamenného milníku, Nepomuk – Borek p.p.č. 1500“ 

ve výši  dotace 30.000,- Kč. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova 

historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; 

kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ č. Z050/19 - „obnova kamenného 

milníku, Nepomuk – Borek p.p.č. 1500“. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

26) Opravy MK Nepomuk 2019  (USN-R4-338/2019) 

Bere na vědomí 

Seznam uchazečů výběrového řízení na opravy MK 2019 podle výše nabídkové ceny. 

Silnice Horšovský Týn a.s.                                3.990.000,- Kč bez DPH 

BERGER Bohemia a.s.                                       4.753.999,99 Kč bez DPH 

Vodohospodářské stavby, s.r.o.                     5.379.441,12 Kč bez DHH 

SWIETELSKY stavební s.r.o.                             4.790.158,89 Kč bez DPH 

Silnice Klatovy a.s.                                            3.941.759,86 Kč bez DPH 
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Schvaluje 

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

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a to Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I ve výši 

3.941.759,86 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem pověření zástupce zadavatele, STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o., 

aby na základě uzavřené příkazní smlouvy sdělil výše uvedené rozhodnutí zadavatele jednotlivým 

účastníkům zadávacího řízení. Podpisem smlouvy o dílo s účastníkem výběrového řízení Silnice 

Klatovy a.s., který podal nejnižší nabídku ve výši 3.941.759,86 Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí 

Josef Silovský. 

 

27) Obytná zóna Na Daníčkách II etapa  (USN-R4-339/2019) 

Bere na vědomí 

Oznámení o registraci dotace z program 11706 – Podpora bydlení, název akce 16 TI Nepomuk – 

Obytná zóna Na Daníčkách ze dne 4.6. 2019. Výše dotace bude činit 880.000,-Kč. 

 

28) Úhrada do společenství vlastníků domu čp. 558,559  (USN-R4-340/2019) 

Schvaluje 

Úhradu do společenství vlastníků domu čp. 558, 559 od 1.6.2019 přímo nájemci, kteří ještě nemají 

uzavřenou kupní smlouvu na byt. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

29) XXVII. Nepomucké pivní slavnosti  (USN-R4-341/2019) 

Schvaluje 

Smlouva o spolupráci při realizaci kulturně společenské veřejné akce  „XXVII. 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.  

  



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení – 17.6.2019 
 

 
 

30) Osobní elektromobil NISSAN LEAF  (USN-R4-342/2019) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 02291721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a městem Nepomuk na nákup osobního elektromobilu NISSAN 

LEAF, kde se obě strany dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 02291721 o poskytnutí 

finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 2. 4 . 2019 na této změně a 

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

republiky ze dne  10. 12.  2018 v čl. IV bodu 1 písm. a) odrážce druhé a číslo ,,10 000” nahrazuje 

číslem ,,7 000”. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem dodatku č.1 ke smlouvě č. 02291721 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

31) Rekonstrukce umýváren v Mateřské škole Nepomuk s použitím 

prostředků investičního fondu Mateřské školy Nepomuk  (USN-R4-343/2019) 

Schvaluje 

1) Převod finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Nepomuk (MŠ) ve výši 100.000 

Kč k posílení investičního fondu MŠ Nepomuk. 

2) Použití prostředků investičního fondu MŠ Nepomuk ve výši cca 650.000 Kč bez DPH na 

rekonstrukci umýváren v MŠ Nepomuk. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

32) Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybavení JSDHO 

Dvorec  (USN-R4-344/2019) 

Schvaluje 

přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje  z  dotačního titulu „2019 Příspěvek na 

vybavení a opravy neinvestiční povahy“ ve výši 29 900 Kč na věcné vybavení JSDHO Dvorec, kterou 

schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.06.2019 (č. usnesení 1130/19). 
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Pověřuje 

Jaroslava Somolíka vložením  požadovaných dokumentů pro sepsání smlouvy včetně usnesení Rady 

města Nepomuk o přijetí dotace do systemu eDotace. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

33) Prodloužení kanalizace a zřízení čerpací stanice  - Dvorec, ulice v Huti  

(USN-R4-345/2019) 

Schvaluje 

Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK – komunikace III/11745 a pozemků 547/1 a 

547/2 za cenu dle tabulky – přílohy č.2 této smlouvy nejméně však 500,- Kč bez DPH. Plnění usnesení 

zajistí p. Tomáš Chouń. 

Příkazní smlouvu se společností Stavební poradna s.r.o. na zadávací řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu “ Prodloužení kanalizace a zřízení čerpací stanice  - Dvorec, ulice v Huti ” za cenu 20.000,- Kč 

bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Souhlasí 

Se zadávací dokumentací  zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu “ Prodloužení kanalizace 

a zřízení čerpací stanice  - Dvorec, ulice v Huti ” , která budou obdobná , jako u předcházejících 

stavebních zakázek podobného typu. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

34) Obytná zóna Pod Oborou  (USN-R4-346/2019) 

Bere na vědomí 

Žádost o vyjádření k PD k investiční akci ČEZ Distribuce : “Dvorec, PJ, U Obory – přeložka VN” od spol. 

ProjektEL, s.r.o. 

Schvaluje 

Investiční akci ČEZ Distribuce : “Dvorec, PJ, U Obory – přeložka VN” od spol. ProjektEL, s.r.o. a průběh 

přeloženého VN v lokalitě Pod Oborou. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň 
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35) 6. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-R4-347/2019) 

Bere na vědomí 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 129 196 800 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

182 633 100 Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit  

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 129 196 800 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

182 633 100 Kč. 

 

36) Zelenodolská ulice - prodloužení pokládky HDPE trubky  (USN-R4-

348/2019) 

Schvaluje 

Uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK č. 8600002324 mezi městem 

Nepomuk a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

v souvislosti se vstupem do komunikace Zelenodolská ulice z důvodu prodloužení pokládky HDPE 

trubky pro budoucí datovou optickou síť. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK č. 

8600002324. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

37) Souhlas zřizovatele s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní 

škola Nepomuk do titulu „Šablony II, 02_18_063“  (USN-R4-349/2019) 

Schvaluje 

Podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola Nepomuk do titulu „Šablony II, 02_18_063“. 

Pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem povinného dokumentu „Prohlášení zřizovatele“ k žádosti do 

titulu „Šablony II, 02_18_063“.    
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38) Stavební úpravy objektu č.p.88, nám. Augustina Němejce , Nepomuk  

(USN-R4-350/2019) 

Schvaluje 

Projektovou dokumentaci  k provedení stavby (DPS) “Stavební úpravy objektu č.p.88, nám. Augustina 

Němejce , Nepomuk “včetně položkového rozpočtu nákladů stavby Zpracovaného  společností BRM 

spol. s r.o., Farského 5, Plzeň, Ing. Miroslav Jaroš s celkovou cenou  6.772.741,47 Kč bez DPH. 

Energetické posouzení projektu “Stavební úpravy objektu č.p.88, nám. Augustina Němejce , 

Nepomuk “ zpracované Ing. Jiřím Boudou, Opavská 3, Plzeň 

Souhlasí 

S podáním žádosti do 121. Výzvy OPŽP   Energetické úspory . 

 

39) Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec  (USN-R4-

351/2019) 

RM  Schvaluje 

Projektovou dokumentaci akce ,,Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec” včetně 

položkového rozpočtu ve výši 2.797.400,- Kč bez DPH. 

RM  Souhlasí 

S podáním žádosti do 121. Výzvy OPŽP Energetické úspory. 

RM  Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu s projektovou dokumentací  včetně položkového 

rozpočtu a s podáním žádosti do 121. Výzvy OPŽP Energetické úspory. Plnění usnesení zajistí Josef 

Silovský. 
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40) Odstranění havarijního stavu na ÚV Nepomuk  (USN-R4-352/2019) 

Bere na vědomí 

Návrh Příkazní smlouvy se Stavební poradnou České Budějovice, spol. s r.o., sídlem Průběžná 

2521/48, 370 04 České Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek 

zahrnující přípravu, organizaci a administrativní zajištění zadávacího řízení akce ,,Odstranění 

havarijního stavu na ÚV Nepomuk” za částku 20.000,-Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Uzavření Příkazní smlouvy se Stavební poradnou České Budějovice, spol. s r.o., sídlem Průběžná 

2521/48, 370 04 České Budějovice na obstarání záležitosti spočívající v zajištění zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek 

zahrnující přípravu, organizaci a administrativní zajištění zadávacího řízení akce ,,Odstranění 

havarijního stavu na ÚV Nepomuk” za částku 20.000,-Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem  Příkazní smlouvy se Stavební poradnou České Budějovice, spol. s 

r.o., sídlem Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice akce ,,Odstranění havarijního stavu na ÚV 

Nepomuk” za částku 20.000,-Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

41) Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk  (USN-R4-

353/2019) 

Pověřuje 

Starostu města Nepomuk Ing. Jiřího Švece podpisem rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu “NOVÉ UČEBNY PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ V ZŠ NEPOMUK, registrační číslo projektu : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008252”. 

Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 Starostu města Nepomuk Ing. Jiřího Švece podpisem kupní smlouvy “NOVÉ UČEBNY PRO ROZVOJ 

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V ZŠ NEPOMUK, registrační číslo projektu : 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008252” – část 1 – Nábytek a podpisem kupní smlouvy “NOVÉ UČEBNY 

PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V ZŠ NEPOMUK, registrační číslo projektu : 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008252” – část 2 – dílenské vybavení s vítěznými uchazeči zadávacího 

řízení na tuto veřejnou zakázku. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 
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42) Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa  (USN-R4-354/2019) 

Schvaluje 

Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na stavební práce akce Obytná zóna Na 

Daníčkách II. etapa ve složení : 

Členové komise                                        Náhradníci 

Vladimír Vokurka                                     Mgr. Marek Baroch 

Josef Silovský                                            Tomáš Chouň 

Kristýna Soukupová                                 Štěpánka Čížková 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem jmenování  komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

stavební práce akce Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

43) Předání osvědčení  zastupiteli  (USN-R4-355/2019) 

Bere na vědomí 

Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce panu Milanovi Demelovi.  

 

44) Sbírka na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky  (USN-

R4-356/2019) 

Schvaluje 

Zaslání částky 7.000,-- Kč na transparentní účet v rámci sbírky na podporu pozůstalým po panu 

místostarostovi obce Dražůvky, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce  
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45) Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace 

pro veřejnou potřebu  ze dne 30. 12. 2009  (USN-R4-357/2019) 

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení  

Dodatek č. 3 ke Smlouvě  o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ze dne 

30. 12. 2019 . 

 

 

 

 

  Vladimír Vokurka          Ing. Jiří Švec 

Radní města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

  

 




