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Číslo jednání:  JedNR4-34/2020 

Datum jednání:  30.03.2020 

 

2) Program jednání  (USN-R4-674/2020) 

1. Zahájení 
2. Program jednání  
3. Kontrola usnesení   
4. Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa   
5. Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, 1. etapa   
6. Stavební úpravy objektu č.p.88, Nepomuk   
7. Výměna oken a oprava balkonů, Pivovarská č. p. 570, 571, 572, Nepomuk   
8. Oplocení urnového háje s rozšířením hrobových míst  -ODLOŽENO !!! 
9. Územní plán Nepomuk - změna č.1   
10. Souhlas s užitím části pozemku   
11. 3. rozpočtové opatření v roce 2020   
12. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné   
13. Převod pozemku parc.č. 103/7 v k.ú. Nepomuk od Státního pozemkového úřadu   
14. Dotace v dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Plzeňského kraje v roce 2020“  
15. Různé+Diskuse 
16. Závěr 

 

3) Kontrola usnesení  (USN-R4-675/2020) 

Bere na vědomí 

Kontrola usnesení 
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4) Obytná zóna Na Daníčkách II. etapa  (USN-R4-676/2020) 

Schvaluje 

Uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo se zhotovitelem STAVMONTA spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 

996/33, 312 00 Plzeň, týkající se vzniklých nepředpokládaných vice a méně prací, kde se původní 

cena díla ve výši 10.200.000,- Kč bez DPH mění na částku 10.575.135,11 Kč bez DPH. 

Pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem Dodatku č.1 smlouvy o dílo se zhotovitelem STAVMONTA spol. s 

r.o., se sídlem Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň s výslednou cenou díla 10.575.135,11 Kč bez DPH. 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

 

5) Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, 1. etapa  (USN-R4-677/2020) 

Bere na vědomí 

Odborný posudek v podlimitním zadávacím řízení veřejné zakázky  „Obytná zóna Pod Oborou, 

Nepomuk - Dvorec, 1. Etapa” – podklad pro posouzení a hodnocení nabídek zpracovaný společností 

Stavební poradna s.r.o., České Budějovice. 

Protokol z jednání hodnotící komise ze dne 25.3.2020 a výsledek posouzení a hodnocení nabídek 

v otevřeném podlimitním zadávacím řízení veřejné zakázky  „Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - 

Dvorec, 1. Etapa”  – doporučení vybrat nabídku od společnosti  SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 

33501 Nepomuk, IČ : 26342812 za nabídkovou cenu 9.100.000,- Kč bez DPH. 

Schvaluje 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky v otevřeném podlimitním zadávacím řízení 

veřejné zakázky  „Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, 1. Etapa” od společnosti  SILNICE 

NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk, IČ : 26342812 za nabídkovou cenu 9.100.000,- Kč bez 

DPH.  Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce veřejné zakázky  „Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - 

Dvorec, 1. Etapa” se společností  SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk, IČ : 

26342812 za smluvní cenu 9.100.000,- Kč bez DPH.  Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

 

 



 

RADA MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení 30.3.2020 
 

 
 

6) Stavební úpravy objektu č.p.88, Nepomuk  (USN-R4-678/2020) 

Schvaluje 

Zrušení  zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce “Stavební úpravy objektu 

č.p.88, Nepomuk” zpracovávaného společností  STAVEBNÍ PORADNA s.r.o., České Budějovice . Plnění 

usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Odstoupení od dotace z programu MŽP /OPŽP identifikační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010228 

ve výši  2.538.949,05 Kč při celkových nákladech akce 8.219.686,87 Kč včetně DPH. Plnění usnesení 

zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

7) Výměna oken a oprava balkonů, Pivovarská č. p. 570, 571, 572, Nepomuk  

(USN-R4-679/2020) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.1 na stavební práce Výměna oken a oprava balkonů, Pivovarská 

č. p. 570, 571, 572, Nepomuk se společností  ŠVIHOVEC s.r.o. spočívající v posunutí termínů akce na 

dílčí termín plnění prací (50% objem prostavěnosti): do 31. 8. 2020 a termín dokončení stavebních 

prací: do 30. 9. 2020. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

9) Územní plán Nepomuk - změna č.1  (USN-R4-680/2020) 

Bere na vědomí 

Nabídku od společnosti UNIT architekti, s.r.o. , Slezská 1454, 130 00 Praha 3 , IČ : 63987309 na 

zpracování změny územního plánu Nepomuk č.1 ze dne 20.3.2020 za nabídkovou cenu 78.500,- Kč 

bez DPH. 

Schvaluje 

Uzavření objednávky u společnosti UNIT architekti, s.r.o. , Slezská 1454, 130 00 Praha 3 , IČ : 

63987309 na zpracování změny územního plánu Nepomuk č.1 za cenu 78.500,- Kč bez DPH dle 

nabídky ze dne 20.3.2020. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň 

Určuje 

Zodpovědným zastupitelem za pořízení změny územního plánu č.1 pana PhDr. Pavla Kroupu. 
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10) Souhlas s užitím části pozemku  (USN-R4-681/2020) 

Bere na vědomí 

Žádost  o souhlas s užitím části pozemku ve vlastnictví města 

Nepomuk č. 221/3 v k.ú. Nepomuk za účelem zřízení dočasné zpevněné plochy pro účel výstavby 

rodinného domu a stodoly na pozemku 223/12 v k.ú. Nepomuk a to po dobu nezbytně nutnou 

Souhlasí 

s užitím části pozemku ve vlastnictví města Nepomuk č. 221/3 v k.ú. Nepomuk za účelem zřízení 

dočasné zpevněné plochy pro účel výstavby rodinného domu a stodoly na pozemku 223/12 v k.ú. 

Nepomuk a to po dobu nezbytně nutnou. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

11) 3. rozpočtové opatření v roce 2020  (USN-R4-682/2020) 

Schvaluje 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 109 791 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

139 677 450 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu  třetím rozpočtovým opatřením v roce 2020. Plnění usnesení  

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

12) Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné  

(USN-R4-683/2020) 

Bere na vědomí 

žádost Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení 

zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné ve výši  45.000,-- Kč. 

Doporučuje zastupitelstvu schválit 

poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického 

materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné ve výši  25 000,-- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík. 
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13) Převod pozemku parc.č. 103/7 v k.ú. Nepomuk od Státního pozemkového 

úřadu  (USN-R4-684/2020) 

Souhlasí 

S podáním žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o převod pozemku parc.č. 103/7 o výměře 447 m2 

v k.ú. Dvorec za účelem realizace investičního záměru vybudování místní komunikace. Plnění 

usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

 

14) Dotace v dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“  (USN-R4-685/2020) 

Schvaluje 

podání žádosti o dotaci v dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Plzeňského kraje v roce 2020“ pro JSDHO Dvorec. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka podáním žádosti o dotaci v dotačním programu „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ pro JSDHO Dvorec prostřednictvím systému 

e-Dotace. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




