
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 24.9.2020 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-15/2020  
Datum jednání:  24.09.2020 
Místo jednání: sál Kulturního a informačního centra Nepomuk 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:   
Hosté:   
Přílohy: jsou součástí návrhů 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA - členové zastupitelstva města Nepomuk: 

Jméno a příjmení INC Za stranu/hnutí Přítomnost 

Baroch Karel KB Zelená pro Nepomuk ANO 

Baroch Marek, Mgr. MB ANO 2011 ANO 

Demela Milan, Mgr. MD SN pro Nepomuk ANO 

Hánová Anna, PharmDr. AH Sdružení ODS a NK ANO 

Jiran Pavel, Ing. PJ SN pro Nepomuk ANO 

Kouba Jiří JK ANO 2011 ANO 

Kovář Václav VK Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

ANO 

Kroupa Pavel, PhDr. PK Zelená pro Nepomuk NE 

Mareček Michal, MUDr. MM Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

NE 

Němec Miroslav, Ing. MNS SNK - Pro Nepomuk ANO 

Němec Miroslav, Mgr. MNMl SNK - Pro Nepomuk ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy ANO 

Švec Jiří, Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

Zeman Pavel, Mgr. PZ SNK - Pro Nepomuk ANO 

1. Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 18:05 XV. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, 
že zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. 
Protože je na zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva, je zasedání usnášeníschopné. 
Úvodem byli určeni zapisovatelé Alice Baumruková Kotylová a Pavel Motejzík.  

_________________________________________________________________ 
 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal J. Švec ověřovatele zápisu z XIV. zasedání 
městského zastupitelstva ze dne 30. 6. 2020 o podání zprávy o ověření zápisu. 
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J. Kouba řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 
_________________________________________________________________ 
 
 
3. Program jednání 
 
Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 1   
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4   
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9   
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20   
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15   
12. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570   
13. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 571   
14. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 572   
15. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 552, byt č. 1   
16. Zrušení USN-Z4-202/2020 Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8   
17. Odkup pozemku st.p.č. 266 včetně stavby bez čp/če v k.ú. Dvorec   
18. Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Nepomuk   
19. 7. rozpočtové opatření v roce 2020   
20. 8. rozpočtové opatření v roce 2020   
21. 9. rozpočtové opatření v roce 2020   
22. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na obnovu litinové 

sochy včetně podstavce   
23. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřené mezi městem 

Blovice a městem Nepomuk nový bod jednání 
24. Stanice IZS - novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk  nový bod jednání 
25. Různé+Diskuse 
26. Závěr 
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DISKUZE: 
J. Švec upozornil na změnu – přesunutí nového bodu č. 24 Stanice IZS - novostavba požární 
zbrojnice pro JPO III Nepomuk za bod č. 6. Dále upozornil na přidání bodu č. 23 
Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřené mezi městem Blovice a 
městem Nepomuk. 
 
Finální návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Stanice IZS - novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk  
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 1   
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4   
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9   
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20   
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15   
13. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570   
14. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 571   
15. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 572   
16. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 552, byt č. 1   
17. Zrušení USN-Z4-202/2020 Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8   
18. Odkup pozemku st.p.č. 266 včetně stavby bez čp/če v k.ú. Dvorec   
19. Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Nepomuk   
20. 7. rozpočtové opatření v roce 2020   
21. 8. rozpočtové opatření v roce 2020   
22. 9. rozpočtové opatření v roce 2020   
23. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na obnovu litinové 

sochy včetně podstavce   
24. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřené mezi městem 

Blovice a městem Nepomuk   
25. Různé+Diskuse 
26. Závěr 
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Návrh usnesení: (878/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
___________________________________________________________________________ 
 

 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

J. Švec navrhl jako členy návrhové komise M. Barocha, M. Němce ml. a P. Zemana. 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu K. Barocha a V. Nováka. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (879/NZ4/2020) 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení M. Němec ml., M. Baroch a P. Zeman. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

 
Návrh usnesení: (879/NZ4/2020) 

ZMN volí ověřovatele zápisu K. Barocha a V. Nováka. 

 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
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___________________________________________________________________________ 
5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení a jsou plněna. KV se sejde 29. 9. 
 
J. Švec předal slovo M. Němcovi st. 
M. Němec st. uvedl, že finanční výbor se sešel a projednal finanční záležitosti, které budou 
projednány dnes na ZMN. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (880/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

_________________________________________________________________ 
 
6. Zpráva z jednání rady města 

 
J. Švec požádal V. Vokurku o podání informací z jednání městských rad. 
V. Vokurka podal informace z jednání městských rad. Zprávy z jednání rad jsou k dispozici v 
příloze tohoto zápisu. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 

 
Návrh usnesení: (881/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání městské rady.  

_________________________________________________________________ 
 

 
7. Stanice IZS - novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: I. Šiftová 
 
J. Švec předal slovo I. Šiftové. 
I. Šiftová seznámila přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk dopisem ze dne 7. 9. 2020 obdrželo oznámení z řídícího orgánu IROPU o 

uvolnění finančních prostředků ve výši 23 283 943,- Kč k žádosti o dotaci z EFRR 

CZ.06.1.23/0.0/0/16_055/0003767 „ Stanice IZS – novostavba požární zbrojnice pro JPO III 

Nepomuk“. Rovněž by město mělo obdržet příspěvek na realizaci ze státního rozpočtu. 

Nákladová cena dle kalkulace roku 2018 představuje částku 36 984 585,- Kč vč. DPH. 

Nezpůsobilé výdaje představují částku 9 592 886,- Kč. Dotace je počítána ze způsobilých 

výdajů a to ve výši 85 % tj. 

23 282 944 Kč vč. DPH, k této částce je nutné připočítat 5 % dotace ze SR tj. 1 369 585,- 

Kč.(počítána ze způsobilých nákladů).  

Město při souhlasu s realizací zaplatí 10% ze způsobilých výdajů tj. 2 739 169,8 Kč + 

zbývající nezpůsobilé výdaje ve výši 9 592 886 Kč - ponížené o náklady za již provedenou 

realizaci:  

Náklady za již provedenou realizaci: 

 

 
SO_06b: Zpevněné plochy - obslužná komunikace a zbylá parkovací místa 4 472 806,14 Kč (část 
realizováno) 

SO_05: Opěrná zeď  295 705,77 Kč 
 
Závěr: 
Rada města Nepomuk doporučila Zastupitelstvu města Nepomuk přijetí dotace (termín jednání rady 
21. 9. 2020) 
 
Předběžná alokace finančních prostředků na realizaci projektu z rozpočtu města na r. 2021-2023 
by byla rozpočtována v celkové výši 7,2–8 mil Kč vč. projektové dokumentace, za předpokladu,  
že nedojde k dramatickému navýšení nákladů na realizaci.    

 
J. Švec doplnil, že pakliže se budou náklady a ekonomika státu vyvíjet tragicky, pořád je 
možnost v roce 2023 dotaci vrátit. Tak vysoká dotace s malým podílem města už se ale 
možná nebude nikdy opakovat. 
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DISKUZE: 
M. Baroch uvedl, že byl přítomen přípravě projektové dokumentace na hasičskou zbrojnici. 

Hledaly se už od roku 2016 dotační tituly a spousta jednání předcházela tomu, než se nyní 

zjevila jako možnost tato dotace. 

J. Švec řekl, že co se týče staré hasičské zbrojnice, tak část využívá záchranná služba, ta 

údajně neplánuje v dohledné době svou vlastní stavbu ani se neplánuje přesouvat 

z Nepomuka z důvodu výhodného umístění. Je možné, že časem dojde k odprodeji části 

budovy záchranné službě. Část budovy, kterou časem opustí hasiči, by mohlo město využít 

např. pro technické služby. Možností je spousta. 

J. Švec předal slovo generálovi . 

F. Pavlas popsal pohled na investici ze strany hasičů. 

J. Kouba se zeptal, zda už někdo mluvil se záchrannou službou o možnostech využití budovy. 

J. Švec odpověděl, že zatím jim nenabízel prostory zbrojnice, jelikož informace o dotaci je 

stará 14 dní. Ale v plánu rozhodně je nabídnout jim odkup. 

J. Kouba řekl, že neví, jak dlouho by město utáhlo, pokud by stará zbrojnice zůstala městu 

„na krku“. 

A. Hánová se zeptala, jaký mají profesionální hasiči rozpočet. 

 odpověděl, že jeho odhad je cca 40 000 000 Kč, což je velmi střízlivý odhad, může 

to být i víc. 

V. Vokurka uvedl, že na jaře všechny stavebniny zaznamenaly boom, kdy u nich všichni 

nakupovali, zatímco od srpna už se situace klidní a nic moc se neděje. Proto by se mohlo 

začít opět soutěžit trochu „normálně“. Zmínil ještě finanční „polštář“ 19 000 000 Kč, který 

město má a který postupem času ztrácí na hodnotě, pokud se tyto peníze neivestují 

například do smysluplné stavby. Stávající stavba zbrojnice se může časem využít lecjak, to 

bude předmětem budoucí diskuze. Roky 2022 a 2023 budou těžší, ale pokud to město 

překlene a na nějakou dobu „přiškrtí“ rozpočet, pak přijde doba, kdy se do rozpočtu vrátí 

dotace, která bude navíc a díky ní zase bude možnost zainventovat do něčeho nového.  

P. Jiran zdůraznil, že peníze v takové výši jako teď už pravděpodobně nikdy nebude možné 

získat. 

 také uvedl, že dotace v takových procentech jako teď už opravdu nikdy nebude. 

J. Švec zdůraznil, že zítra musí město dotaci potvrdit, nebo odmítnout. 

M. Baroch uvedl, že stejným způsobem se financoval například komunitní dům ve Dvorci – 

město postavilo za své a následně jim z dotace byly peníze vráceny. 

J. Kouba řekl, že by nerad, aby se schválila dotace a pak už se o tom nejednalo, například o 

využití staré zbrojnice apod. 

I. Šiftová uvedla, že zítra bezpodmínečně musí odejít dopis, jinak bude žádost města 

vyřazena. Není tedy momentálně prostor pro žádnou velkou diskuzi. 
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V. Vokurka řekl, že pokud by se náklady na stavbu ukázaly následně jako příliš velké, je stále 

během následujících tří let možnost od projektu kdykoliv odstoupit.  

P. Zeman zmínil problematiku parkovacích míst hasičů. Stavba nových garáží se řešila v roce 

2017. V roce 2018 vyšla dotace, hasiči se přihlásili, ale jejich projekt byl pod čarou. Teď se 

objevila tato nová příležitost a jiná už opravdu nebude. 

M. Baroch uvedl, že město čeká ještě řešení výjezdu. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (883/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí 

Obsah dopisu ředitele Odboru řízení operačních programů MMR ČR a přiznání výše dotace 

na novostavbu požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk.  

ZMN schvaluje 

přijetí možné dotace finančních prostředků z programu IROP výzva č. 36 Stanice 

integrovaného záchranného systému na projekt 

“Stanice IZS – novostavba požární zbrojnice pro JPO III Nepomuk” ve výši 23.282.943,30 Kč 

(celková dotace z IROPU + dotace 5 %  ze státního rozpočtu ve výši 1 369 585,- Kč). 

Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X Z Z A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (11-0-2) 

 

 ještě přednesl požadavky a prosby, které mají hasiči směrem k městu. 

_________________________________________________________________ 
 

8. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 1 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav:  má uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu na byt v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 1. Má zaplacenou první splátku ve výši 
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240 000,- Kč. Požádala z finančních důvodů o změnu splatnosti kupní ceny ( druhé splátky) ve 

výši 327 307,- Kč z 30.6.2020 na 31.12.2020.  

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
V 18:57 odešel J. Kouba. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (861/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 1, o velikosti 2+k.k., celková plocha 50,5 m2 – budoucí 

kupující  s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) původně splatná 

do 30.6.2020 bude splatná až 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A X A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-0-0) 

_________________________________________________________________ 

 

9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: M. Suchá 

 

V 19:00 se vrátil J. Kouba a odešel P. Jiran. 
V 19:02 se vrátil P. Jiran. 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: pí.  má uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví bytu na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4. Má zaplacenou první splátku ve 

výši 300 000,- Kč. Požádala o změnu splatnosti doplatku kupní ceny ve výši 606 275,- Kč z 

30.6.2020 na 31.10.2020.   
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DISKUZE: 

A. Hánová se zeptala, jestli mají už všichni propadlou splatnost. 

V. Vokurka uvedl, že jsou všichni v nájmu. 

J. Kouba se zeptal, zda mají všichni dodatky, zdá se mu, že některé byty chybí. 

I. Šiftová odpověděla, že je možné, že někdo nemá zájem o převod do osobního vlastnictví, 

případně už byl převod do osobního vlastnictví proveden dříve. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (862/NZ4/2020) 
ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictí 

v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4, o velikosti 3+k.k., celková plocha 83,8 m2 – budoucí 

kupující s tím, že splatnost kupní ceny (druhé splátky) původně splatná 

30.6.2020 bude splatná až 31.10.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

________________________________________________________________ 

 

10. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav:  má uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu na byt v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9. Má zaplacenou první splátku ve výši 

260 000,- Kč. Požádal z důvodu dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, kterým se prodlužuje 

nájemní poměr uvedeného bytu z 30.6.2020 do 31.10.2020 o změnu splatnosti kupní ceny ve 

výši 307 307,- Kč z 30.6.2020 na 31.10.2020.  
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DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (863/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 51,4 m2 – budoucí 

kupující  s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) původně splatná 

30.6.2020 bude splatná až 31.10.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

 
 

 
 
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav:  má uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20. Má zaplacenou první splátku ve výši 

260 000,- Kč. Požádala z finančních důvodů o změnu splatnosti doplatku kupní ceny ve výši 

404 081,- Kč z 30.6.2020 na 31.12.2020.  

DISKUZE: 
V. Vokurka uvedl, že dnes s  mluvil, peníze má připraveny a zaplatí dřív. 
 
Návrh usnesení: (864/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20, celková plocha 63,7 m2 – budoucí kupující 

 s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) původně splatná 30.6.2020 

bude splatná až 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

 

 
 
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15  
Předkládá: RMN 
Zpracoval: M. Suchá 
 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav:  mají uzavřenou smlouvu o budoucí 

smlouvě o převodu vlastnictví bytu na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15. Mají 

zaplacenou první splátku ve výši 400 000,- Kč. Žádají z finančních důvodů o změnu splatnosti 

doplatku kupní ceny ve výši 408 043,- Kč z 30.6.2020 na 31.12.2020.  

DISKUZE: 
M. Němec st. se zeptal, kolik zbyde do budoucna bytů k prodeji. 
V. Vokurka odpověděl, že do konce roku by měly být všechny byty prodané a k tomu 3 
pozemky Na Daníčkách. 
J. Švec řekl, že je zde ještě jeden bytový dům, který je na 30 let. 
I. Šiftová uvedla podrobnosti ohledně finanční stránky prodejů. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (873/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 15, o velikosti 3+k.k., celková plocha 74,5 m2 – 

budoucí  kupující  s tím, že splatnost kupní ceny       

(druhé splátky) původně splatná 30.6.2020 bude splatná do 31.12.2020. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
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13. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: M. Suchá 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: Po výměně oken a oprav balkonů dojde k prodeji bytů v Nepomuku, Pivovarská 

570. Při prodeji musí být vyvěšen záměr města a musí být prodej schválen zastupitelstvem. 

Všichni kupující mají uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Většina již má zaplacenou 

celou kupní cenu, někteří doplatí nejpozději do 31.12.2020. (570/1 a 570/9).    

V 19:12 odešel J. Švec. 

DISKUZE: 

J. Kouba se zeptal, jak to s vlatnictvím bytovky bude dál. 

J. Švec řekl, že ještě není zapsaná v katastru, až bude, bude bytovka těch vlastníků. 

V. Vokurka upřesnil, že si pak musí obyvatelé založit SVJ.) 

J. Kouba vyslovil obavu, jestli se potom dlouhá léta nepotáhnou požadavky majitelů na 

nějaké opravy apod. 

V. Vokurka uvedl, že některé požadavky byly vzneseny a město momentálně prověřuje, zda 

jsou oprávněny. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (865/NZ4/2020) 

ZMN schvaluje prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 570 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 1 – kupující  za cenu 567 307,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 2 – kupující  za cenu 607 797,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 3 – kupující za cenu 421 620,- Kč 
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Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 4 – kupující  za cenu 449 633,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 5 – kupující  za cenu 486 788,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 6 – kupující  za cenu 

328 919,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 7 – kupující  za cenu 449 633,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 8 – kupující  za cenu 486 788,- Kč 

Nepomuk, pivovarská 570, byt č. 9 – kupující  za cenu 567 307,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 10 – kupující  za cenu 468 496,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 570, byt č. 11 – kupující  za 

cenu 485 571,- Kč 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A X A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-0-0) 

 

 

14. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 571   

Předkládá: RMN 

Zpracovala: M. Suchá 

 

V 19:15 se vrátil J. Švec. 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Po výměně oken a oprav balkonů dojde k prodeji bytů v Nepomuku, Pivovarská 571. Při 

prodeji musí být vyvěšen záměr města a musí být prodej schválen zastupitelstvem. Všichni 

kupující mají uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Většina již má zaplacenou celou 
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kupní cenu, někteří doplatí nejpozději do 31.12.2020. (571/3, 571/4, 571/9, 571/10, a 

571/12)  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (866/NZ4/2020) 
ZM schvaluje prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 571 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 1 – kupující  za 

cenu 652 386,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 2 – kupující  za cenu 533 324,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 3 – kupující  za cenu 619 392,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 4 – kupující  za cenu 906 275,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 5 – kupující  za cenu 582 050,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 6 – kupující  za cenu 619 400,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 7 – kupující  za cenu 

532 638,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 8 – kupující  za cenu 842 807,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 9 – kupující  za cenu 

695 748,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 10 – kupující  za cenu 872 628,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 11 – kupující  za cenu 344 658,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 12 – kupující  za cenu 906 275,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 13 – kupující  za cenu 549 566,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 14 – kupující  za cenu 808 043,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 571, byt č. 15 – kupující  za cenu 359 117,- Kč 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

_________________________________________________________________ 
 

15. Prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 572   

Předkládá: RMN 

Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: Po výměně oken a oprav balkonů dojde k prodeji bytů v Nepomuku, Pivovarská 

572. Při prodeji musí být zveřejněn záměr města a musí být prodej schválen zastupitelstvem. 

Všichni kupující mají uzavřenou smlouvu a smlouvě budoucí kupní. Většina již má zaplacenou 

celou kupní cenu, někteří doplatí nejpozději do 31.12.2020. (572/15).  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (867/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje prodej bytů v Nepomuku, Pivovarská 572 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 1 – kupující  za cenu 622 556,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 2 – kupující  za cenu 647 022,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 3 – kupující  za cenu 163 576,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 4 – kupující  za cenu  

359 117,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 5 – kupující za 

cenu 536 200,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 6 – kupující  za cenu 517 082,- Kč 
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Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 7 – kupující  za cenu 468 496,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 8 – kupující  za cenu 344 658,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 9 – kupující  za cenu 

816 872,- Kč  

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 10 – kupující  za cenu 403 388,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 11 – kupující  za cenu 619 400,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 12 – kupující  za cenu 359 117,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 13 – kupující  za cenu 816 872,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 14 – kupující  

za cenu 517 082,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 15 – kupující  za 

cenu 808 043,- Kč 

Nepomuk, Pivovarská 572, byt č. 16 – kupující  za cenu 503 707,- Kč 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

 

 
 
16. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 552, byt č. 1 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 24.9.2020 
 

 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: p  jsou nájemci bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, 

byt č. 1. V současné době mají zájem o odkoupení bytu. Cenu bytu ve výši 417 241,- Kč 

uhradí do 31.12.2020. 

DISKUZE: 
 
Návrh usnesení: (874/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 552, 

byt č. 1, o velikosti 2+k.k., celková plocha včetně příslušenství 51,9 m2 – kupující 

 (nájemci bytu) za cenu 417 241,- Kč. Cenu bytu uhradí do 

31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

___________________________________________________________________________ 
 

 
17. Zrušení USN-Z4-202/2020 Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 
č. 8 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav:  je nájemcem bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8. Byl 

rozhodnutý si byt koupit, ale v současné době si byt koupit z finančních důvodů nemůže. 

Bude pokračovat v nájemním vztahu. 

DISKUZE: 
V. Kovář se zeptal, zda bude město vracet první splátku. 
J. Švec odpověděl, že ano. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (872/NZ4/2020) 
ZMN ruší prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8, o velikosti 2+k.k., celková 

plocha včetně příslušenství 62,8 m2 – kupující za cenu ve výši 655 226,- 
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Kč s tím, že již uhradil první splátku ve výši 235 000,- Kč, druhou splátku – doplatek ve výši 

420 226,- Kč uhradí do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

 

18. Odkup pozemku st. p. č. 266 včetně stavby bez čp/če v k. ú. Dvorec 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: R. Vaňková 

 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

V rámci výstavby akce „Přestupní uzel Nepomuk-Dvorec“ dochází k výkupu pozemků pod 
stavbou. Vzhledem k tomu dochází k majetkovému vypořádání s touto společností.  
Dne 7. 8. 2020 jsme obdrželi sdělení ČD, a.s., ve kterém se uvádí, že projednání žádosti o 
odkup předmětného pozemku bylo ukončeno s kladným vyjádřením navrhovanou kupní 
cenou ve výši 34.000,-Kč. 
Rada projednala dne 24. 8. 2020 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 
navrženého usnesení (USN-R4-837/2020). 
 
DISKUZE: 

J. Kouba se zeptal, za jakým účelem by město pozemek odkoupilo. 

J. Švec vysvětlil důvody odkupu. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (876/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje odkup pozemku v k. ú. Dvorec, a to pozemku st. p. č. 266 o výměře 32 m2 
včetně budovy bez čp/če stavba občanského vybavení od společnosti České Dráhy, a.s. za 
cenu 34.000,-Kč. Plnění usnesení zajistí Mgr. R. Vaňková. 
 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 
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19. Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu Nepomuk  

Předkládá: RMN 

Zpracovala: R. Vaňková 

 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Předložení návrhu na vydání změny č. 1 Územního plánu Nepomuk: 

Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 Územního plánu Nepomuk (dále jen „změna ÚP“) 
z vlastního podnětu zkráceným postupem a o jejím obsahu schválilo Zastupitelstvo města 
Nepomuk dne 30. 4. 2020 usnesením č. USN—186/2020 na veřejném zasedání zastupitelstva 
a současně určilo zastupitele města pro projednání Vladimíra Vokurku. Dne 28. 5. 2020 
schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk usnesením č. USN-Z4-194/2020 rozhodnutí o 
rozšíření obsahu změny ÚP z vlastního podnětu pořizované zkráceným postupem dle § 55a 
stavebního zákona a rozšíření obsahu změny ÚP na základě předloženého návrhu na 
zkrácený postup pořízení změny územního plánu postupem dle § 55a stavebního zákona na 
prověření změny plochy veřejných prostranství na plochu smíšenou obytnou a dále 
podmínilo pořízení změny ÚP na základě návrhu úhradou nákladů s touto změnou spojených 
navrhovatelem. 
Pořizovatel zajistil v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny ÚP. 
Pro zpracování změny ÚP byli vybráni UNIT architekti s.r.o. 
Dne 10. 6. 2020 byl doručen návrh změny ÚP pro veřejné projednání, na základě čehož 
pořizovatel veřejnou vyhláškou ze dne 10. 6. 2020 v souladu s §55b odst. 2 a dle § 52 odst. 1 
a 2 stavebního zákona doručil návrh změny ÚP a oznámil veřejné projednání návrhu změny 
ÚP, které se konalo dne 14. 7. 2020. Vyhodnocení uplatněných připomínek je uvedeno 
v části 11 odůvodnění změny ÚP a soulad změny ÚP s doručenými stanovisky dotčených 
orgánů je uveden v části 02 D odůvodnění změny ÚP. Návrh rozhodnutí o doručených 
námitkách s jejich odůvodněním je uveden v části 10 odůvodnění změny ÚP.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání 
návrhu změny ÚP a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval v souladu s § 55b odst. 7 
stavebního zákona ve spojení s § 53 odst. 1 stavebního zákona návrh rozhodnutí o 
námitkách, dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je město povinno uvést 
návrh změny ÚP do souladu s tímto rozhodnutím dle ust. § 54 odst. 4 stavebního zákona. 
Následně pořizovatel v souladu s § 55b odst. 7 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 1 
stavebního zákona předložil Zastupitelstvu města Nepomuk návrh na vydání změny ÚP 
s jeho odůvodněním.  
 
V případě, že zastupitelstvo města Nepomuk nesouhlasí s předloženým návrhem na vydání 
změny č. 1 Územního plánu Nepomuk nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený 
návrh změny ÚP v souladu s § 55b odst. 7 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 3 
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stavebního zákona pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej 
zamítne.  
 
DISKUZE: 

V. Novák poprosil o laické vysvětlení, o jaká konkrétní místa se jedná.  

J. Samek řekl, že jde v podstatě o lokalitu Pod Oborou. 

V. Vokurka vysvětlil, že je to na konci stezky Helenky, a podrobněji místo popsal. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (875/NZ4/2020) 
Bere na vědomí 

návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem 

Městským úřadem Nepomuk, odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 

tohoto usnesení v souladu s ustanovením § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) ve spojení s § 54 

odst. 1 stavebního zákona. 

Ověřuje 

v souladu s ustanovením § 55b odst. 7 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 2 

stavebního zákona, že návrh změny č. 1 Územního plánu Nepomuk není v rozporu s 

Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuální 

podobě, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

Rozhoduje o námitkách 
podaných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Nepomuk v souladu s návrhem rozhodnutí 
o námitkách včetně odůvodnění tak, jak je uvedeno v části 10 odůvodnění změny č. 1 
Územního plánu Nepomuk, které je nedílnou součástí vydávané územně plánovací 
dokumentace – dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 

Bere na vědomí 

vyhodnocení připomínek podaných k návrhu změny č. 1 Územního plánu Nepomuk tak, jak 

je uvedeno v části 11 odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Nepomuk, které je nedílnou 

součástí vydávané územně plánovací dokumentace – dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Vydává 

změnu č. 1 Územního plánu Nepomuk formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dle 

přílohy tohoto usnesení dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a 
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§ 55 odst. 6 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

________________________________________________________________ 

 

20. 7. Rozpočtové opatření v roce 2020    

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

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

rozpočtovaných účtů činí 128 537 080 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 158 423 000 Kč. 

Důvodová zpráva: 

Předkládá: Rada Města Nepomuk 

Zpracoval: Jaroslav Somolík  

 

7. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.12.2018, kterým byly stanoveny kompetence Rady 

města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
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7. rozpočtové opatření v roce 2020 projednala a schválila rada města Nepomuk dne 

27.07.2020. 

 

Příjmy v rámci 7. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 369 810 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

 349 810 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (40 % z 

celkové     

                    výše dotace 874 516 Kč) 

 20 000 Kč - průtoková dotace ZŠ Nepomuk na projekt "Buďme tolerantní a 

respektujme se" 

 

Přesuny v příjmech, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných příjmů: 

 

xx 

 

Příjmy po 7. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

128 537 080 Kč. 

 

Výdaje v rámci  7.rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  369 810 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 

 

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 

 20 000 Kč - průtoková dotace ZŠ Nepomuk na projekt "Buďme tolerantní a 

respektujme se" 

 

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

 349 810 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (40 % z 

celkové     

                    výše dotace 874 516 Kč) 
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Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných výdajů: 

 

Z paragrafu  6171 -  Činnost místní správy přesunuto 300 000 Kč na paragraf 6320 - pojištění 

funkčně nespecifikované 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 Založena nová investice „Autobusová zastávka - Dvorec, Železniční ulice (u 
Komunitního domu)“ (potřeba rozpočtovat 45 000 Kč). 

 Potřebných 45 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, 
Nepomuk“ 

 

Výdaje po 7. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 158 423 000 Kč. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

Návrh usnesení: (869/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí 7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 128 537 080 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 158 423 000 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

________________________________________________________________ 
 
 
21. 8. Rozpočtové opatření v roce 2020   
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

8. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.12.2018, kterým byly stanoveny kompetence Rady 

města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
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8. rozpočtové opatření v roce 2020 projednala rada města Nepomuk dne 24.08.2020. 

 

Příjmy v rámci 8. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 77 730 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) 

 55 830 Kč - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců 

                  v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19     

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

 21 900 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního programu "Podpora 

jednotek 

                    sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ na osobní           

                    ochranné pomůcky pro JSDHO Dvorec 

 

 

Přesuny v příjmech, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných příjmů: 

 

xx 

 

Příjmy po 8. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

128 614 810 Kč. 

 

Výdaje v rámci  8.rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  77 730 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 

 

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

 55 830 Kč - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců 

                  v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19     

 

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 
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 21 900 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního programu "Podpora 

jednotek 

                    sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ na osobní           

                    ochranné pomůcky pro JSDHO Dvorec 

 

Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných výdajů: 

 

xx 

 

 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 Navýšena investice „Chodník Kozlovická ul. – STK“ (potřeba rozpočtovat 100 000 Kč). 

 Potřebných 100 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, 
Nepomuk“. 

 

Výdaje po 8. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 158 500 730 Kč. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 

Návrh usnesení: (870/NZ4/2020) 

ZMN bere na vědomí 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 128 614 810 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 158 500 730 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

________________________________________________________________ 
 
 
22. 9. Rozpočtové opatření v roce 2020 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
9. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk č. USN-Z4-43/2018, kterým byly stanoveny kompetence Rady 

města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. rozpočtové opatření v roce 2020 projednala rada města Nepomuk dne 21.09.2020. 

 

Příjmy v rámci 9. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 6 004 370 Kč.  

 

 

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 

 4 668 750 Kč - jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR (kompenzační 

bonus 

                        v souvislosti s krizovým opatřením - výskyt koronaviru SARS Cov-2) 

 112 000 Kč - dotace na volby do zastupitelstev krajů 

 

- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) 

 939 850 Kč - dotace OSPOD 

 253 770 Kč - doplatek dotace OSPOD za rok 2019 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

 30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na kompletní restaurování sochy sv. 

Jana  

                  Nepomuckého v Nepomuku p.p.č. 1545/3 

 

Přesuny v příjmech, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných příjmů: 

 

xx 

 

Příjmy po 9. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

134 619 180 Kč. 
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Výdaje v rámci 9. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku 6 004 370 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 

 

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 

povědomí 

 30 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na kompletní restaurování sochy sv. 

Jana  

                  Nepomuckého v Nepomuku p.p.č. 1545/3 

 

6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 

 112 000 Kč - dotace na volby do zastupitelstev krajů 

 

6171 - Činnost místní správy 

 939 850 Kč - dotace OSPOD 

 253 770 Kč - doplatek dotace OSPOD za rok 2019 

 

Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných výdajů: 

 

xx 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 Navýšena investice „Chodník Kozlovická ul. – STK“ (potřeba rozpočtovat 50 000 Kč). 

 Rekonstrukce kotelny v budově B městského úřadu (potřeba rozpočtovat 100 000 
Kč). 

 Potřebných 150 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, 
Nepomuk“. 
 

 využití 2 168 750 Kč z jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze SR 
(kompenzační bonus v souvislosti s krizovým opatřením - výskyt koronaviru SARS Cov-
2) na vytvoření kapitálových rezerv 

 
Výdaje po 9. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 164 505 100 Kč. 
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DISKUZE: 
J. Švec požádal ještě o informace o stavu hospodaření města v porovnání let 2020 a 2019 bez 
tohoto příspěvku. 
J. Somolík tyto informace přednesl. 
J. Švec požádal o vyjádření šéfa FV. 
M. Němec st. uvedl, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (871/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 134 619 180 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 164 505 100 Kč. 

Pověřuje 
Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu devátým rozpočtovým opatřením v roce 2020. Plnění 
usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-0) 

 

 

23. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na obnovu 

litinové sochy včetně podstavce 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: I. Šiftová 

J. Švec předal slovo P. Jiranovi. 

P. Jiran seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Informaci matice sv. Jana Nepomuckého o záměru obnovy litinové sochy Sv. J. 

Nepomuckého pro město Nepomuk, která bude umístěna na okružní křižovatce u Pyramidy v 

Nepomuku. 

Litinová socha sv. Jana Nepomuckého byla objevena ve Lnářích, skutečný stav nasvědčuje 

tomu, že v zemi byla uložena více než sto let, z části je zkorodována. Pro instalaci historické 
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památky je nutná její obnova. Socha byla převedena do vlastnictví nepomucké farnosti, která 

sochu po její obnově hodlá zdarma poskytnout k umístění na okružní silniční křižovatku u 

Pyramidy v Nepomuku.(silnice I. třídy). Socha bude renovována a odhalena k 300. výročí 

blahořečení SJN v březnu r. 2021. 

Cenová nabídka na výrobu žulového podstavce od zpracovatele přírodního kamene 

 je ve výši 203.643,- Kč vč. DPH a cenová nabídka obnovy litiny 

původní sochy od umělecko-modelářského atelieru 

je na 181. 500,- Kč vč. DPH. Celkový finanční příspěvek města Nepomuk by byl 

385.143,- Kč vč. DPH. 

P. J. Špiřík doplnil informace. 

DISKUZE: 

V. Kovář řekl, že podporuje tento návrh a socha i její plánované umístění se mu líbí, nicméně 

200 000,- za žulový podstavec se mu zdá jako poměrně vysoká částka. Navrhl, že by socha 

mohla stát na “obyčejnějším” podstavci, jelikož výsledný efekt bude obdobný. 

P. Jiran uvedl, že by taková vzácná socha neměla stát na “odfláknutém” podstavci. Co se týče 

přednesené finanční nabídky, z rozpisu ceny je vidět, že nejdražší je samotný material a jeho 

opracování. Pískovec místo žuly použít nelze, protože pískovec je mnohem náchylnější. 

J. Špiřík navrhl, že to lze take rozdělit. Pokud farnost dostane dotaci, postará se o opravu 

sochy, a vytvoření podstavce by bylo plně v režii města. 

K. Baroch uvedl, že je proti umístění na kruhový objezd. 

V. Novák se zeptal, proč si farnost sochu nenechá a neumístí ji někde v rámci farnosti. Dále 

se zeptal, proč nebyla provedena sbírka, aby na opravu sochy přispěli sami obyvatelé. Také 

se zeptal, proč nebyly osloveny další osoby, které se tímto zabývají. A proč je třeba to dnes 

rychle schválit. Dále se zeptal, zda bylo jednáno s policií a ŘSD, jestli povolí umístění sochy na 

kruhový objezd. Dle jeho názoru bude socha na tomto místě odvádět pozornost a V. Novák 

je zásadně proti tomu, aby město na takovou věc přispělo. Zeptal se, proč nebyl osloven 

někdo jiný. 

P. Špiřík odpověděl, že farnost chtěla sochu nabídnout nejprve městu, aby se vyřešil 

problém, který vznikl po soutěži, po níž se na kruhový objezd nic neumístilo. 

V. Novák se znovu zeptal, proč v mezičase nebyla uspořádána sbírka. 

P. Špiřík zopakoval, že chtěl sochu nejprve nabídnout městu.  

V. Novák řekl, že on o tomto návrhu slyší poprvé, a přitom od 10. 2. už se někde vědělo o 

tom, že socha bude opravena a umístěna.  

P. Špiřík řekl, že bylo rozhodnuto v Římě, že socha bude věnována nepomucké farnosti. Do 

konce roku 2019 byla socha na výstavě v Praze, poté byla předána do Nepomuka a nyní je v 
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ateliéru. V každém případě bude opravena, ale jakým způsobem, to záleží na tom, kde bude 

pak umístěna. Jestli město sochu odmítne, bude ponechána ve farnosti.  

P. Jiran řekl, že V. Novák by měl sochu brát jako dar městu, které dříve probíralo, že by mělo 

umístit na objezd něco v hodnotě téměř milionu. Zde by město dalo 400 000,- a dostane 

něco velké hodnoty a má vyřešeno, co se na objezd umístí.  

V. Novák uvedl, že socha město zatíží 400 000,- a s tím on nesouhlasí – je to pro něj 

“šaškárna”. 

V. Kovář přednesl protinávrh, aby se záležitost rozdělila na dvě části. Město by přispělo na 

opravu sochy a do investic by se zahrnula nová investice na podstavec. Město by poptalo 

další kameníky apod. a pokusilo se cenu podstavce ponížit. 

J. Švec uvedl, že v mezičase, kdy se bude socha restaurovat, proběhne jednání s ŘSD a 

krajským policistou. Na příštím jednání ZMN bude přednesen výsledek jednání. 

V. Kovář uvedl, že pravděpobnost, že by policie nepovolila umístění, je malá. Dále uvedl, že 

je možnost udělat sbírku na podstavec, je možné oslovit firmy apod. 

V. Vokurka se zeptal, jak rychle je třeba schválit nějakou částku. 

P. Jiran řekl, že původně to chtěl projednat už v červnu, nakonec se to projednává až dnes. 

Každopádně práce na soše by měly začít na začátku října, aby se vše stihlo do oslav 300 let 

blahořešení sv. Jana Nepomuckého. 

V. Vokurka navrhl, aby město financování zaštítilo a ze sbírky, která by byla provedena, by se 

to pak vrátilo. 

M. Baroch řekl, že visí otázka nad tím, jestli to ŘSD všechno povolí. 

P. Jiran uvedl, že je minimální šance, že by umístění na kruhový objezd nebylo povoleno. 

Tento názor podpořil i V. Kovář. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (832/NZ4/2020) 

 

Protinávrh: 

ZMN bere na vědomí informaci matice sv. Jana Nepomuckého o záměru obnovy litinové 

sochy sv. J. Nepomuckého pro město Nepomuk, která bude umístěna na okružní 

křižovatku u Pyramidy. 

ZMN schvaluje (protinávrh) finanční příspěvek města Nepomuk na obnovu sochy sv. Jana 

Nepomuckého ve výši 181 500,- Kč na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v případě 

obdržení kladného stanoviska ŘSD k umístění sochy sv. Jana Nepomuckého na kruhový 

objezd u Pyramidy. 

Plnění usnesení zajistí Vladimír Vokurka. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A A X X A A N A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-1-0) 
 

P. Jiran uvedl, že si myslí, že by stálo za to oslovit někoho, kdo by material věnoval, a pak by 

zbyla už jen ta práce a tím by se ponížily náklady. 

K. Baroch uvedl obavu, zda by se vše stihlo. 

P. Jiran řekl, že je to otázka rychlého jednání. 

V. Vokurka řekl, že kameník by měl poskytnout tipy na to, odkud odebírá material, aby 

město vědělo, koho oslovit. 

J. Kouba uvedl, že si není jistý, jestli má cenu vytvářet nějaký složitý podstavec. 

M. Baroch řekl, že co se týče zavedení nové investice, už jedna investice na kruhovou 

křižovatku u Pyramidy je a mohla by se jen přejmenovat a doplnit konkrétní částka. 

K. Baroch navrhl konkrétní osoby, kterých by se město mohlo zeptat, jak a z čeho by šlo 

podstavec udělat. 

 
 

24. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřené mezi 

městem Blovice a městem Nepomuk 

Překládá: RMN 

Zpracovala: M. Batovcová 

 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. 

Zastupitelstvu města Nepomuk předkládáme návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy 
Městské policie Blovice na rok 2021 a žádáme o její projednání a následné schválení 
zastupitelstvu města Blovice tak, aby mohla být předložena k následnému schválení 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Město Nepomuk nemá městskou policii, která je potřeba 
k úsekovému měření rychlosti. MP Blovice bude provádět měření rychlosti projíždějících 
vozidel v lokalitě Plzeňská ulice v Nepomuku obdobným způsobem jako v roce 2020. 
Rychlost bude měřena zařízením ve vlastnictví Města Nepomuk dodaným a nainstalovaným 
obchodní společností GEMOS Praha, s.r.o. Jedná se o tzv. úsekové měření, které spočívá 
v tom, že rychlost projíždějícího vozidla bude zaznamenána jak při vjezdu do daného úseku, 
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tak při výjezdu z tohoto úseku. Následně bude vypočítána průměrná rychlost vozidla 
v daném úseku a v případě předkročení nejvyšší povolené rychlosti MP Blovice předá takto 
zjištěný přestupek k projednání odboru dopravy MěÚ Nepomuk. 
Rada města Nepomuk projednala dne 7.9.2020 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve 
znění předloženého usnesení. 
 

DISKUZE: 

V. Kovář se zeptal, kolik město platí městské policii Blovice. 

I. Šiftová uvedla, že je to 50 Kč za přestupek. Řešením by byla městská policie v Nepomuku, 

ale tam je to už o jiné investici hlavně v začátcích.  

V. Vokurka řekl, že počáteční investice je cca 3 000 000 Kč a dále 1 200 000 Kč ročně na 

provoz. Takže pro město Nepomuk je současný stav výhodný. 

I. Šiftová popsala náročnost a úřední zatížení při vedení správního řízení. 

P. Zeman se zeptal na konkrétní čísla nákladů a přestupků. 

J. Švec řekl, že toto není výdělečná činnost. 

M. Baroch uvedl, že jde především o prevenci a zajištění bezpečnosti. 

M. Němec ml. uvedl, že na RMN bylo probíráno, že v Nepomuku jsou sankce za přestupky 

poměrně nízké a bylo řešeno jejich zvýšení, které bylo provedeno. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (882/NZ4/2020) 

ZMN bere na vědomí návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy městské policie 

uzavřené mezi městem Blovice a městem Nepomuk. 

ZMN schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy městské policie uzavřené 

mezi městem Blovice a městem Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Martina Batovcová. 

 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A Z A A A X X A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-0-1) 
 

 
25. Různé + diskuze 

V. Novák se zeptal, zda město dalo písemné svolení obci Klášter na připojení na čističku 
Dvorec. 
J. Švec řekl, že Klášter na Nepomuk netlačí. 
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V. Vokurka uvedl, že procházel s klášterským starostou možnosti projektu. Klášter je v této 
záležitosti v podstatě na začátku. 
 
V. Novák se zeptal, jestli nějak pokročilo zřízení kamerového systému. 
J. Švec řekl, že je to otázka financí, nicméně Ministerstvo vnitra má připraveny peníze na 
dotaci a město by se teď mělo vyjádřit, jestli by byl o takovou dotaci zájem. Město Nepomuk 
pošle souhlasné stanovisko. 
V. Vokurka řekl, že zhruba před půlrokem byli osloveni místní policisté, aby vytipovali 
vhodná místa na umístění kamer, ale dosud nebyla žádná odezva. 
M. Němec ml. uvedl, že na RMN bylo řešeno, že společnosti zabývající se připojením 
k internetu mají zájem se připojit do městské sítě a město řeší, koho do sítě pustí - a jedním 
z předpokladů je zprovoznění kamerového systému. 
K. Baroch řekl, že se mu nelíbí, že by mělo město sledovat lidi. 
V. Kovář uvedl konkrétní příklad, kdy by kamery pomohly k dopadení viníka. Nejde o to 
špehovat lidi, ale zvýšit bezpečnost. 
V. Vokurka řekl, že budou vytipována vhodná a smysluplná místa, kde by byla kamera 
umístěna. Opravdu nejde o to špehovat obyvatele, ale zaměřit se na problematické oblasti.  
K. Baroch uvedl, že si nemyslí, že by Nepomuk byl riziková oblast. 
V. Novák uvedl, že slušný člověk se kamery bát nemusí a rizikové oblasti zde jsou. 

________________________________________________________________ 
 
26. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast a pozval na další zasedání, které se bude konat 
v prosinci. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 1. 10. 2020 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

K. Baroch.……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

V. Novák……..….....……….....……………………………………………………………................................... 
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1. Přehled hlasování 
2. Zprávy z jednání rady města 
3. 9. rozpočtové opatření v roce 2020 

 
Příloha č. 1 Přehled hlasování 
 

 KB MB MD AH PJ JK VK PK M
M 

M
NS 

M
N

Ml 

VN JŠ VV PZ 

3 A A A A A A A X X A A A A A A 

4.1 A A A A A A A X X A A A A A A 

4.2 A A A A A A A X X A A A A A A 

7 A A A A A A A X X Z Z A A A A 

8 A A A A A X A X X A A A A A A 

9 A A A A A A A X X A A A A A A 

10 A A A A A A A X X A A A A A A 

11 A A A A A A A X X A A A A A A 

12 A A A A A A A X X A A A A A A 

13 A A A A A A A X X A A A X A A 

14 A A A A A A A X X A A A A A A 

15 A A A A A A A X X A A A A A A 

16 A A A A A A A X X A A A A A A 

17 A A A A A A A X X A A A A A A 

18 A A A A A A A X X A A A A A A 

19 A A A A A A A X X A A A A A A 

22 A A A A A A A X X A A A A A A 

23 A A A A A A A X X A A N A A A 

24 A A A Z A A A X X A A A A A A 

 




