
Z á p i s 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Nepomuk 

konaného dne  13.09.2021 od 19:00 hodin v sokolovně Nepomuk 

Přítomni: Ing. Miroslav Němec, Mgr. Miloslav Kubík,  Marie Čechurová, 

PharmDr. Hánová – členové FV 

Nepřítomen:  Jan Rojík 

Program: 1. 7. rozpočtové opatření v roce 2021 

                2.  8. rozpočtové opatření v roce 2021                       

                3.  závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko  

                4.  realizace nápravných opatření - audit 

                5. příspěvek pro SDH Dvorec 

                6. závěr 

 

Ad 1 -  Se 7. rozpočtovým opatřením  seznámil přítomné předseda FV. Příjmy i 

výdaje v rámci 7. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o 1 531 370 Kč.  

 10 000 Kč - dotace MK na projekt " 300 let blahořečení sv. Jana 

Nepomuckého” (dotační řízení "Knihovna 21. století") 

 1 090 350 Kč - dotace OSPOD + odměny COVID 

 405 520 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu 

  25 500 Kč - průtoková dotace ZŠ Nepomuk na projekt "Společně jsme tým" 

Ve stejné výši byly navýšeny i běžné výdaje. 

7. rozpočtové opatření v roce 2021 projednala a schválila rada města Nepomuk 

dne 19.07.2021. 

Usnesení : FV bere na vědomí 7. rozpočtové opatření 2020. 

Hlasování: 4-0-0  

 

 



Ad 2 – S 8. rozpočtovým opatřením seznámil přítomné předseda FV.  

Příjmy navýšeny o  6 302 490 Kč. 

 5 600 000 Kč – příjmy z prodeje dřeva (§ 1032, pol. 2111) 

 642 490 Kč - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů 

na daňové příjmy obcí za období od 01.04.2021 do 31.05.2021 

 60 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Výstava Krása 

zrakům ukrytá – původní mobiliář ze zámku Zelená Hora + výstava kněžny 

Libuše" 

Příjmy byly rozděleny takto:  

Běžné výdaje: 

 Výstavní činnost v kultuře:  60 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského 

kraje na projekt "Výstava Krása zrakům ukrytá - původní mobiliář ze zámku 

Zelená Hora + výstava kněžny Libuše" 

 Činnost místní správy:  642 490 Kč - příspěvek ze státního rozpočtu ke 

zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy obcí za období od 

01.04.2021 do 31.05.2021 

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

§ 3317 - Výstavní činnost v kultuře 

 80 000 Kč – přesun z § 3319 - Ostatní záležitosti kultury 

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 500 000 Kč – přesun z § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde 

nezařazené 

§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované ( souhrnné pojistné za celý majetek 

obce) 

 100 000 Kč – přesun z § 6171 - Činnost místní správy 

§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let 

 21 000 Kč – přesun z § 6171 - Činnost místní správy 

 

 



Kapitálové výdaje: 

Nové investice 

Elektronická úřední deska                                                                500 000 Kč 

Rekonstrukce povrchu - Přesanická ulice                                      4 000 000 Kč 

Pořízení motorového vozidla pro Obecní polici Nepomuk              500 000 Kč 

Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) 

a v prameništi Klejnot (HV 07)                                                        100 000 Kč 

Změna částek u již schválených investic 

Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu                                     +123 330 Kč 

Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, 

J.J.Ryby                                                                                           - 100 000 Kč 

Rekonstrukce ČOV Klášter                                                          +1 000 000 Kč 

Územní plán Města Nepomuk - změna č.2                                      +100 000 Kč 

Rezervy kapitálových výdajů                                                            -623 330 Kč 

Na pokrytí kapitálových výdajů byly použity všechny do konce roku plánované 

příjmy z prodeje dřeva ve výši 5 600 000 Kč. 

Usnesení: FV souhlasí s 8. RO a doporučuje ZMN jej schválit. 

Hlasování: 4-0-0 

Ad 3 – Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko 

Po skončení kalendářního roku má svazek obcí povinnost zpracovat údaje o ročním 

hospodaření do závěrečného účtu. Tuto povinnost ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

Závěrečný účet za rok 2020 schválila Valná hromada DSO Mikroregionu 

Nepomucko dne 22.06.2021 (Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn dne 

04.06.2021). 



Plné znění Závěrečného účtu DSO mikroregionu Nepomucko za rok 2020 a zpráva 

o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020 

jsou přiloženy k návrhu usnesení. Závěrečný účet bere ZMN pouze na vědomí.  

Usnesení: FV bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za 

rok 2020. 

Hlasování: 4-0-0 

Ad 4 – Realizace nápravných opatření vyplývajících z auditu. 

Na základě provedené dílčí inventarizace pohledávek k 31. 8. 2021 bylo 

inventarizační komisí zjištěno chybné vedení pohledávky označené “sanatorium” 

na účtu 315, která měla být správně vedena na účtu 311. Pohledávka v nominální 

hodnotě 1 mil Kč má povahu soukromoprávní a vznikla na základě kupní smlouvy 

ze dne 19. 2. 2001, kterou město prodalo nemovitou věc kupujícímu, soukromé 

společnosti s ručením omezeným. Pohledávka představuje neuhrazenou kupní cenu 

této nemovitosti. Pohledávka byla splatná do tří let od podpisu kupní smlouvy, tedy 

do 19. 2. 2004, od 20. 4. 2004 se začala promlčovat. Ve smlouvě je navíc uvedeno, 

že ekvivalentem úhrady pohledávky v penězích bude převod 10 % obchodního 

podílu v kupující společnosti (soukromé s.r.o.) na prodávajícího. Dle posouzení 

daňového poradce a právního poradce došlo k promlčení pohledávky tři roky po 

její splatnosti, tedy v roce 2007. Navíc i před promlčením byla pohledávka sporná, 

protože byla ujednána alternativní úhrada formou převodu podílu v s.r.o., což 

vymáhání finančního plnění pohledávky ztěžovalo nebo dokonce znemožňovalo od 

počátku. 

Návrh opatření: vést pohledávku na podrozvahové evidenci. 

FV souhlasí s návrhem opatření a doporučuje jej ZMN schválit. 

Hlasování: 4-0-0 

Ad 5 – Příspěvek SDH Dvorec na opravu střechy na hasičské zbrojnici Dvorec. 

V roce 2021 proběhla celková oprava střechy hasičské zbrojnice ve Dvorci, č. p. V 

Huti 12 s celkovými náklady 253.506,34 Kč. Plzeňský kraj poskytl na opravu 

třechy dotaci ve výši 100.000,- Kč. 

Příjemcem dotace byl SDH Dvorec. Podíl SDH Dvorec na opravě střechy činí 

5.506,34 Kč. O zbývající částku ve výši 148.000,- Kč žádá SDH Dvorec město 

Nepomuk jako vlastníka nemovitosti. Žádost o finanční příspěvek spolu s 

fotografiemi je přiložena k tomuto návrhu usnesení. 

Zastupitelstvo města Nepomuk dne 20.5. 2021 schválilo přijetí dotace z PK pro 

SDH Dvorec ve výši 100 000 Kč.  



FV souhlasí s poskytnutím příspěvku 148 000 Kč SDH Dvorec a doporučuje ZMN 

jej schválit. 

Hlasování: 4-0-0 

 

 

Ad 6 – Jednání ukončil předseda FV v 20:00 hod a poděkoval přítomným za 

účast. 

 

                                                    Ing. Miroslav Němec, v.r. 

                                                         předseda FV                            


