
Z á p i s 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Nepomuk 

konaného dne  22.03.2021 formou „per rolam“ 

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

PharmDr. Hánová, Jan Rojík – členové FV 

 

Program: 1. 13. rozpočtové opatření v roce 2020 

                2.  1.  rozpočtové opatření v roce 2021                       

                3.  2. rozpočtové opatření v roce 2021 

                4.  3. rozpočtové opatření v roce 2021  

                5.  Příspěvek na dopravní obslužnost – dodatek za rok 2020 

                6.  Příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2021 

                7.  Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara  

                8.  Poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti      

 

Ad 1 -  Finanční výbor vzal na vědomí 13. rozpočtové opatření roku 2020. 

Jednalo se o navýšení příjmů:  

 19 090 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

  95 990 Kč - navýšení dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí pro rok 2020 

 40 000 Kč – dotace Plzeňského kraje na projekt "Alej u Dvoreckého rybníku" 

 30 000 Kč – dotace Plzeňského kraje na projekt "Vydání knihy s pracovním názvem Prameny" 

Ve stejné výši byly pro tyto účely navýšeny i výdaje.  

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

- přesun 40 000 Kč z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury na § 3316 – Vydavatelská činnost 

- přesun 10 000 Kč z § 6171 – Činnost místní správy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 



Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře a na podporu 

výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin: 

Jedná se o náhrady – příjem finančních prostředků MZe ČR na činnost OLH za 4. čtvrtletí 2019, dále 

za 1.-3. čtvrtletí 2020 v celkové výši 572 003 Kč. 

Dále náhrady – příjem finančních prostředků MZe ČR na podporu výsadby minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pololetí 2019 a za 1. pololetí 2020 v celkové výši 12 250 Kč. 

Kapitálové výdaje: 

 V souvislosti se schválením finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko ve výši 20 000 Kč 

založena nová investice Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt “Stálá expozice 

Ing. Petra Jenčíka v Rodném domě Aug. Němejce” 

 Potřebných 20 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk“ 

 

Ad 2 – 1. rozpočtové opatření 2021 

Finanční výbor bere na vědomí 1. rozpočtové opatření, které schválila rada 

města dne 18.1.2021. Jedná se o navýšení příjmů i běžných výdajů: 

 260 500 Kč - příspěvek na výkon státní správy 

Dále v rámci prvního rozpočtového opatření došlo k navýšení převodových účtů 

na straně příjmů i výdajů v částce 300 000 000 Kč, což nemá vliv na skutečnou 

výši příjmů a výdajů – je to jen administrativní záležitost. 

Kapitálové výdaje: 

 Založena nová investice „Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)“ (na zaplacení zálohy 

potřeba rozpočtovat 250 000 Kč)  

 Potřebných 250 000 Kč přesunuto z investice „Nákup pozemků“ 

 

Ad 3 – 2. rozpočtové opatření roku 2021 

Finanční výbor bere na vědomí 2. rozpočtové opatření, které schválila rada 

města dne 22.2.2021. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů: 

 15 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

 1 156 190 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou"  

 



 

Ad 4 – 3. rozpočtové opatření roku 2021 

Jedná se o navýšení příjmů i výdajů: 

 3 528 950 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019  

 604 630 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z celkové výše 

dotace 1 007 709 Kč) 

Kapitálové výdaje: 

navýšena investice „Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)“ o 150 000 Kč (celková cena 

vozidla je 399 800 Kč) . Potřebných 150 000 Kč přesunuto z investice „Nákup pozemků“ 

          navýšena investice „Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí“ o 550 000 Kč (na 

zemní práce spojené s přeložkou vysokého napětí v lokalitě Pod Vinicí) 

·         navýšena investice „Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - 

Nepomuk, J.J.Ryby“ o 450 000 Kč  (ČEZ zahájil v dřívějším termínu, než bylo původně plánováno, 

celkové plánované výdaje na akci jsou  cca 1 500 000 Kč) 

·         Potřebných 1 000 000 Kč přesunuto z investice „Rekonstrukce střechy - Nádražní 476“ (tato investice 

bude realizována ve 2. pololetí roku 2021, finanční prostředky na realizaci této investice budou 

vráceny po obdržení platby za prodej hájovny nebo přijetím investiční dotace na naučnou stezku 

Klejnot, která byla realizována již v roce 2020) 

  

Usnesení : FV souhlasí s 3. RO 2021 a doporučuje ZMN jej schválit.  

Hlasování: 5-0-0 

Ad 5 – Příspěvek na dopravní obslužnost – dodatek za rok 2020  

Jedná se o  poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 5 párů spojů 

v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami 

Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 45 682,94 Kč. 

Usnesení: FV souhlasí s poskytnutím účelové dotace Plzeňskému kraji na 

dopravní obslužnost – dodatek na rok 2020 ve výši 45 682,94 Kč a doporučuje 

jej ZMN schválit.  

Hlasování: 5-0-0 

Ad 6 – Příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2021 

Jedná se o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši         

130 725 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2021  

http://j.j.ryby“/


Usnesení: FV souhlasí s poskytnutím účelové dotace Plzeňskému kraji na 

dopravní obslužnost na rok 2021 ve výši 130 725 Kč 

Hlasování: 5-0-0 

Ad 7 – Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v 

Plzni na pořízení zdravotnického materiálu a léků   

Hospic sv. Lazara v Plzni požádal o příspěvek ve výši 38 000 Kč na pořízení 

zdravotnického materiálu a léků. Žádost projednala rada města a navrhuje 

poskytnutí příspěvku ve výši 25 000 Kč.  

Usnesení: FV souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Hospicu sv. Lazara 

se sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického materiálu a léků ve výši 25 000 Kč 

a doporučuje ZMN jej schválit.  

Hlasování: 5-0-0 

Ad 8 – Poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Nepomuk  

Římskokatolická farnost požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 

Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk ve výši 200 000 Kč 

na oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Žádost projednala 

rada města dne 22.3.2021 a doporučuje zastupitelstvu příspěvek ve výši 200 000 

Kč schválit. 

Usnesení : FV souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Římskokatolické 

farnosti Nepomuk na oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého ve 

výši 200 000 Kč a doporučuje ZMN jej schválit.  

Hlasování: 4-0-1 

 

                                                                          Ing. Miroslav Němec, v.r. 

                                                                                     předseda FV 

   


