
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 28.4.2022 
 

 

Číslo jednání:  JedNZ44-28/2022  
Datum jednání:  28.04.2022 
Místo jednání: sál městského muzea Nepomuk 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: dle prezenční listiny 
Hosté: dle prezenční listiny 
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          NE 

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 ANO 

Mareček Michal, MUDr. MM Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

NE 

Němec Miroslav, Ing. MNS SNK - Pro Nepomuk NE 

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 17:05 XXVIII. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, že 
zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože je na 
zasedání přítomno 11 členů zastupitelstva a jeden je na cestě, 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 XXVII. zasedání městského 
zastupitelstva ze dne 31. 3. 2022 o podání zprávy o ověření zápisu. 

M. Demela řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 
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V 17:15 přišel M. Němec ml. – 12 zastupitelů. 
 
 
 
Po zprávě ověřovatelů zápisu z minulého zasedání bylo slovo uděleno p. Bourovi, zástupci České 
pošty, který přítomné seznámil s chystaným projektem změn na pobočce ve Dvorci. Provoz 
pobočky byl nabídnut městu Nepomuk v rámci programu Pošta Partner, resp. obci Dvorec, neboť 
sama Pošta nemá už pro provoz této pobočky kapacitu. Pobočka by byla provozována v kooperaci. 
 
J. Švec uvedl, že na tomto zasedání není od zastupitelů požadováno konečné rozhodnutí, 
rozhodování bude na programu pravděpodobně až v červnu. 
 
V. Novák se zeptal, co vede ČP k tomuto postupu postoupit provoz pobočky ve Dvorci někomu 
jinému. 
P. Boura uvedl, že je to především z důvodu úspory vzhledem k tomu, že ČP v současné době 
provozuje přes 3000 poboček a tento stav není pro ČP udržitelný. 
J. Švec požádal o doplňující informace k množství poštovních úkonů, které se na pobočce ve Dvorci 
uskuteční. P. Boura poskytl konkrétní data (návštěvnost cca 30 lidí denně apod.). 
 
V. Novák se dále zeptal, co nastane v případě, že se nepodaří sehnat provozovatele. Dále se zeptal, 
kolik ČP omezí manažerských a úřednických postů. 
P. Boura uvedl, že dochází k propouštění jak v Plzeňském kraji, tak v rámci celé republiky. 
 
P. Boura následně v reakci na dotaz P. Kroupy popsal, jaký bude v nejbližší době postup ČP 
ohledně dalšího postupu pobočky v případě, že město nebude s převzetím provozu souhlasit. Dále 
uvedl, že je možnost rozšířit služby pobočky nad rámec běžných služeb ČP dle provozovatelova 
uvážení. 
 
J. Kouba se zeptal, kdy k tomuto tématu dostanou zastupitelé konkrétní podklady – např. o dalších 
službách. J. Švec zopakoval základní podmínky provozu a dodal, že se nabízí využít pobočku mimo 
jiné jako pobočku infocentra. 
 
P. Boura uvedl, že co se týče provozu poštovních služeb, ČP provozovateli pobočky poskytne, co 
bude potřeba. 
 
 
Dále vystoupily zástupkyně Městské policie Nepomuk – L. Taušlová a G. Černá. 
Zástupkyně pohovořily o dosavadní činnosti městské policie a o tom, co vše se událo od zahájení 
činnosti MP. 
J. Švec doplnil informace o chystané dohodě o spolupráci s obcí Klášter, která se bude týkat 
koncertu E. Urbanové konající se v této obci a dále občasné kontroly Zelené Hory. Uvedl, že k této 
spolupráci je třeba uzavřít smlouvu a tu by mělo z důvodu časového presu zastupitelstvo dnes 
schválit. Dále uvedl, že spolupráci navrhlo i město Blovice. 
V. Novák se zeptal, zda se bude jednat o všeobecnou smlouvu, či se ke každé akci bude dělat 
zvláštní dodatek. J. Švec odpověděl, že smlouva bude všeobecná, ale prozatím bude kladen důraz 
především na koncert E. Urbanové. 
P. Kroupa se zeptal, zda bude poskytnutí služby zpoplatněno. J. Švec uvedl, že drobná odměna za 
službu zde bude, ale řádově pravděpodobně do 10 000 Kč ročně. 
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P. Jiran uvedl, že nepřizpůsobiví občané rychle pochopili, kdy strážnicím končí pracovní doba a kdy 
mají „volné pole působnosti“. Toto bude třeba do budoucna řešit. 
G. Černá odpověděla, že jsou si tohoto problému s kolegyní vědomy a úprava pracovní doby 
strážníků je v řešení. 
 
 

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. Odkup pozemků parc. č. 865/2 v k.ú. Nekvasovy  
7. Odkup ideální 1/2 pozemku parc. č. 615/7 v k.ú. Nepomuk  
8. Zrušení USN-Z4-385/2021 Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/18 v k.ú. 

Dvorec  
9. Směna části pozemků p.č. 231/10 a p.č. 228/9 a 231/2 v k.ú. Dvorec  
10. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

Plzeňského kraje v roce 2022  
11. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků  
12. 2. rozpočtové opatření v roce 2022  
13. 3. rozpočtové opatření v roce 2022  
14. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2022  
15. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2022“  
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora kulturních 

akcí“ 
17. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova historického 

jádra města Nepomuk  
18. Různé + Diskuse 
19. Závěr 
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DISKUZE: 
J. Švec upozornil na přidání bodu Odkup podílu pozemku p. č. 206/4 v k. ú. Dvorec. 
J. Kouba navrhl, aby bylo hlasováno v bodech 15.-17. o jednotlivých akcích zvlášť z toho 
důvodu, že nesouhlasí pouze s některými z akcí, ale kvůli tomu nechce hlasovat proti 
celému bodu. 
P. Kroupa uvedl, že každý má právo na to u jednotlivých bodů dát protinávrh na 
konkrétní akci, aby podpořena nebyla nebo aby byla podpořena jinou částkou. Nicméně 
všechny příspěvky byly projednány na různých komisích, jednání trvala opravdu dlouho, 
každý mohl na jednání přijít a řešit už tam, zároveň by se seznámil podrobně.  
J. Švec uvedl, že i na jednání rady bylo toto projednáno. Rozdělení financí netvořil jeden 
člověk, je to výsledek práce řady lidí a rada k finálnímu výsledku neměla připomínek. 
M. Baroch uvedl, že pokud je někdo proti podpoření nějakého projektu, pak musí mít 
také rozmyšleno, kam konkrétní částku směřovat místo toho. Celou práci odvedli už 
členové komisí a dle jeho názoru k tomu přistupovali zodpovědně. 
M. Demela uvedl porovnání dotací týkající se obnovy historického jádra se situací v Plzni. 
Dle jeho názoru by měla být akceptována verze návrhu příspěvků, jak ji předložily už 
jednotlivé komise. Toto doplnil P. Kroupa. 
V. Vokurka prezentoval svou zkušenost z účasti na jednání komisí. 
V. Novák uvedl, že dle jeho názoru si předseda každé komise nominoval do komise lidi, 
kteří mu nebudou klást odpor. Podpořil návrh hlasovat o akcích jednotlivě. 
 
Bylo stanoveno, že o protinávrhu J. Kouby bude hlasováno u konkrétních bodů. 
 
 
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. Odkup pozemků parc. č. 865/2 v k.ú. Nekvasovy  
7. Odkup ideální 1/2 pozemku parc. č. 615/7 v k.ú. Nepomuk  
8. Zrušení USN-Z4-385/2021 Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/18 v 

k.ú. Dvorec  
9. Směna části pozemků p. č. 231/10 a p.č. 228/9 a 231/2 v k.ú. 

Dvorec   
10. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2022  
11. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků O D L O Ž E N O ! ! !  

12. 2. rozpočtové opatření v roce 2022  
13. 3. rozpočtové opatření v roce 2022  
14. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk na rok 2022  
15. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora 

činnosti neziskových organizací v r. 2022“  
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16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora kulturních 

akcí“  
17. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova 

historického jádra města Nepomuk  
18. Odkup podílu pozemku p. č. 206/4 v k. ú. Dvorec 
19. Různé + Diskuse 
20. Závěr 

 
 
Podklady pro jednání zastupitelstva obdrží všichni zastupitelé v termínu stanovené zákonem. 
Zápis z jednání a veškeré přílohy k bodům jsou přílohou zápisu a jsou zveřejněny na webových 
stránkách města. 
 
HLASOVÁNÍ: 
 
Návrh usnesení: (1075/NZ4/2022) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

J. Švec navrhl jako členy návrhové komise M. Barocha, M. Němce ml. a V. Kováře. 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu K. Barocha a P. Zemana.

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (1076/NZ4/2022) 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení M. Němec ml., M. Baroch a V. Kovář. 

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

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

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Schváleno (11-0-1) 

 

Návrh usnesení: (1076/NZ4/2022)

ZMN volí ověřovatele zápisu K. Barocha a P. Zemana.

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

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

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

Schváleno (12-0-0)
 

 
 
5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi a J. Somolíkovi. 
V. Novák uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení z minulého ZMN společně s p. tajemnicí a 
usnesení je plněno, zápis z poslední schůze Kontrolního výboru byl dodán. Dále se pozitivně 
vyjádřil k podobě posledního zápisu ze zasedání. 
 
J. Somolík jako zástupce Finančního výboru uvedl, že FV se sešel včera, bylo projednáváno 
rozdělení dotací, příspěvek Hospicu sv. Lazara a rozpočtová opatření. Všechny body, které ZMN 
schvaluje, FV doporučil schválit. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (1077/NZ4/2022) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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6. Odkup pozemků parc. č. 865/2 v k. ú. Nekvasovy 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: H. Tymlová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zpráva. 
 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Pan telefonicky dne 2.2.2022 nabídl městu odprodej pozemku parc. 

č.865/2 o výměře 1500 m2 a pozemku parc.č. 1415/2 o výměře 189 m2 v k.ú. Nekvasovy, které 

má ve svém vlastnictví. Jedná se o pozemky na kterých je v současné době vzrostlý lesní 

porost. Pozemek par. č. 865/2 sousedí s pozemky parc. č. 873 a parc.č. 867 které jsou ve 

vlastnictví města. Koupí pozemku parc.č.865/2 dojde k sjednocení a rozšíření území lesa v této 

lokalitě (Královky, obec Nekvasovy). Pan  má ve svém vlastnictví v tomto katastru ještě 

pozemek parc. č. 1415/2, který by nám rád také odprodal, jedná se o osamocený pozemek v 

lokalitě Hořejší Díly v obci Nekvasovy. Město na této straně katastru obce nemá žádné další 

pozemky. 

Kupní cenu nechal pan  na úvaze města Nepomuk. V loňském roce město odkupovalo 

lesní pozemek od fyzické osoby za částku 12,97 Kč/m2. 

Rada města na svém jednání dne 7. 2. 2022 projednala a schválila koupi pouze pozemkové 

parcely parc. č. 865/2 o výměře 1500 m2 v k. ú. Nekvasovy. 

 
DISKUZE: 
V. Novák se zeptal, zda  souhlasil s navrženou cenou. H. Tymlová odpověděla, že 
souhlasí. 
 

Návrh usnesení: (1050/NZ4/2022) 
ZMN souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 865/2 (lesní 

pozemek) o výměře 1500 m2  v k. ú. Nekvasovy od fyzické osoby  za 

kupní cenu 15,- Kč/m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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7. Odkup ideální 1/2 pozemku parc. č. 615/7 v k. ú. Nepomuk 

Předkládá: RMN 

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

 na základě jednání se starostou města nabídla městu odprodej ideální 

1/2 pozemku parc. č. 615/7 o celkové výměře 5027 m2 (orná půda) v k. ú. Nepomuk, který má 

ve svém vlastnictví. Jedná se o pozemek, který navazuje na pozemek parc. č. 615/4 ve 

vlastnictví města. Na tomto pozemku se nachází hřbitov. Na nově odkupované části pozemku 

tak vznikne rezerva pro budoucí rozšiřování hřbitova/urnového háje. V současné době je na 

pozemku skládka nepotřebných stojů a jsou zde chována zvířata. Koupí části pozemku bude 

mít město lepší prostředky ke zjednání nápravy a zajištění důstojného prostoru v okolí 

hřbitova. 

Informace o pozemku doplnil V. Vokurka. 
 
DISKUZE: 
V. Novák se zeptal, zda cena byla stanovena znalcem. J. Švec odpověděl, že cena byla na 
domluvě. Dále se zeptal, zda se jedná o pozemek podél celé zdi, což potvrdil V. Vokurka.  
J. Kouba se zeptal na podrobnosti ohledně určení ideální poloviny pozemku. M. Němec ml. 
uvedl, že záleží na dohodě. Pro město má smysl polovina u zdi hřbitova. Pokud se město s 
vlastníkem nedohodne, pak bude pozemek rozdělen a zkoumá se zájem každého z účastníků. 
Dále doplnil, že částka byla ze strany města navržena dle znaleckého pozemku, ale výsledná 
částka je dle konsensu s vlastníkem. 
M. Baroch doplnil informace o pozemku. 
V. Vokurka uvedl, že vlastník nemá problem s městem navrhovaným rozdělením pozemku. 
 
HLASOVÁNÍ 
Návrh usnesení: (1056/NZ4/2022) 
ZMN souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkup ideální ½ pozemku parc. č. 615/7 ( orná 

půda) o celkové výměře 5027 m2 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby  za 

cenu 47 Kč/m2. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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8. Zrušení USN-Z4-385/2021 Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 228/18 v k. 

ú. Dvorec 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: H. Tymlová 

 

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

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: dne 21.3.2022 písemně oznámil odstoupení od návrhu kupní 

smlouvy na převod nově vzniklého pozemku parc. č. 228/17 o výměře 1160 m2 (orná půda) v 

k.ú. Dvorec, v obytné zóně Pod Oborou. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

Odešel K. Baroch. 

 

Návrh usnesení: (1064/NZ4/2022) 
ZMN ruší usnesení USN-Z4-385/2021 ve znění: 

ZMN schvaluje uzavření smlouvy na prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 228/18 

(orná půda) o výměře 1160 m2 (vznikající z parc. č. 228/1) v k.ú. Dvorec. Lokalita Pod 

Oborou za cenu 1.600 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s 

vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Plnění usnesení zajistí 

Hana Tymlová. 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
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9. Směna části pozemků p. č. 231/10 a p. č. 228/9 a 231/2 v k. ú. Dvorec 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: H. Tymlová 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Při kolaudačním řízení vybudovaných chodníků a komunikace v rámci I. etapy OZ Pod Oborou 

ve Dvorci bylo zjištěno, že část zhotoveného chodníku vede přes pozemek parc.č. 228/9 a 

parc.č. 231/2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví  Pro 

napravení vzniklé situace byla dohodnuta s  směna částí pozemků za 

odpovídající část pozemku parc. č. 231/10 (trv. travní porost) ve vlastnictví města, který 

sousedí s pozemkovou parcelou parc.č. 231/2. Společností GPŠ byl vyhotoven geometrický 

plán na oddělení části pozemkové parcely p.č. 231/10 v k.ú. Dvorec. Dále je přiložen i 

zpracovaný geometrický plán současného stavu po ukončení výstavby I. etapy. 

 

Záměr na směnu pozemků byl zveřejněn od 4.4.2022 do 20.4.2022. 

 

Rada města Nepomuk dne 25.4.2022 vzala na vědomí možnost směny předmětných pozemků 

a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
V 18:14 se vrátil K. Baroch. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (1071/NZ4/2022) 
ZMN souhlasí s uzavřením smlouvy na směnu části pozemku parc. č. 231/10 (trv.travní 

porost) o přibližné výměře 68 m2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk za část 

pozemků parc. č. 228/9 (orná půda) a parc. č. 231/2 (trv. travní porost) o přibližné výměře 68 

m2 vše v k.ú. Dvorec ve vlastnictví fyzických osob . 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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10. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní       obslužnosti 

Plzeňského kraje v roce 2022 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Plzeňský kraj požádal dne 10.02.2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Nepomuk ve výši 130 550 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 

2022. 

 

Žádost, ve které je uveden účel a odůvodnění je přílohou tohoto návrhu usnesení. 

 

V roce 2021 byl Plzeňskému kraji poskytnut příspěvek k zajištění dopravní obslužnosti 

ve výši 130 725 Kč. 

 

Rada Města Nepomuk projednala žádost dne 07.03.2022 a doporučila zastupitelstvu schválit 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 550 Kč k zajištění dopravní 

obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2022. 

 
DISKUZE: 
V. Kovář upozornil na nutnost změnit na smlouvě jméno hejtmana. 
J. Somolík uvedl, že žádost byla podána v době, kdy ještě byl předchozí hejtman, na smlouvě 
bude vše v pořádku. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (1053/NZ4/2022)  
ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 

550 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2022. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

ZMN pověřuje Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
města Nepomuk ve výši 130 550 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 
2022. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Schváleno (12-0-0) 

 

 
 
11. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Hospic svatého Lazara z.s. se sídlem v Plzni podal dne 23.02.2022 žádost o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu města Nepomuk na pořízení zdravotnického materiálu a léků ve výši 
40.000,-  Kč. Žádost splňuje kritéria zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 

 

V letech 2019-2021 byla Hospicem poskytnuta péče 9 občanům města Nepomuk. 

V roce 2020 byl Hospici svatého Lazara se sídlem v Plzni poskytnut příspěvek na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků ve výši 25 000 Kč. 

V roce 2021 byl Hospici svatého Lazara se sídlem v Plzni poskytnut příspěvek na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků ve výši 38 000 Kč. 

Tento příspěvek byl Hospicem v termínu a řádně 

vyúčtován.  

Žádost projednala Rada města Nepomuk dne 28.03.2022 a doporučila zastupitelstvu 

schválit poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč. 

 
DISKUZE: 
V. Novák uvedl, že Kontrolní výbor tento bod projednal a shodl se na tom, že by měl být 
příspěvek navýšen na 40 000 Kč. 
V. Vokurka uvedl, že byly kráceny příspěvky i na různé záležitosti přímo v Nepomuku, proto RMN 
navrhla pokrátit i tento příspěvek.  
K. Baroch vyjádřil souhlas s V. Novákem. 
V. Kovář uvedl, že uživatelé Hospicu mají léky a zdravotnický materiál hrazený ze zdravotního 
pojištění a dále mají příspěvek na péči. Není tedy dle jeho názoru nutné příspěvek ze strany 
města navyšovat. 
J. Somolík reagoval, že Hospic jako zdravotnické zařízení nemá nárok na příspěvek na péči. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 28.4.2022 
 

 
V. Novák uvedl, že by bylo dobré, kdyby město požádalo Hospic o data, kolik občanů města 
Nepomuk služby Hospicu využilo. V. Vokurka odpověděl, že už se město jednou dotazovalo, 
nicméně prokázat počet v daném období by snad bylo možné. 
P. Kroupa zmínil konkrétní data z rozpočtu Hospicu, které Hospic zveřejnil.  
 
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 

Bod odložen na červnové jednání!!! 
 
 

 

12. 2. rozpočtové opatření v roce 2022 
 
Předkládá: RMN 

Zpracovala: J. Somolík 

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

2. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2022 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. 

 

2. rozpočtové opatření v roce 2022 projednala a schválila rada Města Nepomuk dne 28.03.2022. 
 

 

Příjmy v rámci 2. rozpočtového opatření v roce 2022 navýšeny o 89 020 Kč. 

 

Na straně příjmů změněno: 

 

- položka 4112 (Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) 

 -413 000 Kč - ponížení příspěvku na výkon státní správy oproti roku 2021 

 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 
 173 250 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu 
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- položka 4213 (Investiční přijaté transfery ze státních fondů) 
 328 770 Kč - investiční dotace SFŽP ČR na projekt "Nepomuk - hydrogeologický 

průzkumný vrt HV 1A 

 

Příjmy po 2. úpravě rozpočtu v roce 2022 bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 110 992 150 Kč. 

 

Výdaje v rámci 2.rozpočtového opatření v roce 2022 navýšeny o stejnou částku jako 

příjmy, tj. o částku 89 020 Kč. 

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto: 

 

Běžné výdaje: 

 

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

 173 250 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu 

 

6171 - Činnost místní správy 

 -413 000 Kč - ponížení příspěvku na výkon státní správy oproti roku 2021 

 

 

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

xx 

 

Kapitálové 
výdaje: 

 

Změna částek u již schválených investic   

Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí 250 000 Kč 

Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343 -250 000 Kč 

Rezervy 
  

Rezervy investičních výdajů 328 770 Kč 
na vytvoření rezervy použita investiční dotace SFŽP ČR na projekt "Nepomuk - hydrogeologický průzkumný vrt HV 1A 
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Výdaje po 2. úpravě rozpočtu v roce 2022 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 135 434 150 Kč. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

Návrh usnesení: (1057/NZ4/2022) 

ZMN bere na vědomí 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 110 992 150 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 135 434 150 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

 

 

13. 3. rozpočtové opatření v roce 2022 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: J. Somolík 

 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

3. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2022 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. 

 

3.rozpočtové opatření v roce 2022 projednala rada Města Nepomuk dne 26.04.2022. 
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Příjmy v rámci 3. rozpočtového opatření v roce 2022 navýšeny o 794 000 Kč. 

 

Na straně příjmů změněno: 

 

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

 -235 490 Kč - daňový bonus dle zákona č. 519/2021 Sb. na kompenzaci některých 

hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v 

souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 

 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 
 544 680 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven 
 13 830 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" 

 

 

Příjmy po 3. úpravě rozpočtu v roce 2022 bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 111 786 150 Kč. 

 

Výdaje v rámci 3.rozpočtového opatření v roce 2022 navýšeny o stejnou částku jako 

příjmy, tj. o částku 794 000 Kč. 

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto: 

 

Běžné výdaje: 
 

3113 - Základní školy 

 13 830 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" 

 

3314 - Činnosti knihovnické 

 544 680 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven 

 

6171 - Činnost místní správy 

 235 490 Kč - daňový bonus dle zákona č. 519/2021 Sb. na kompenzaci některých 

hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v 

souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 
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Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných 
výdajů: 

 

Na § 2212 – Silnice přesunuto 1 500 000 Kč z § 6171 - Činnost místní správy (v souvislosti s 

opravou místní komunikace na náměstí) 

 

Kapitálové výdaje: 
 

Změna částek u již schválených investic   

Víceúčelové hřiště ZŠ 1 800 000 Kč 

Dětská a workoutová hřiště 450 000 Kč 

Rekonstrukce a modernizace sportovní haly 150 000 Kč 

Rekonstrukce obecních bytů Na Vinici 544, U Sokolovny 303 -1 400 000 Kč 

Kamerový systém -1 000 000 Kč 

 

Výdaje po 3. úpravě rozpočtu v roce 2022 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 136 228 150 Kč. 

 

DISKUZE: 

J. Švec uvedl, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (1068/NZ4/2022) 
ZMN schvaluje 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 111 786 150 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 136 228 150 Kč. 

ZMN Pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu třetím rozpočtovým opatřením v roce 
2022. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

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

Schváleno (11-0-1) 
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14. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2022 

Předkládá: RMN 

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

Předkládá a zpracoval: Jana Berkovcová – administrátor dotačních programů (na základě podkladů 

od Sportovní komise – Komise Rady města Nepomuk) 

Jedná se o příspěvek v rámci programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2022“ ve výši 

545,90 Kč na dítě. 

Projednání: 

Sportovní komise dne 30. 3. 2022 – doporučeno k jednání RMN – rozdělení dle přiložených 

tabulek (I. a III. grant) 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (1066/NZ4/2022) 
ZMN schvaluje  

1) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže 2022“ ve výši 545,90 Kč na dítě dle přílohy „Tabulka _Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže 2022.pdf“. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 

2022“ dle přílohy „Tabulka sportovních akcí 2022.pdf“. Plnění usnesení zajistí Jana 

Berkovcová. 

 
 

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

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

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

Schváleno (10-0-2) 
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15. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti 
neziskových organizací v r. 2022“   
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

 

Na základě usnesení zastupitelstva města (USN-Z4-404/2021) ze dne 09.12.2021, kterým 

byly schváleny a vyhlášeny dotační programy města pro rok 2022, proběhlo hodnocení 

přijatých žádostí do programu „ Podpora činnosti neziskových organizací “. Celkem bylo 

do programu přijato 26 žádostí o podporu v celkové hodnotě 790.820,- Kč. 

Hodnotící komise navrhuje podpořit 24 žádostí v hodnotě 340.000,- Kč (celková alokace 

programu). 2 žádosti nesplňovaly jednu z podmínek v pravidlech pro poskytování dotací. 

 

Cílem programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je 

určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících 

ve městě Nepomuk. Podané žádosti projednala Hodnotící komise na svém zasedání dne 

05.04.2022 a žádosti hodnotila dle Pravidel dotačního programu a doporučila Radě města 

a Zastupitelstvu poskytnutí finanční podpory dle přiložené tabulky. 

 

Členové hodnotící komise: PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Milan Demela, Jana Augustová, Pavel 

Motejzík, DiS., Mgr. Marek Baroch, Jan Hozman, Ing. Josef Jiránek, Ing. Vlastimil Kovář a 

Mgr. Miroslav Němec 

Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových 

organizací v r. 2022“ projednala rada města Nepomuk dne 11.04.2022 a doporučila 

zastupitelstvu schválit 

poskytnutí finanční podpory dle přílohy „Podpora činnosti neziskových organizací - 

souhrnná tabulka 2022_návrh HK.pdf 

 

DISKUZE: 
J. Kouba vznesl protinávrh. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Protinávrh: 
ZMN schvaluje, aby o rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora činnosti 
neziskových organizací v roce 2022 bylo o každé jednotlivé žádosti rozhodováno samostatně. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

N N N X Z A Z Z X X Z A N Z Z 

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

Zamítnuto (2-4-6) 
 

P. Kroupa uvedl, že je možné pořád podávat pozměňující návrhy v rámci tabulky, pokud 

někdo nesouhlasí s nějakým konkrétním příspěvkem. 

V. Novák uvedl, že je podle něj zbytečné se vyjadřovat ke konkrétním akcím, když se teď 

odhlasovalo, aby se hlasovalo o všem dohromady. 

M. Baroch uvedl, že souhlasí s P. Kroupou v tom, že není problem vyjádřit, že někdo nechce 

podpořit konkrétní položku a navrhuje přesunout peníze někam jinam. 

J. Švec uvedl, že v hodnotící komisi není dle jeho názoru žádný komplot, jedná se o široké 

spektrum lidí, kteří odvedli nějakou práci. Ta by teď neměla být srážena. 

V. Novák uvedl, že dle jeho názoru jsou v komisi takoví lidé, aby byli loajální. 

V. Vokurka uvedl, že se jednání zúčastnil a V. Novák mohl přijít také a vyjádřit se. 

M. Baroch pospal, jak funguje práce hodnotící komise. 

 
Návrh usnesení: (1067/NZ4/2022) 
ZMN schvaluje poskytnutí finanční podpory dle přílohy „Podpora činnosti neziskových 

organizací - souhrnná tabulka 2022_návrh HK.pdf”. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

A A A X A Z Z A X X A N A A A 

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

Schváleno (9-1-2) 

 

 

 

16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních 
akcí“ 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: H. Tymlová 
 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Do programu „Podpora kulturních akcí” podalo žádost 11 subjektů, v celkové požadované výši 
167.100,- Kč. Komise z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu vyřadila jednu žádost, 
ostatním subjektům vyhověla a připravila návrh na rozdělení částky 120.000,- Kč. 

 

DISKUZE: 
J. Kouba uvedl, že nadále netrvá na svém protinávrhu. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (1072/NZ4/2022) 
ZMN schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši celkem 120.000,- Kč z 

dotačního programu „ Podpora kulturních akcí“ ve výši pro jednotlivé žadatele viz 

příloha, tabulka. Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 

 

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

A A A X A Z Z A X X A N A A A 

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

Schváleno (9-1-2)
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17. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova historického 

jádra města Nepomuk“ 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

 
J. Švec předal slovo P. Kroupovi. 
P. Kroupa seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Na základě usnesení zastupitelstva města ( (USN-Z4-404/2021)) ze dne 9.12.2021, kterým 

byly schváleny a vyhlášeny dotační programy města pro rok 2022, proběhlo hodnocení 

přijatých žádostí do programu č.5 „Obnova historického jádra města “. 

Cílem programu je podpora takové obnovy budov ležících na území Historického jádra 

města vymezeném Územním plánem Nepomuk, která přispěje k zachování charakteru 

této lokality a zlepšení vzhledu veřejných prostranství. 

Podané žádosti projednala Komise památkové péče na svém zasedání dne 26.4.2022, ohodnotila 
dle Pravidel dotačního programu a doporučila radě města a zastupitelstvu poskytnutí finanční 
podpory dle přiložené tabulky. 
 

DISKUZE: 

J. Kouba uvedl, že nadále netrvá na svém protinávrhu. 
M. Demela se zeptal na podrobnosti záměru jednoho z žadatelů, které osvětlil V. Vokurka. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (1073/NZ4/2022) 
ZMN schvaluje poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu “Obnova 

historického jádra města Nepomuk” v celkové výši 100 000 Kč dle tabulky 

hodnocení viz příloha. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

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

A A A X A Z Z A X X A N A A Z 

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

Schváleno (8-1-3) 
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18. Odkup podílu pozemku p. č. 206/4 v k. ú. Dvorec  

Předkládá: RMN 

Zpracovala: H. Tymlová 

 

J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Jedná se o záměr přípravy stavebních parcel ve Dvorci dle studie. Byla mimo jiné navržena 

směna pozemků (důležitých pro dopravní dostupnost) týkající se určitého vlastníka, nicméně 

tesně před podpisem smlouvy začal vlastník navyšovat požadavky. Byla tedy řešena jiná možnost 

dopravní dostupnosti – a vybudování komunikace se právě týká odkup podílu pozemku p. č. 

206/4. 

 

DISKUZE: 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení:  
ZMN schvaluje Uzavření smlouvy na odkup ideálního 1/24 podílu pozemku parc. č. 206/4 o celkové  

výměře 4292 m2  (orná půda) v  k.ú. Dvorec s fyzickými osobami

 za kupní cenu 260,- Kč/m2 a s uzavřením smlouvy na  odkup 

ideálního 1/6 podílu pozemku parc. č. 206/4 o celkové  výměře 4292 m2  (orná půda) v  k.ú. Dvorec s 

fyzickou osobou  Náklady spojené s vyhotovením a předložením 

smlouvy ke vkladu hradí město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová 

 
 

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

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

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

Schváleno (11-0-1) 
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19. Různé+diskuze 

K. Baroch se zeptal na situaci ohledně budoucnosti zámku Zelená Hora a výsledek nedávno 

proběhnutého jednání se zástupci kraje. 

Průběh a výsledek jednání popsal J. Švec, doplnil V. Vokurka. 

P. Kroupa uvedl, že dle jeho názoru je nastíněný záměr budoucnosti zámku jako turistické 

destinace nejlepší řešení za posledních 30 let, tedy mu drží palce. Dále zmínil, že by bylo dobře, 

kdyby se nezapomínalo kromě samotného zámku také na Šternberský dvůr. V. Vokurka uvedl, že 

bude určitě jednou z podmínek, aby se postupem času opravil kompletní areál. 

P. Jiran uvedl, že je jedině dobře, že si Zelenou Horu bere “pod křídla” kraj. 

 

M. Baroch přednesl aktuální informace ohledně budování nového dětského hřiště. Realizace 

hřiště by měla proběhnout 9. 5. 

 

J. Švec informoval, že končí testovací COVID buňka na nepomuckém náměstí. 

 

V. Vokurka uvedl, že zítra proběhne dokončení opravy komunikace firmou EUROVIA SILBA, vše 

se tedy stihlo ještě před plánovaným termínem 11. 5. 

 

P. Motejzík připomněl hlasování týkající se smlouvy o spolupráci Městské policie Nepomuk s 

obcí Klášter. 

Podrobnosti o smlouvě doplnila I. Šiftová. 

P. Kroupa se zeptal, zda je k dispozici text smlouvy. I. Šiftová uvedla, že ne, nicméně dnes by se 

mělo jednat především o vyjádření souhlasu se spoluprací.  

J. Švec uvedl, že pokud má někdo problem se smlouvou, může se za dva týdny svolat kvůli 

tomuto bodu další zastupitelstvo. Dodal, že je teď důraz hlavně na spolupráci policie na akci 

koncertu E. Urbanové v Klášteře. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: 

 

ZMN schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Klášter za účelem činnosti městské 

policie při zajištění bezpečnosti a organizace kulturní akce dne 11. 6. 2022 v katastru obce 

Klášter. ZMN pověřuje J. Švece podpisem veřejnoprávní smlouvy. Plnění usnesení zajistí J. 

Švec. 

 

 

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

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

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

Schváleno (10-0-2) 
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20. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast, popřál hezký zbytek večera a pozval na další zasedání, 
které se bude konat 23. 6. 2022. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 3. 5. 2022 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

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

 

P. Zeman.……..….....……….....……………………………………………………………..........................
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Seznam příloh: 

1. Přehled hlasování 
2. 3. Rozpočtové opatření v roce 2022 
3. Tabulky přehledů dotačních příspěvků pro jednotlivé žadatele 

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

4.1 A A A X A A Z A X X A A A A A 

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

6 A A A X A A A A X X A A A A A 

7 A A A X A A A A X X A A A A A 

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

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

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

13 A A A X A Z A A X X A A A A A 

14 A A A X A A Z A X X A Z A A A 

15 A A A X A Z Z A X X A N A A A 

16 A A A X A Z Z A X X A N A A A 

17 A A A X A Z Z A X X A N A A Z 

18 A A A X A A A A X X A Z A A A 

19 A A A X A Z A A X X A Z A A A 

 




