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Číslo jednání:  JedNZ44-12/2020  
Datum jednání:  28.05.2020 
Místo jednání: sál městského muzea v Nepomuku 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  1 
Hosté:  3 
Přílohy: na konci zápisu 
 
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 NE 

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 

 ANO 

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 18:06 XII. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, 
že zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. 
Protože je na zasedání přítomno 14 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 XI. zasedání 
městského zastupitelstva ze dne 30. 4. 2020 o podání zprávy o ověření zápisu. 

 Pan Jiran řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 
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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   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Změna č. 1 územního plánu Nepomuk   
8. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v 

období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v 
pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět   

9. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné   

10. Příspěvek na rekonstrukci střechy klubovny Pionýru Nepomuk na adrese 
Nepomuk, Husova  

11. 3. rozpočtové opatření v roce  
12. 4. rozpočtové opatření v roce  
13. 5. rozpočtové opatření v roce  
14. Prodej bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8   
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9   
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova historického 

jádra města Nepomuku“-Odloženo na příští zasedání ZMN 
17. Různé+diskuse 
18. Závěr 
 

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (824/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 X A A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 
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4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

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

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu M. Marečka a P. Zemana. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (828/NZ4/2020) 

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

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

Návrh usnesení: (828/NZ4/2020) 

ZMN volí ověřovatele zápisu M. Marečka a P. Zemana. 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že KV se sešel toto úterý a dohodl se, že se KV zaměří především na 
vyúčtování dotačních programů za loňský rok. Dále zmínil dvě usnesení z minulého zasedání 
zastupitelstva. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (826/NZ4/2020) 
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ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

 

 

6. Zprávy z jednání městských rad 

 
J. Švec požádal V. Vokurku o podání informací z jednání městských rad. 
V. Vokurka informoval o hlavních bodech z proběhlých jednání Rady města Nepomuk (RMN). 
Zprávy z jednání RMN v příloze. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (827/NZ4/2019) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 

 
7. Změna č. 1 územního plánu Nepomuk 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění:  

Potřeba vypracování změny č. 1 územního plánu Nepomuk vznikla z důvodu zapracování změny 
dopravního řešení pro napojení průmyslové zóny ve Dvorci na podkladě dopravní studie „Dvorec U 
Nepomuka přeložka silnice III/191 14 a III/191 15“, kterou vypracoval D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 
a rozšíření křižovatky Průmyslové ulice.  
 
Změna v ÚP vyplynula dále z potřeby přípravy bytové výstavby v lokalitě Pod Oborou – vymezení 
ploch pro veřejně prospěšné stavby dle schválené územní studie „Dvorec – Pod Oborou“, pro které 
lze práva k pozemkům vyvlastnit a z toho vyplývající potřeba rozšíření obsahu změny o zapracování 
schválené územní studie „Dvorec – Pod Oborou“ do územního plánu Nepomuk. 
 
Dále se předkládá ke schválení rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu Nepomuk na základě 
návrhu na zkrácený postup pořízení změny územního plánu podaného dne 6. 5. 2020 panem Leošem 
Prokopcem z důvodu rozšíření prodejny „Norma“. Pořizovatel posoudil návrh na pořízení změny 
podle § 46 odst. 3 stavebního zákona a předložil dne 18. 5. 2020 Zastupitelstvu města Nepomuk se 
stanoviskem, že doporučuje návrhu vyhovět.   
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O pořízení změny č. 1 územního plánu Nepomuk zkráceným postupem a jejím obsahu rozhodlo 
Zastupitelstvo města Nepomuk dne 30. 4. 2020.  
 
S rozšířením obsahu změny č. 1 územního plánu Nepomuk souhlasila dne 11. 5. 2020 Rada města 
Nepomuk a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení.   
 
J. Švec požádal o vyjádření  – projektanta rozšíření prodejny Norma. 
I popsal plán rozšíření. 
V. Vokurka se zeptal na jednání ohledně uvažované retenční nádrže. 

 odpověděl, že je to zatím ve fázi předběžných jednání. 
 
J. Švec dále požádal o vyjádření zástupce Normy. 

 vedoucí expanze, představil pohled na rozšíření prodejny z hlediska Normy, co se týče 
rozšíření nabídky zboží apod.  
 

 
DISKUZE: 
V. Novák se zeptal, kdy začne rekonstrukce a kdy skončí. 

 odpověděl, že práce se momentálně odvíjí od změny územního plánu. 

 uvedl, že pokud vše proběhne, jak má, pak by v lednu 2021 mohla být zahájena 

výstavba. Dále popsal postup rekonstrukce. Nicméně startovací bod je momentálně 

neznámý, jelikož závisí na udělení stavebního povolení apod. 

P. Jiran se zeptal, zda je počítáno s tím, že během přeložky komunikace u Normy (když bude 

stále fungovat stávající prodejna) by se mělo jezdit jen zadem. 

 uvedl, že takto je to v plánu – na nezbytně dlouhou dobu. 

M. Mareček požádal o předpokládaný termín otevření nové prodejny. 

 řekl, že doufá, že rámcově na jaře příštího roku. Dle jeho odhadu bude přístavba 

a celkově změna trvat zhruba 5 měsíců. 

P. Zeman řekl, že mu chybí chodníček od UNIBRICKU, protože zde při silnici chodí spousta 

lidí. 

J. Švec uvedl, že v návaznosti plánovaného snížení parkoviště se čeká již hodně dlouhou 

dobu, jelikož je z minula velký dluh pro Unibrick stavbou velké přižovatky u Pyramidy, že 

průjezd UNIBRICKEM povede po této komunikaci a tam by se dal také napojit chodník. 

 popsal na plánu, jak se počítá s napojením chodníku, ale momentálně není úplně 

řešen. 

P. Kroupa se zeptal, jestli je nyní nutné měnit územní plán a přidávat dalších šest metrů 

prodejny – např. s ohledem na panorama a výhled směrem do města, který rozšíření 

prodejny změní. 

 uvedl, že se plán stávajícího prostoru prodejny již nemá rezervy a rozšíření 

prostoru je opravdu potřeba.  
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M. Baroch řekl, že ohledně chodníku se nabízí otázka, zda nezohlednit opěrnou zeď a 

nesměřovat chodník blíže k opěrné zdi.  

 řekl, že si myslí, že většina chodců by šla po naznačené komunikaci a pak 

pokračovala podél chodníku kolem Normy. A není si jistý, jestli by se vyplatilo dělat prakticky 

dva paralelní chodníky. 

M. Baroch řekl, že vycházel z toho, že neví, jak dopadne napojení pod UNIBRICKEM, proto 

uvedl svou připomínku. 

A. Hánová uvedla, že se jí příliš nelíbí vchod prodejny na rohu. 

K. Baroch se zeptal, proč se Norma bude přistavovat na jednu a ne na druhou stranu. 

 popsal technické důvody rozšíření daným směrem. 

 

P. Kroupa přednesl protinávrh, aby se Norma rozšířila pouze o deset a ne o šestnáct metrů, a 

tudíž to bude poplatné se současným územním plánem. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Protinávrh: 

ZMN schvaluje rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu Nepomuk z vlastního podnětu 

pořizované zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona ve znění:  

- zapracování schválené územní studie „Dvorec – Pod Oborou“ do územního plánu 
Nepomuk – odchylky jsou zřejmé z uvedené přílohy – Grafická příloha – 
zapracování studie. 

 
-  a dále podmiňuje pořízení změny ÚP úhradou nákladů s touto změnou spojených 
navrhovatelem 
 

 

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

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

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

Neschváleno (4-8-2) 
 

Návrh usnesení: (817/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje 

1. Rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu Nepomuk z vlastního podnětu 

pořizované zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona ve znění:  
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- zapracování schválené územní studie „Dvorec – Pod Oborou“ do územního plánu 
Nepomuk – odchylky jsou zřejmé z uvedené přílohy – Grafická příloha – 
zapracování studie. 

2.  Rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu Nepomuk na základě návrhu na 
zkrácený postup pořízení změny územního plánu postupem dle § 55a stavebního 
zákona ve znění: 

- prověření změny plochy veřejných prostranství VP na pozemcích parc.č. 611/10, 
611/20, 611/27, 611/26 v k.ú.  Nepomuk na plochu smíšenou obytnou MI intenzivní 
městské využití pro přístavbu stávající prodejny „Norma“ dle uvedené grafické 
přílohy 
-  a dále podmiňuje pořízení změny ÚP úhradou nákladů s touto změnou spojených 
navrhovatelem 

 Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 
 

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

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

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

Schváleno (11-2-1) 
 

 
8. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a 

jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, 

žel.st. a zpět  

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Dne 29.04.2020 podal Plzeňský kraj žádost o poskytnutí účelové dotace ve výši 37 360,15 Kč 

k zajištění dopravní obslužnosti v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v 

sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a 

zpět.  

 

Výše dotace na rok 2020 byla vypočítána pouze na období od 01.01.2020 do 13.06.2020, tj. 

do dne, do kdy dopravu v Plzeňském kraji zajišťuje společnost ČSAD. Ode dne 14.06.2020 

bude dopravu v Plzeňském kraji zajišťovat jiný dopravce (Arriva) a proto bude nutné 
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v případě zájmu města Nepomuk o rozšíření dopravy stejným nebo podobným způsobem 

jako doposud, podepsat novou smlouvu. 

V období od 01.01.2020 do 13.06.2020 se jedná o 1398 ujetých kilometrů. 85-ti % podíl 

města činí 37 360,15 Kč. 

 

V roce 2019 byla Plzeňskému kraji vyplacena dotace ve výši 73 920,42 Kč ( 85-ti % podíl 

města za 3060 ujetých kilometrů). 

 
DISKUZE: 
P. Kroupa doplnil, že přímo na základě POVEDu a ne na základě požadavků města budou 
jezdit spoje v sobotu i v neděli. 
V. Kovář se zeptal, zda existují informace o tom, jaká je využitelnost jednotlivých spojů – aby 
to nebylo ekonomicky nevýhodné. 
M. Baroch řekl, že spoje vznikly na základě přání občanů. 
J. Švec uvedl, že je otázka, zda Město Nepomuk musí, či nemusí toto schválit, jelikož pak 
nastane změna dopravce a bude se zase jednat s někým jiným. 
 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (822/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 37 360,15 Kč k zajištění 

dopravní obslužnosti v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 párů spojů v sobotu a 

jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět.  

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 
Pověřuje 
Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 
37 360,15 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v období od 01.01.2020 do 13.06.2020 na 5 
párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - 
Nepomuk, žel.st. a zpět 
 
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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9. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: 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 27.02.2020 žádost o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu města Nepomuk na pořízení zdravotnického materiálu a 
léků pro nevyléčitelně nemocné ve výši 45.000,- Kč. Žádost splňuje kritéria zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.   
V roce 2019 byl Hospici svatého Lazara se sídlem v Plzni poskytnut příspěvek na pořízení 
zdravotnického materiálu a léků ve výši 35 000 Kč (žádost Hospicu byla na 40 000 Kč). Tento 
příspěvek byl Hospicem v termínu a řádně vyúčtován.  

DISKUZE: 

J. Somolík přečetl průvodní dopis žádosti.  

M. Němec st. uvedl, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (808/NZ4/2020) 

ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně nemocné ve výši 25.000,- Kč. 
Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
Pověřuje 
Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého 
Lazara se sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického materiálu a léků pro nevyléčitelně 
nemocné ve výši  25.000,-- Kč 
 
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Příspěvek na rekonstrukci střechy klubovny Pionýru Nepomuk na adrese 

Nepomuk, Husova 244  

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Pionýr Nepomuk, z.s. požádal dne 06.05.2020 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši  
150 000 Kč na rekonstrukci střechy pionýrské klubovny na adrese Nepomuk, Husova 244.  
Celkový rozpočet na rekonstrukci střechy je 320 000 Kč.  
Financování: Plzeňský kraj poskytne dotaci 106 999 Kč, vlastní prostředky Pionýru 63 000 Kč, 
případná dotace města 150 000 Kč. 
Žádost spolu s odůvodněním je přílohou tohoto návrhu usnesení 
Rada Města Nepomuk projednala žádost dne 11.05.2020 a doporučila zastupitelstvu schválit. 

J. Švec dale předal slovo vedoucímu Pionýra Nepomuk  

 přednesl aktuální stav situace střechy klubovny a zisk dotace z Plzeňského kraje. 

DISKUZE: 

M. Němec st. uvedl, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 

V. Novák navrhl navýšení příspěvku na 200 000,- Kč. 

V. Vokurka uvedl, že částka 150 000,- Kč je částka, která by měla pokrýt spolu s dotací 

veškeré náklady na rekonstrukci, a pokud ještě přijde pomoc např. s demontáží apod., mohly 

by peníze i zbýt Pionýru na další činnost. Navrhoval zůstat u původní částky. 

M. Baroch uvedl, že předpokládá, že výše dotace byla odvislá od nějaké kalkulace 

rekonstrukce, a že i celková částka se odvíjí od předpokládaného rozpočtu. Tudíž je možné, 

že by navýšení částky od města bylo v rozporu s dotačním titulem a peníze by se nemusely 

vracet. 

 řekl, že ano, a že pokud by se příspěvek navýšil na 200 000 Kč a peníze následně 

zbyly, tak by se peníze daly vrátit – pionýrská skupina si nepotřebuje nechávat peníze na 

chod.  
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M. Baroch připomněl, že opravu budou potřebovat i jiné části budovy, kde Pionýr sídlí. 

 řekl, že na to bude prostor zase příští rok, kdy se opět pokusí o získání nějaké 

dotace. 

J. Somolík přečetl text smlouvy, který osvětluje problematiku navýšení příspěvku od města. 

50 000,- Kč navýšení příspěvku by nemělo dle ní ohrozit zisk dotace od kraje.  

M. Němec ml. řekl, že by nechal příspěvek na původní výši a další příspěvek od města by 

mohl třeba příští rok směřovat na opravu dveří apod. 

V. Novák uvedl, že pokud by to mělo způsobit nějaké komplikace, tak tedy bere návrh o 

navýšení části zpět. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (818/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000 Kč Pionýru Nepomuk, z. s. 
– Pionýrské skupině Nepomuk na rekonstrukci střechy pionýrské klubovny na adrese 
Nepomuk, Husova 244. Za plnění usnesení zodpovídá Jaroslav Somolík.  
Pověřuje 
Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000 Kč 
Pionýru Nepomuk, z.s. – Pionýrské skupině Nepomuk na rekonstrukci střechy pionýrské 
klubovny na adrese Nepomuk, Husova 244. 
 
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 

 

 

11. 3. 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: 
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3. 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. 

 

3. rozpočtové opatření v roce 2020 projednala rada Města Nepomuk dne 30.3.2020. 

 

Příjmy v rámci 3. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 1 099 030 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

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

- položka 4112 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

 559 320 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí 

knihoven 

 524 710 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z 

celkové výše dotace 874 516 Kč) 

 

Příjmy po 3. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

109 791 530 Kč. 

 

Výdaje v rámci  3.rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  1 099 030 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 

 

§ 3314 - Činnosti knihovnické 

 559 320 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí 

knihoven 

 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

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

 

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 
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 524 710 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z 

celkové výše dotace 874 516 Kč) 

 

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

 

 přesun 1 000 000 Kč z kapitálových výdajů (z investice Odstranění havarijního stavu 

na ÚV Nepomuk - 4. fáze) do výdajů běžných (§ 2310 – Pitná voda) 

 

Kapitálové výdaje: 

 
 x 

Výdaje po 3. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 139 677 450 Kč. 

 
 
V 19:26 odešel J. Švec. 
V 19:30 se vrátil J. Švec 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
  
 

Návrh usnesení: (819/NZ4/2020) 
 

ZMN bere na vědomí 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 109 791 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 139 677 450 Kč.     

                                                                                                                                        

12. 4. Rozpočtové opatření v roce 2020 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 

Příjmy po 4. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

109 841 530 Kč. J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 

J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
4. 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 
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města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.rozpočtové opatření v roce 2020 projednala rada města Nepomuk dne 14.04.2020. 

 

Příjmy v rámci 4. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 50 000 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka 4121 (Neinvestiční přijaté transfery od obcí) 

 50 000 Kč -  platby od obcí na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy (matrika,  

                   pečovatelská služba) 

 

Výdaje v rámci  4.rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  50 000 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 

 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 50 000 Kč -  platby od obcí na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy (matrika,  

                   pečovatelská služba) 

 

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

 

 xx 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 Založena nová investice „Územní plán Města Nepomuk – změna“ (na realizaci 
potřeba rozpočtovat 100 000 Kč) 
 

 Potřebných 100 000 Kč přesunuto z investice „Zastávky na sídlišti“ 
 

 

Výdaje po 4. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 139 727 450 Kč. 
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Návrh usnesení: (820/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez 
položky převody z rozpočtovaných účtů činí 109 841 530 Kč a výdaje bez položky převody 
vlastním rozpočtovým účtům činí 139 727 450 Kč. 

 

 
13. 5. 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: 

5. 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. 

 

5. rozpočtové opatření v roce 2020 projedná rada města Nepomuk dne 25.05.2020. 

 

Příjmy v rámci 5. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 15 464 020 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka 1122 (DPPO za obce) 

 11 287 710 Kč -  daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2019 

 

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

 876 950 Kč -  dotace OSPOD 

 293 290 Kč - příspěvek na výkon sociální práce 

 3 006 070 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 

října 2017 do 31. prosince 2018 

 

Příjmy po 5. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

125 305 550 Kč. 
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Výdaje v rámci  5.rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  15 464 020 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 

 

§ 1032 - Podpora ostatních produkčních činností 

 3 006 070 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 

Října 

                        2017 do 31. prosince 2018 

 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 876 950 Kč -  dotace OSPOD 

 293 290 Kč - příspěvek na výkon sociální práce 

 

§ 6399 - Ostatní finanční operace 

 11 287 710 Kč -  daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2019 

 

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

 

 xx 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 Založena nová investice „Investiční příspěvek Pionýru Nepomuk, z.s. na rekonstrukci 
střechy pionýrské klubovny“ (potřeba rozpočtovat 150 000 Kč) 
 

 Navýšena investice „Odvětrání úpravny vody Nepomuk“ o 150 000 Kč  
 

 Potřebných 300 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, 
Nepomuk“ 
 

 Investice „Rekonstrukce oplocení urnového háje“ přeúčtována z § 3639 - Komunální 
služby a územní rozvoj jinde nezařazené na § 3632 – Pohřebnictví. Toto přeúčtování 
na jiný § nemá vliv na žádné jiné investice. 
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Výdaje po 5. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 155 191 470  Kč. 

 

DISKUZE: 

M. Němec st. uvedl, že FV projednal bod a doporučuje ke schválení. 

V. Vokurka uvedl podrobnosti navýšení investice odvětrání.  

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (821/NZ4/2020) 

ZMN schvaluje 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 125 305 550 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 155 191 470 Kč. 

Pověřuje 
Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu pátým 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 X A A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 

___________________________________________________________________________ 

 

14. 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: p.  je nájemcem bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 8. Při první 
nabídce neměl o byt zájem. Při dalším jednání se rozhodl, že byt koupí. Cena bytu činí 
655 226,- Kč. p.  má složenou první splátku ve výši 235 000,- Kč. Doplatek ve výši 
420 226,- Kč uhradí nejpozději do 31.12.2020.  
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (805/NZ4/2020) 

ZMN schvaluje 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,- 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. 

V 19:33 odešel P. Jiran. 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 

_________________________________________________________________ 
 
 
15. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, 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 smlouvě budoucí kupní na byt 

v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9. Má zaplacenou první splátku ve výši 260 000,- Kč. Nyní 

požádal o doplnění smlouvy – budoucí kupující 

 a prodloužení doby splatnosti druhé splátky do 31. 12. 2020.  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

V 19:37 se vrátil P. Jiran. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (806/NZ4/2020) 

ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 69,79 m2 – 
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původní kupující s tím, že 

splatnost doplatku kupní ceny ve výši 435 748,- Kč původně splatná 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 A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 

 
 

16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova 

historického jádra města Nepomuku“ 

Předkládá a zpracoval: E. Járová, P. Kroupa 
 
J. Švec předal slovo P. Kroupovi. 
P. Kroupa seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Komise památkové péče projednala a navrhla rozdělení finančních příspěvků z dotačního 
programu. Je připravena například oprava fasády domu v Plzeňské ulici. RMN nyní nicméně 
navrhuje snížení příspěvků ze všech dotačních titulů o 25 %, ovšem co se týče tohoto 
dotačního programu, je zde problém, že určité akce z programu jsou již zrealizovány nebo 
připraveny a bylo počítáno s určitým rozpočtem. Tudíž P. Kroupa nepovažuje snížení 
finančního příspěvku za šťastný krok. 
 
DISKUZE: 
V. Novák uvedl, že souhlasí s ponížením prostředků o navrhovaných 25 %. Dále se zeptal, co 
konkrétně se bude opravovat na zmíněném domě v Plzeňské ulici. 
P. Kroupa odpověděl, že čelní fasáda, bude obnoven štít apod. Nebudu se ale teď opravovat 
prostřední okno. 
M. Mareček se zeptal, jestli opravované budovy jsou majetkem města. 
J. Švec řekl, že jsou soukromé. 
V. Novák uvedl, že dle jeho názoru jsou tyto dotace pro známé, tudíž je minimálně pro 25% 
snížení příspěvků. Dále zmínil nespokojenost s průběhem rekonstrukce domu, která není dle 
jeho názoru provedena správně. 
P. Kroupa řekl, že V. Novák nerozumí památkové péči a že fasáda se tímto způsobem na 
takových objektech opravuje. 
P. Jiran řekl, že oprava fasády je skutečně prováděna tak, jak se dělá běžně. 
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M. Baroch upozornil, že snížení prostředků z dotačních program bude mít dopad na všechny 
spolky, kterým se třeba nedostane dostatečných prostředků na samotnou činnost, což bude 
mít mimo jiné dopad i na život ve městě vzhledem k tomu, že spolky pořádají akce pro 
širokou veřejnost. Snížení prostředků není dle něj dobrá cesta pro ušetření peněz města. 
M. Němec ml. uvedl, že město musí hledat způsoby, jak ušetřit. Vzhledem k tomu, že spolky 
měly nyní na několik měsíců kvůli koronaviru v podstatě pozastavenou činnost a nekonaly se 
ani žádné akce, nemělo by být snížení prostředků pro spolky úplně fatální. Je otázkou, zda 
opravdu snížit prostředky pro všechny dotační programy, či jen třeba prostředky pro ty 
žádosti, které se týkaly kulturní činnosti. 
M. Baroch uvedl, že i tak s krácením příspěvků nesouhlasí a obává se, že to povede k tomu, 
že se třeba spolky přestanou snažit. 
P. Jiran řekl, že příspěvky nejsou nárokové a město se nemůže nechat od spolků tlačit do 
jejich vyplácení pod pohrůžkou toho, že bez peněz nebudou spolky dělat žádné akce. Město 
opravdu musí hledat cesty, jak ušetřit, a pokud spolky tři měsíce nic nedělaly, zdá se mu 
ponížení adekvátní.  
V. Novák uvedl, že jemu konkrétně vadí vyhazování prostředků města na soukromé objekty 
– tedy na objekty, které se rekonstruují z dotace “Obnova historického jádra”. Dle jeho 
názoru je větší vizitkou města Nepomuka – než tyto budovy – například to, že je ve městě 
problém s alkoholiky, bezdomovci apod., kteří dělají nepořádek v ulicích. A s tím se nic 
nedělá. Už dříve navrhoval, aby byla schválena vyhláška, která by zakázala pití alkoholických 
nápojů na veřejnosti. 
V. Vokurka uvedl, že konzultoval vyhlášku s misty, kde tato vyhláška je, a také s PČR. 
Vzhledem k tomu, že toto není přestupek, který by následně řešila PČR, bude důsledky řešit 
opět pouze město. Většina osob, kterých se problematické chování týká, je na sociálních 
dávkách, tudíž stejně nebude mít z čeho zaplatit pokutu, takže úřadu jen přibyde papírování 
a nevyřízená správní řízení. V městech, kde byla vyhláška schválena, se od ní zase rychle 
upustilo, tudíž v Nepomuku se zavádět nebude. 
P. Kroupa uvedl, že na jednání kulturní komise zazněly různé názory. Je třeba šetřit, nicméně 
dotační programy představují asi 1 % rozpočtu. Je tedy otázka, nakolik tedy snížení 
prostředků spasí rozpočet. Výstup z kulturní komise je takový, že prostředky byly rozděleny 
mezi jednotlivé akce a město následně může prostředky na jednotlivé akce poměrně snížit. 
Nicméně on je stále toho názoru, že by se příspěvky snižovat neměly.  
J. Somolík uvedl, že při schvalování dotačních programů se příspěvky pro jednotlivé 
programy odsouhlasily a tehdy žádné narážky na to, zda vůbec podporovat soukromé 
subjekty apod. nepadly a vše bylo schváleno. Dnes by se mělo rozhodovat jen o případném 
snížení už schváleného příspěvku. Dále přednesl informace z ministerstva financí ohledně 
snižování financí ze strany státu. 
V. Vokurka řekl, že příspěvky byly schváleny v únoru, tehdy ale nikdo nevěděl, co přijde. Nyní 
se musí všichni nějakým způsobem přizpůsobit situaci. 
M. Němec st. uvedl, že FV tento bod přímo neprojednával, ale jednal o tom, že výpadek 
příjmů pro město bude třeba nějak nahradit, a to nejen snížením dotací, ale také snížením 
dalších výdajů. Dle něj je lepší držet se při zdi a už teď snížit výdaje, než např. na podzim řešit 
mnohem horší situaci.  
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Po diskuzi bylo rozhodnuto o stažení tohoto bodu a jeho znovuprojednání na příštím 
zasedání ZMN. 
 
V 19:45 odešel M. Mareček. 

 

 
17. Různé+diskuze 
 
Snížení finančních prostředků - městské dotační tituly 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: 
ZMN schvaluje snížení prostředků z městských dotačních programů na rok 2020 o 25 %.  
 

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

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

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

Schváleno (10-1-2) 

 

 

V. Vokurka informoval o situaci ohledně vyjednávání okolo rozsudku týkajícího se sporu s 
obyvatelu bytového domu U Sokolovny 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: 
ZMN schvaluje uzavření dohody o privativní novaci ve znění dle přílohy za podmínky, že ze 
strany účastníků této dohody budou zastaveny veškeré soudní spory, přičemž strany vůči 
sobě nebudou uplatňovat náhrady nákladů řízení a v souvislosti s převody a nájmy 
bytových jednotek specifikovaných v dohodě o privativní novaci nebudou vůči sobě 
v budoucnu uplatňovat žádné další vzájemné nároky. Plnění usnesení zajistí Vladimír 
Vokurka. 
 

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

A A A A A X A A 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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M. Němec st. informoval o jednání FV, které se týkalo výpadku příjmů obcí v souvisosti s 
koronavirem. 
V. Vokurka řekl, že se město Nepomuk snaží najít všemožné cesty ušetření i nových příjmů. 
 
V. Novák řekl, že byl osloven občany Swallmenské a Berndorfovy ulice ohledně situace s 
propadlými kanály v těchto ulicích. Požádal o vyřešení této situace. 
V. Vokurka uvedl, že po víkendu projede tyto ulice s techniky a bude domluven nějaký 
postup. 
J. Švec uvedl, že za kvalitu kanalizace, která byla v tomto místě vystavena, nikdo neručí, 
jelikož byla vystavena zvláštním způsobem. 

18. Závěr 

 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast a pozval na příští jednání zastupitelstva, které se bude 
konat na konci června. 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 30. 5. 2020 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

M. Mareček.……………………………………………………………………………………………………………………. 

P. Zeman……..….....……….....……………………………………………………………............................... 

Seznam příloh: 

1. Přehled hlasování 
2. Zprávy z jednání RMN 
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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 X A A A A A A A A A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.
1 

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

17.
2 

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

 




