
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 30.6.2020 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-13/2020  
Datum jednání:  30.06.2020 
Místo jednání: sál městského muzea v Nepomuku 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: zastupitel Hánová H., Němec M. starší, Kovář V.  
Hosté:   
Přílohy: jsou součástí návrhů 
 
PREZENČNÍ LISTINA - členové zastupitelstva města Nepomuk: 

Jméno a příjmení INC Za stranu/hnutí Přítomnost 

Baroch Karel KB Zelená pro Nepomuk ANO 

Baroch Marek, Mgr. MB ANO 2011 NE 

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 

NE 

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 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 18:06 XIII. 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, 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 XII. zasedání 
městského zastupitelstva ze dne 28. 5. 2020 o podání zprávy o ověření zápisu. 

P. Zeman 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 z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Prodej pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
8. Prodej pozemku parc.č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
9. Odkup pozemku parc.č. 365/2 v k.ú. Dvorec   
10. Odkup hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú.Nepomuk   
11. Odkup pozemků ppč.133/61 a ppč. 133/62 v k.ú. Dvorec   
12. Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, 

byt č. 12 z matky na syna a změna splatnosti kupní ceny   
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

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

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3   
15. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na obnovu litinové 

sochy včetně podstavce 
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova historického 

jádra města Nepomuku“   
17. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2020   
18. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství   
19. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2019   
20. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019   
21. 6. rozpočtové opatření v roce 2020   
22. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019   
23. Různé + Diskuse 
24. Závěr 
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DISKUZE: 
J. Švec upozornil na změnu – vypuštění bodu č. 15 Příspěvek Římskokatolické farnosti 
arciděkanství Nepomuk na obnovu litinové sochy včetně podstavce a přidání bodu č. 22 
Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk. 
 
P. Jiran navrhl rozšíření programu o bod Zařazení správního území města Nepomuk do 
územní působnosti MAS sv. Jana z Nepomuku na období 2021-2027. Uvedl důvody svého 
návrhu. 
J. Švec vyzval zástupce MAS, aby vysvětlili, proč je nutné projednat tento bod teď. ZMN má 
v plánu sejít se v červenci či srpnu, a tudíž by dle jeho názoru stačilo probrat to tam. 

 – zástupce MAS – vysvětlila důvody, proč by měl být bod projednán co nejdříve.  
V. Novák uvedl, že zjistil, že 80 % obcí ještě nemělo ZMN, nečeká se tedy jen na Nepomuk. 
Vyslovil podezření, že schválení bodu narychlo má zřejmě cosi zakrýt. Dále uvedl, že 
zastupitelé nemají podklady. 
P. Jiran řekl, že všichni, kdo mají e-mail, podklady obdrželi. 
V. Novák uvedl, že o tom pochybuje, navíc na něj kontakt na webu města není. Všechno je 
uspořádáno narychlo a navíc jsou i pochybnosti o určitých podpisech a jejich falšování. Je 
proti tomu, aby se dnes tento bod projednával. Celou záležitost ještě prošetří. 

 uvedla, že souhlas města velikosti Nepomuka je důležitý, v případě nesouhlasu a 
poklesu členů pod 10 000 obyvatel hrozí zánik MAS jako takové a celé území přijde o 
50 000 000 Kč, když nebude moct čerpat finanční prostředky. Proto je požádáno o souhlas už 
nyní, aby mohla skupina léto věnovat přípravě standardizace a poté vyjednávání o alokaci, 
která se váže na počet obyvatel na území MAS. 
J. Švec uvedl, že město Nepomuk jistě nehodlá ze svazku vystoupit, jen je z jistých důvodů 
třeba prostor pro projednání do července/srpna. 
J. Jindřich – zástupce MAS – uvedl, že za roky působení je snad již dostatek informací o 
činnosti MAS. Dále řekl, že nemá informaci o tom, že by většina obcí teprve měla mít ZMN. 
Zeptal se, zda je zásadní důvod, proč dnes bod neprojednat. 
J. Švec odpověděl, že opravdu většina obcí bude mít ZMN v létě či v září. Dále řekl, 
M. Mareček uvedl, že dle jeho informace nikdo podklady nedostal. 
I. Šiftová řekla, že kompletní prezentace hodnotícího období přišla do mailu včera. Žádost 
bez prezentace přišla 11. 6. V tom datumu už jsme měli rozeslanou a vyvěšenou pozvánku na 
ZMN včetně programu. Vzhledem k tomu, že další ZMN se bude konat v červenci i srpnu, 
bylo dohodnuto, že tento bod se projedná na příštím zasedání k ZMN a program k tomuto 
ZMN se už měnit nebude. 

uvedla, že souhlas města město k ničemu nezavazuje. Dále uvedla, že po dvou 
několikaletých obdobích (kdy při předchozím projednání nikdy nebyl se souhlasem problém) 
už ji trochu udivilo, že je opět požadována prezentace činnosti. Proto byla prezentace 
zpracována a rozeslána až ex post. Vzhledem k tomu, že se v případě souhlasu jedná o 
formální krok, nebylo očekáváno, že by s tím byl nějaký problém. 
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HLASOVÁNÍ: 
O zařazení bodu Zařazení správního území města Nepomuk do územní působnosti MAS sv. 
Jana z Nepomuku na období 2021-2027 jako zvláštní bod do dnešního zasedání ZMN. 
 

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

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

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

Neschváleno (6-3-2) 
 
Finální návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Prodej pozemku p.č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
8. Prodej pozemku parc.č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
9. Odkup pozemku parc.č. 365/2 v k.ú. Dvorec   
10. Odkup hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k.ú.Nepomuk   
11. Odkup pozemků ppč.133/61 a ppč. 133/62 v k.ú. Dvorec   
12. Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, 

byt č. 12 z matky na syna a změna splatnosti kupní ceny   
13. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

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

Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3   
15. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova historického 

jádra města Nepomuku“   
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk na rok 2020   
17. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství   
18. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2019   
19. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019   
20. 6. rozpočtové opatření v roce 2020   
21. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019   
22. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   
23. Různé + Diskuse 
24. Závěr 
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Návrh usnesení: (847/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
 
O bodu Zařazení správního území… bude jednáno na příštím ZMN, které se uskuteční 
v červenci či srpnu. 

________________________________________________________________ 
 
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

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

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu P. Kroupu a M. Demelu. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (848/NZ4/2020) 

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

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
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Návrh usnesení: (848/NZ4/2020) 

ZMN volí ověřovatele zápisu M. Demelu a P. Kroupu. 

 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
 

 
5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že byla dnes provedena kontrola plnění usnesení s paní tajemnicí a ta jsou 
řádně plněna. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (850/NZ4/2020) 
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: 
P. Zeman se zeptal na stav ohledně prodeje Avie. 

V. Vokurka popsal situace ohledně nabídek firem a důvody, proč nabídka nebyla vyvěšena. 

 

Návrh usnesení: (849/NZ4/2020) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 
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7. Prodej pozemku p. č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na 
Daníčkách 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění:  

Žadatelé si dne 27. 5. 2020 podali žádost o odkoupení 
výše uvedeného pozemku za účelem výstavby rodinného domu.  
Rada projednala dne 8. 6. 2020 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení (USN-R4-760/2020).  
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (842/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje prodej pozemku p. č. 204/48 o výměře 558 m2 v k.ú. Nepomuk Na 
Daníčkách za 760 Kč/m2 včetně DPH. Náklady 
spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu nesou kupující. Poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva k nemovité věci. Plnění 
usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k. ú. Nepomuk Na 

Daníčkách   

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Žadatel  si dne 10. 6. 2020 požádal o odkoupení výše uvedeného 
pozemku za účelem výstavby rodinného domu. 
 
Rada projednala dne 22. 6. 2020 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 
navrženého usnesení. 
 
DISKUZE: 
P. Kroupa se zeptal, jestli zbývá ještě nějaký pozemek k prodeji. 
V. Vokurka řekl, že je vše rozprodáno či je prodej rozjednán, a to včetně nejmenšího 
pozemku. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (844/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na 
Daníčkách  za 760 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené 
s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení 
zajistí Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 

___________________________________________________________________________ 

9. Odkup pozemku parc. č. 365/2 v k. ú. Dvorec  

Předkládá: RMN 

Zpracovala: R. Vaňková 

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Odkup pozemku z důvodu plánované realizace přeložky silnic III/191 14 a III/191 15 a 

navrhovaného mimoúrovňového křížení se železniční tratí č. 190 v souladu s pořizovanou 

změnou č. 1 územního plánu Nepomuk. 
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Rada města Nepomuk dne 22.6.2020 vzala na vědomí odkup pozemku od právnické osoby, 

znalecký posudek na ocenění předmětného pozemku a doporučila zastupitelstvu ke 

schválení ve znění navrženého usnesení.   

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (845/NZ4/2020) 
ZM schvaluje odkup pozemku parc. č. 365/2 o výměře 1067 m2 v k. ú. Dvorec ve vlastnictví 
společnosti AGRO, akciová společnost Přeštice za kupní cenu 85 360,-Kč. Poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel nemovité věci, pokud není od daně osvobozen. 
Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu hradí město Nepomuk. 
Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.    
 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 

___________________________________________________________________________ 

10. Odkup hrobky IV/220 na pozemku parc.č. 615/4 v k. ú. Nepomuk  

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Pan žádostí podanou dne 11. 2. 2020 požádal o převod hrobky IV/220 na 
pozemku parc. č. 615/4 v k. ú. Nepomuk. Znaleckým posudkem Ing. Jany Cihlářové ze dne 22. 
12. 2013 č. 2408-124/2013 byla zjištěna cena hrobky na částku 43 045,60,- Kč. Vzhledem 
k inflaci je navrhována kupní cena ve výši 50 000,-Kč.  
Rada města Nepomuk dne 16. 3. 2020 vzala na vědomí  žádost  na odkup 
hrobky, znalecký posudek na její ocenění, uložila vyvěsit záměr na její prodej a doporučila 
zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení.  
 
DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (843/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje prodej hrobky IV/220 na pozemku parc. č. 615/4 v k.ú. Nepomuk panu 

 za kupní cenu 50 000,-Kč. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy uhradí 
kupující. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 
 

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

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

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

Schváleno (9-1-1) 

 
___________________________________________________________________________ 
 
11. Odkup pozemků ppč. 133/61 a ppč. 133/62 v k. ú. Dvorec 
 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 

 

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

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

V rámci výstavby akce „Přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec“, na kterou město Nepomuk 
získalo dotaci v celkové částce 12,9 mil. Kč z IROP a 5,2 mil. Kč od Plzeňského kraje, musí 
město do ukončení výstavby a nejdéle rok po kolaudaci vykoupit pozemky pod stavbou 
(podmínka dotace). 
 
Pozemky ppč. 133/61 a ppč. 133/62 v k.ú. Dvorec jsou ve vlastnictví  
která souhlasila s jejich odkupem městem Nepomuk. 
V předmětném území došlo již k odkupu pozemků od společnosti ČD, a.s., a to za cenu 158,-
Kč/m2, která vycházela z ceny obvyklé stanovené soudním znalcem. 
RMN vzala dne 11. 5. 2020 na vědomí souhlasnou odpověď  na žádost o 
odkoupení předmětných pozemků a stanovila kupní cenu za převáděné pozemky ve výši 158 
Kč/m2 (USN-R4-723/2020). 

 se stanovenou kupní cenou souhlasila.  
RMN projednala dne 25. 5. 2020 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 
navrženého usnesení (USN-R4-736/2020). 
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DISKUZE: 
P. Kroupa uvedl, že s ohledem na střet zájmů nebude hlasovat. 
 
Návrh usnesení: (840/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje odkup pozemků ppč. 133/61 o výměře 12 m2 a ppč. 133/62 o výměře 6 m2 

v k.ú. Dvorec od  za cenu 158 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením 
a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, pokud není od daně 
osvobozen. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  
 
 

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

A X A X A A X - A X A A A A A 

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

Schváleno (10-0-0) 

___________________________________________________________________________ 

 
12. Převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 
Pivovarská 571, byt č. 12 z matky na syna a změna splatnosti kupní ceny 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: M. Suchá 

 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav:  dne 30. 4. 2002 uzavřela smlouvu o smlouvě 

budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 12 s tím, že uhradila první splátku 

ve výši 300 000,- Kč, doplatek ve výši 606 275,- Kč uhradí jednorázovou splátkou splatnou do 

30. 6. 2020. Nyní žádá o převod budoucí smlouvy na  s tím, že první 

splátka ve výši 300 000,- Kč zůstává a doplatek ve výši 606 275,-Kč uhradí  

nejpozději do 31. 12. 2020. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (836/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje převod budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 

Pivovarská 571, byt č. 12, o velikosti 3+k.k., celková plocha 85,49 m2 z 

 a změna splatnosti doplatku ve výši 
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606 275,- Kč, původně do 30.6.2020, nyní do 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 

___________________________________________________________________________ 

 

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

bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10 

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. 10. Má zaplacenou první splátku ve výši 300 000,- Kč. 

Doplatek ve výši 572 628,- Kč měl uhradit do 30. 6. 2020. Nyní si vyřizuje úvěr u Komerční 

banky. Nájemní smlouvu má prodlouženou do 31. 10. 2020 (výměna oken). Doplatek uhradí 

do 31. 12. 2020. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků.  

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (838/NZ4/2020) 

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

v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 10, o velikosti 3+k.k., celková plocha 80,57 m2 – 

budoucí kupující  s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) ve výši 

572 628,- 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 X A X A A X A A X A A A A A 

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

Schváleno (11-0-0) 
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14. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3 
 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: M. Suchá 

 

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

Stávající stav:  má uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví bytu na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3. Má zaplacenou první splátku ve 

výši 260 000,- Kč. Nyní město zde provádí výměnu oken a nájemní smlouva byla prodloužena 

do 31.10.2020. Po skončení nájemní smlouvy  doplatí druhou splátku ve výši 

359 392,- Kč.  

DISKUZE: 

Bez příspěvků.  

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (837/NZ4/2020) 

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

v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková plocha 51,51 m2 – 

budoucí kupující  s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) ve 

výši 359 392,- Kč původně splatná 30.6.2020 bude splatná až 31.10.2020. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
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15. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova 

historického jádra města Nepomuku“ 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: P. Kroupa a E. Járová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů bylo následně kráceno o 25 % oproti 
částce schválené v pravidlech daného dotačního titulu (schválení na ZMN dne 28. 5. 2020 – 
č. JedNZ44-12/2020). 
Projednání:   

 RMN dne 14. 4. 2020 – rada doporučila zastupitelstvu ke schválení  

 ZMN dne 28. 5. 2020 – přesunuto do jednání 30. 6. 2020 (změna v počtu žadatelů, 

krácení o 25 %) 

 RMN dne 22. 6. 2020 – rada znovu projednala z důvodu změny počtu žadatelů a 

doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení 

 

DISKUZE: 
P. Kroupa uvedl, že tento bod projednala komise památkové péče a vzhledem ke stažení 
jedné žádosti o dotaci ostatní akce snížení neovlivní nijak zásadně. Dále uvedl současný stav 
realizovaných akcí z dotačního programu. 
V. Novák se zeptal, zda uvedená částka je už částka po snížení. 
P. Kroupa řekl, že ano. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (831/NZ4/2020) 

ZMN schvaluje rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova 
historického jádra města Nepomuku“ ve výši krácené o 25 % původní navržené částky dle 
přílohy „Tabulka s krácením_Obnova historického jádra města Nepomuku 2020.pdf“. 
Plnění usnesení zajistí Eva Járová. 
 

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

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

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

Schváleno (10-0-1) 

___________________________________________________________________________ 
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16. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 
městem Nepomuk na rok 2020 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovali: administrátoři dotačních programů 

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

Odůvodnění: Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů bylo u jednotlivých 
položek následně kráceno o 25 % (schválení ZMN na jednání dne 28. 5. 2020 – č. JedNZ44-
12/2020) z důvodu omezení činnosti spolků v době nařízeného nouzového stavu v důsledku 
hrozby nákazy koronavirem a následného období postupného rozvolňování opatření 
v souvislosti s nákazou a možným onemocněním COVID-19. 

Projednání:  
- Sportovní komise: 27. 5. 2020 – doporučeno k jednání RMN – rozdělení dle přiložených 

tabulek (I. a III. grant). 

- Komise kultury a cestovního ruchu: 27. 5. 2020 – doporučeno k jednání RMN dle 

přiložených tabulek (II. grant). 

- Výběrová hodnotící komise (zástupci sportovní + zástupci kulturní komise): 3. 6. 2020 – 

doporučeno k jednání RMN dle přiložené tabulky (IV. grant). 

- RMN dne 8. 6. 2020 – doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 

usnesení 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (833/NZ4/2020) 

1) ZMN schvaluje Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže 2020“ ve výši krácené o 25% původní navržené 

částky dle přílohy „Tabulka s krácením_Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí 2020“ 

ve výši krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s 

krácením_Podpora kulturních akcí 2020.xls“. Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 
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3) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 

2020“ ve výši krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s 

krácením_Podpora sportovních akcí 2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

4) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových 

organizací 2020“ ve výši krácené o 25% původní navržené částky dle přílohy „Tabulka s 

krácením_Podpora činnosti neziskových organizací 2020.xlsx“. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík.  

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 

 

 

17. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

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

Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dne 12.12.2019 OZV č. 5/2019 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství.  

Na základě připomínek některých zastupitelů bylo zpracováno nové znění vyhlášky. Nové 

znění vyhlášky bylo zasláno na Ministerstvo vnitra ČR ke kontrole. Dozorové oddělení MV 

provedlo rozklad nového znění vyhlášky, provedlo úpravy tak, aby vyhláška byla v souladu se 

zákonem, opravené znění zaslalo e-mailem a doporučilo zastupitelstvu města Nepomuk 

takto opravenou vyhlášku schválit v termínu do 30. 6. 2020.(viz příloha) 

Nové znění OZV projednala Rada Města Nepomuk dne 08.06.2020. 
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DISKUZE: 
M. Mareček uvedl, že se mu nelíbí, že v minulé vyhlášce byla ohlašovací povinnost a platilo 
se, nyní majitel pozemku nebude platit a zároveň nebude mít ani ohlašovací povinnost. 
Obává se, že si pak každý bude dělat, co chce. Myslí si, že ohlašovací povinnost by měla být 
do vyhlášky dodána a také je všude doporučována. 
P. Kroupa řekl, že vyhláška se týká poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
veřejné prostranství je takové místo, které je veřejně přístupné. Vyhláška je tu pro to, aby 
nemusel majitel např. podniku platit poplatek za svou vlastní zahrádku. Míst, která veřejným 
prostranstvím nejsou, se vyhláška netýká. 
M. Mareček oponoval, že se jich také týká, a to v případě pořádání hromadných akcí na 
soukromých pozemcích. 
V. Vokurka zmínil loňskou akci v Čížkově, z níž závěr s nějakým doporučením vyšel. Je na 
zvážení, jestli neprostudovat ještě další materiál. 
M. Mareček se zeptal, zda by opravdu nebylo lepší a byl by nějaký problém mít ohlašovací 
povinnost na akce. 
J. Švec uvedl, že vyhláška by měla být schválena dnes a může se změnit zase ke konci roku, 
pokud by to nevyhovovalo. 
J. Somolík řekl, že vyhláška o poplatcích je už schválena a platná, tato nová vyhláška řeší 
pouze jemné změny. 
P. Kroupa opět vysvětlil současnou situaci s poplatky.  
V. Vokurka uvedl, že by mohla být ještě prozkoumána ohlašovací povinnost a případně na 
dalším zasedání být schváleno dodání tohoto bodu do vyhlášky.  
 
P. Kroupa uvedl, že toho by se ale týkala jiná vyhláška. 
 
V. Vokurka zmínil stížnosti na nově otevřenou vinotéku. 
M. Mareček se zeptal, kdo ze zastupitelů navrhl vyškrtnutí ohlašovací povinnosti z vyhlášky.  
P. Kroupa řekl, že tato vyhláška se netýká žádných kulturních akcí apod., jde o ohlašovací 
povinnost typu, aby nemusel majitel podniku ohlašovat, že si dává stoleček na svou 
zahrádku. Pokud je žádoucí regulovat kulturní akce, pak ať se k tomu schválí samostatná 
vyhláška, v této to nemá co dělat. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (839/NZ4/2020) 

ZMN neschvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

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

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

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

Neschváleno (7-2-2)           
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_________________________________________________________________________ 

 

18. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2019 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Účetní závěrka je soubor výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k 
rozvahovému dni (tj.  k 31.12.2019). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření za dané 
období, tj. za rok 2019. (mj. se z nich vychází se při sestavování závěrečného účtu).  Účetní 
uzávěrka v sobě zahrnuje účetní práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní 
období (tj. za rok 2019) a řídí se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů (část třetí). Z tohoto zákona vyplývá, že Účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří 
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky.   
Povinnost sestavit účetní závěrku ukládá účetní jednotce vyhláška 220/2013 Sb. požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ve znění pozdějších 
předpisů. 
V souladu s vyhláškou č. 410/2009  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o 
účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do 
centrálního systému účetních informací státu, ve znění pozdější předpisů stanovil Krajský 
úřad Plzeňského kraje termín pro obce a dobrovolné svazky obcí Plzeňského kraje k zaslání 
výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky. Tento termín byl účetní 
jednotkou Města Nepomuk dodržen. 
Termín pro schválení účetní závěrky schvalujícím orgánem je nejpozději do 30.06. 
následujícího roku (§ 28 vyhl. 220/2013 Sb.). Schvalujícím orgánem je zastupitelstvo Města 
Nepomuk. O schvalování účetní závěrky se sepisuje protokol, který se poté zasílá do 
centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb. (stejně jak byly 
zaslány finanční výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky). 
 
DISKUZE: 
M. Kubík jakožto člen finančního výboru informoval o činnosti a postojích FV k finančním 
bodům. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (830/NZ4/2020) 

ZMN schvaluje účetní závěrku města Nepomuk za rok 2019. 
ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka předáním protokolu o schvalování účetní závěrky města 
Nepomuk za rok 2019 do centrálního systému účetních informací státu. Plnění tohoto 
usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 

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

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

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

Schváleno (10-0-1) 

 

 
19. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Po skončení kalendářního roku má územní samosprávný celek 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.   

 

Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů je termín pro 

projednání a schválení závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok zastupitelstvem územně 

samosprávného celku stanoven do 30. června následujícího roku. 

Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na 

zastupitelstvu (§17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů). Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu v 

užším rozsahu. To neplatí při zveřejnění na internetových stránkách. Zde musí být návrh 

závěrečného účtu zveřejněn v plném rozsahu. 

Návrh závěrečného účtu projednala rada města Nepomuk dne 25.05.2020 a zveřejněný  byl 

dne 01.06.2020. 

Plné znění Návrhu závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2019 včetně všech příloh je 

přiložen k tomu návrhu usnesení. 
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DISKUZE: 
J. Kouba požádal o vysvětlení závěrečné pasáže účtu o zisku a výsledku hospodaření. 
J. Somolík a V. Vokurka vše vysvětlili. 
 
HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (829/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019 bez výhrad. 
ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka zveřejněním schváleného závěrečného účtu města 
Nepomuk za rok 2019 v souladu s platnou legislativou. Za plnění usnesení zodpovídá 
Jaroslav Somolík. 
 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 

 

 

20. 6. rozpočtové opatření v roce 2020 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
6. 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. 

 

6.rozpočtové opatření v roce 2020 projednala rada města Nepomuk dne 22.06.2020. 

 

Příjmy v rámci 6. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 2 861 720 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

 2 861 720 Kč -  dotace MMR na projekt "Oprava místních komunikací Nepomuk 2019" 

 

Přesuny v příjmech, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných příjmů: 
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Ze zrušené položky 1345 – poplatek z ubytovací kapacity přesunuto 100 000 Kč na položku 

1342 – poplatek z pobytu 

 

Příjmy po 6. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

128 167 270 Kč. 

 

Výdaje v rámci 6.rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku 2 861 720 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 

 

xx 

 

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

 

xx 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 Založena nová investice „Rekonstrukce kotelny v budově B městského úřadu“ 
(potřeba rozpočtovat 350 000 Kč). Kotelna je v havarijním stavu, cca 20 let stará, 
rekonstrukce je nevyhnutelná 
 

 Navýšena investice „Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici“ 
o 500 000 Kč. Vysoutěžená cena je 2540 000 Kč včetně DPH 
 

 Potřebných 850 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, 
Nepomuk“ 
 

 U investice „Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese“ změněna položka 6121 
na položku 6122. Tato změna položky nemá vliv na žádné jiné investice ani na celkový 
objem rozpočtovaných finančních prostředků na kapitálové výdaje. 
 

 Z poskytnuté dotace MMR na projekt "Oprava místních komunikací Nepomuk 2019" 
byly vytvořeny Rezervy kapitálových výdajů ve výši 2 861 720 Kč. 
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Výdaje po 6. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 158 053 190 Kč. 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (841/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 128 167 270 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 158 053 190 Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu šestým 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 X A X A A X Z A X A A A A A 

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

Schváleno (10-0-1) 
 

 
21. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

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 2019 bude schvalovat  Valná hromada DSO Mikroregionu Nepomucko dne 23.06.2020 

(Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn dne 21.05.2020). 

Plné znění Závěrečného účtu DSO mikroregionu Nepomucko za rok 2019 a zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019 jsou přiloženy k tomu 

návrhu usnesení.  Zastupitelstvo obce bere závěrečný účet svazku obcí pouze na vědomí. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
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Návrh usnesení: (834/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019. 

 

 
22. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk  
  
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk požádala dne 15.05.2020 o poskytnutí  

finančního příspěvku ve výši 200 000 Kč. Odůvodnění je popsané v žádosti, která je přílohou 

tohoto usnesení.  

Město Nepomuk má ve svém rozpočtu na rok 2020 na činnost registrovaných církví a 

náboženských společností  rozpočtovanou částku 200 000 Kč. 

Žádost projednala Rada Města Nepomuk dne 25.05.2020 a doporučila zastupitelstvu schválit 

příspěvek ve výši 150 000 Kč.  

___________________________________________________________________________ 

DISKUZE: 
 vysvětlil důvody žádosti o příspěvek. 

V. Novák se zeptal, pokolikáté je už opravována za posledních 30 let opravována fasáda 
kostela sv. Jakuba. Dle něj minimálně třikrát, což se mu zdá přehnané a není to tedy děláno 
pořádné. 

 uvedl, že fasáda kostela je velká, a pokud se to dělá po kouskách – z finančních 
důvodů, musí se to dělat pořád dokola. 
V. Novák se zeptal, kolik přispěl Vatikán. 

řekl, že nic.  
V. Novák se zeptal, jak je to možné, když proběhly církevní restituce. 

 řekl, že Vatikán nedostal z církevních restitucí v České republice ani korunu. 
V. Novák řekl, že nesouhlasí s tím, aby se z peněz daňových poplatníků a města opravoval 
kostel, když nejsou opravené např. chodníky či budova Pionýra. 

řekl, že v případě Nepomuka by byl opravdu nerad, aby zde kulturní památky 
zchátraly. 
V. Novák se zeptal, kam jdou peníze z prodeje pozemků apod. 

 řekl, že většinou na opravy. 
V. Novák řekl, že v tom případě by kostely musely být zlaté. 
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P. Jiran uvedl, že po revoluci se fasáda kostela sv. Jakuba jednou opravila kompletně, 
nicméně levně, takže s nevalným výsledkem. Od té doby se fasáda opravuje jednou, ale 
postupně. Nikdy nebyla od té doby opravena celá fasáda, postupuje se postupně. 
P. Kroupa uvedl, že kostel je nejstarší stavba a historicky nejdůležitější místo celého města. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (823/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti 

arciděkanství Nepomuk ve výši 150 000 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

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

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

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

Schváleno (9-1-1) 
 

 
23. Různé + diskuze 
 
K. Baroch se zeptal na možnosti řešení ohledně problémů v Domu služeb. 
V. Vokurka popsal, jaký je momentální stav a co je v plánu. 
 
P. Zeman se zeptal na stav situace ohledně sporu s bytovým domem U Sokolovny. 
V. Vokurka informoval, že byla nakonec uzavřena dohoda ve znění, na kterém se usneslo 
ZMN a po podpisu všech žalujících na hromadné podpisové listině by měl tento spor skončit.  
 
V. Vokurka informoval o investičních akcích. 
V. Vokurka dále uvedl svůj názor o „zamluvených“ pozemcích – se zamlouváním pozemků 
nesouhlasí. Chce, aby vážní zájemci složili určitou zálohu na pozemek, který chtějí, a toto 
chce brzy uvést do praxe. 
 
K. Baroch se zeptal, proč nejde v KIC momentálně platit kartou. 
I. Šiftová uvedla podrobnosti ohledně propojení terminálu s účetním programem. 
Momentálně je to v řešení. 
 
M. Kubík sdělil svůj názor ohledně MAS sv. Jana z Nepomuku.  
J. Švec řekl, že nepadla žádná informace o tom, že by Nepomuk chtěl z MAS vystoupit. 
Nepomuk chce ve spolupráci pokračovat. 
P. Kroupa uvedl, že nepředpokládá, že by někdo ze zastupitelů byl toho názoru, že by se 
z MAS mělo vystoupit. 
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popsala nelibou situaci ohledně hřbitova, sečení, neuklizených cest apod. 
V. Vokurka uvedl, že není žádný placený správce hřbitova, práce provádí technické služby 
města, někdy je s pracovníky problém, ale město se každopádně snaží. Dále popsal 
současnou situaci ohledně sečení ve městě. Je na zvážení, zda najmout správce hřbitova. 
Dále uvedl, že je v plánu, že by měly být finance na určité opravy hřbitova. 
 

 navázal na předchozí bod – žádost o příspěvku pro církev – a uvedl, že když faru 
přebíral, byl na ní dvou a půlmilionový dluh. Dnes je fara již bez dluhu.  
 
J. Kouba požádal o informace o obsahu dalšího jednání ZMN. 
J. Švec řekl, že jediným bodem příštího ZMN by mělo být schválení souhlasu s účastí města 
v MAS. 
V. Vokurka řekl, že je možné, že by se jeden bod mohl týkat malého víceúčelového hřiště. 
Veškeré podklady budou dodány včas. 
 

 řekla, že udělení souhlasu města se zařazením území do MAS by nemělo být 
něco, o čem by se mělo bouřlivě diskutovat. MAS přinesla finanční prostředky, běží z nich 
projekty, byl předpoklad, že zastupitelé se o tyto akce zajímají a ví o činnosti MAS dost. 
Přijde jí zvláštní, že přestože se podle pokynů starosty má MAS chovat tak, jako už by město 
souhlas udělilo, je takový problém odsouhlasit souhlas již dnes. Pokud je nějaký důvod, proč 
by město souhlas nemohlo udělit, pak by ho členové MAS rádi věděli. 

 připomněl aktivity MAS a uvedl, že ho mrzí chování některých zastupitelů. 
 

 

24. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast a popřál hezký začátek prázdnin. 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 5. 7. 2020 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

M. Demela.……………………………………………………………………………………………………………………. 

P. Kroupa..……..….....……….....……………………………………………………………............................... 
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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 

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

3.2 A X A X A A X A A X A A A A A 

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

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

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

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

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

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

11 A X A X A A X - A X A A A A A 

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

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

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

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

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

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

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

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

20 A X A X A A X Z A X A A A A A 

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

 




