
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 10.12.2020 
 

 

Číslo jednání:  JedNZ44-16/2020  
Datum jednání: 10.12.2020 
Místo jednání: sál Kulturního a informačního centra Nepomuk 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:   
Hosté:   
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 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 

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 18:05 XVI. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, že 
zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože je 
na zasedání přítomno 15 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 XV. zasedání městského 
zastupitelstva ze dne 24. 9. 2020 o podání zprávy o ověření zápisu. 

K. Baroch 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: 
 

I. Úvodní blok 
 

 

 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání 
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

 

 

II. Informativní blok 
 

 

5. Kontrola plnění usnesení 
6. Zpráva z jednání rady města 

 
 

III. Správní záležitosti 

 

7. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Nepomuk 

8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Nepomuk 
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9. Přijetí dotace z OPZ na projekt DO Fenixu s důvěrou 
10. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3 
11. Úprava cen vodného a stočného na rok 2021 
12. 10. rozpočtové opatření v roce 2020 
13. 11. rozpočtové opatření v roce 2020 
14. 12. rozpočtové opatření v roce 2020 
15. Rozpočet města Nepomuk na rok 2021 
16. Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2021-2023 
17. Dotační programy města Nepomuk na rok 2021 
18. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2022-2023  
19. Uzavření dohody o provedení práce u zastupitele pana K. Barocha 
20. Uzavření dohody o provedení práce - kronikářská činnost pro r. 2021 

pan K. Baroch 
21. Různé+Diskuse 
22. Usnesení 
23. Závěr 

 
DISKUZE: 
J. Švec upozornil na změnu – vypuštění bodu č. 19 Uzavření dohody o provedení práce u 
zastupitele pana K. Barocha. A dále přesunutí bodu č. Přijetí dotace z OPZ na projekt DO 
Fenixu s důvěrou za bod č. 6 a přidání bodů Směna a odkup nově vzniklajícího pozemku parc. 
č. 1551/5 ve vlastnictví města Nepomuk za nově vznikající pozemek parc. č. 1772/2 ve 
vlastnictví fyzické osoby, vše v k. ú. Nepomuk  (903/NZ4/2020), Zrušení USN-Z4-210/2020 
Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách  (904/NZ4/2020), 
Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách  
(905/NZ4/2020), Prodej části pozemku parc. č. 494/10 a části pozemku parc. č. 494/11 v k.ú. 
Bezděkovec (906/NZ4/2020), Nové názvy ulic v lokalitě V Korýtkách a Pod Oborou   
(907/NZ4/2020) a Dovolba členky Redakční rady městských sdělovacích prostředků  
(908/NZ4/2020). 
 
 
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. Zpráva z jednání rady města   



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 10.12.2020 
 

 
 

7. Přijetí dotace z OPZ na projekt DO Fenixu s důvěrou   
8. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Nepomuk    

9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Nepomuk    

10. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3   

11. Úprava cen vodného a stočného na rok 2021     
12. 10. rozpočtové opatření v roce 2020   
13. 11. rozpočtové opatření v roce 2020   
14. 12. rozpočtové opatření v roce 2020   
15. Rozpočet města Nepomuk na rok 2021   
16. Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2021-2023   
17. Dotační programy města Nepomuk na rok 2021   
18. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 

Mikroregionu Nepomucko na roky 2021-2023   
19. Uzavření dohody o provedení práce - kronikářská činnost pro r. 2021 pan K. 

Baroch  
20. Směna a odkup nově vzniklajícího pozemku parc. č. 1551/5 ve vlastnictví města 

Nepomuk za nově vznikající pozemek parc. č. 1772/2 ve vlastnictví fyzické osoby, 
vše v k.ú. Nepomuk   

21. Zrušení USN-Z4-210/2020 Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře v k.ú. 
Nepomuk Na Daníčkách   

22. Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
23. Prodej části pozemku parc. č. 494/10 a části pozemku parc. č. 494/11 v k.ú. 

Bezděkovec   
24. Nové názvy ulic v lokalitě V Korýtkách a Pod Oborou  -STAŽENO  
25. Dovolba členky Redakční rady městských sdělovacích prostředků   
26. Různé+Diskuse 
27. Závěr 

 
Návrh usnesení: (885/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 A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 
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_________________________________________________________________ 
 
 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

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

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu A. Hánovou a P. Zemana. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (888/NZ4/2020) 

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

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 

 
Návrh usnesení: (888/NZ4/2020) 

ZMN volí ověřovatele zápisu A. Hánovou a P. Zemana. 

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 
 

 
 
5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení a jsou plněna. KV se sešel minulý týden 
v pátek a zápis bude dodán. 
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J. Švec předal slovo M. Němcovi st. 
M. Němec st. uvedl, že finanční výbor se sešel 7. 12. a projednal finanční záležitosti, které 
budou projednány dnes na ZMN. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (889/NZ4/2020) 
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 A A A A A A A A A A A A 

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

 

 

 
6. Zpráva z jednání rady města 

 
J. Švec požádal V. Vokurku o podání informací z jednání městských rad. 
V. Vokurka podal informace z jednání městských rad. Zprávy z jednání rad jsou k dispozici v 
příloze tohoto zápisu. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (890/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání městské rady.  

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

 

 
 
7. Přijetí dotace z OPZ na projekt DO Fénixu s důvěrou 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: I. Šiftová 
 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 
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P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk obdrželo 22. října 2020 od Ministerstva práce a sociálních věcí Vyrozumění 
o doporučení projektu k podpoře na projekt „Do Fénixu s důvěrou“, celková doba realizace 
28 měsíců, celkové způsobilé výdaje 4 056 818,75, celková dotace 3 853 977,81 Kč (dotace 
ve výši 95 %). Projekt předpokládá rozšíření služeb komunitního centra Fénix o nové aktivity, 
které budou zaměřeny na oblast pomoci sociálnímu začleňování. Obsahem projektu je 
poskytování návazných a doplňkových programů a aktivit zejména pro osoby se ztíženými 
životními podmínkami, ohrožené sociálním vyloučením. Plánované činnosti svým 
charakterem nejsou sociálními službami. Aktivity budou vykonávány ve Fénixu i terénní 
formou v rámci území ORP Nepomuk. Potřebnost projektu vychází ze Strategie 
území obvodu ORP Nepomuk. Projekt zahrnuje 2 nové celé úvazky na dobu určitou 28 
měsíců, vybavení centra, odměny pro lektory, realizaci příměstských táborů, pořízení 
osobního automobilu. 
 
Ohledně nákupu nového vozu doplnil informace  z firmy Toyota Dolák. 
 
DISKUZE: 
J. Kouba se zeptal, zda je podmínkou dotace operativní leasing. 

P. Motejzík řekl, že ano, jelikož celý projekt je jen na 28 měsíců. Nicméně město po skončení 

projektu bude prvním, kdo si vůz bude moci odkoupit.  

P. Hajnar uvedl, že už operativní leasing na 28 měsíců je nestandardní a je vytvořen jako 

výjimka pro tento projekt. Dále uvedl, že město může po uplynutí 28 měsíců vůz odkoupit, 

nebo vrátit. 

A. Hánová se zeptala na cenu. 

P. Hajnar odpověděl, že cena s daní je 550 000 Kč. Měsíční splátka včetně pojištění je cca 

8000 Kč. Toyota vše zastřešuje a zařizuje kompletní servis včetně řešení pojistných událostí. 

 

Návrh usnesení: (892/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje přijetí dotace ve výši 3 853 977,81 Kč z Operačního program zaměstnanost na 

projekt “Do Fenixu s důvěrou” a realizaci tohoto projektu v centru volnočasových aktivit 

Fénix v Nepomuku. 

Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Schváleno (15-0-0) v závěru je o bodu hlasováno 
 

 
 

8. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem na území města Nepomuk 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Švec 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
To, jakým způsobem město dnes nakládá s odpady, je standard, ten ale nebyl dosud zaštíten 
vyhláškou. Tudíž byla nyní “oprášena” vyhláška, které skončila platnost v roce 2017, ta byla 
odeslána na ministerstvo a nyní je na zastupitelstvu, aby ji schválilo. 
 
DISKUZE: 
V. Kovář uvedl, že ve vyhlášce chybí elektroodpad 
J. Švec uvedl, že elektroodpad nepatří do komunálního odpadu. 
P. Kroupa řekl, že výhledově by bylo vhodné se zamyslet nad efektivním tříděním i jiného 
odpadu než skla, plastů a papíru – možná přidat kontejnery na bioodpad či kontejner na 
kovy. 
J. Švec uvedl, že přidání kontejnerů na bioodpad už je v jednání s majitelem Kovo Holub. 
M. Baroch se zeptal, zda by nebylo dobré na zkoušku nádobu na použité oleje apod. 
V. Vokurka uvedl, že kontejnery vypsané v příloze vyhlášky jsou oficiální, nicméně po městě 
jsou umístěny i další. Zároveň je možnost také přistavení kontejneru na odpad typu ořezané 
větve apod. Dle jeho názoru nemá úplně smysl dávat nádobu na bioodpad na sídliště, 
mnohem vice odpadu vyprodukují zahrádkáři, kteří momentálně často nevyhazují odpad, 
kam by měli. 
P. Motejzík informoval o získané dotaci na domácí kompostéry. 
A. Hánová se zeptala na kontejnery na textilní odpad. 
J. Švec odpověděl, že to má na starosti Diakonie. 
P. Kroupa reagoval na V. Vokurku, co se týče umístění nádob na bioodpad, které dle něj mají 
smysl i na sídliště. 
V. Vokurka doplnil možnosti různých typů nádob. 
P. Jiran zmínil v souvislosti s kontejnerem na kovy riziko sběračů kovů. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (891/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území města Nepomuk. Plnění usnesní zajistí Martina Královcová. 

 

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 
 

 

9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na území města Nepomuk 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Švec 

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Původní OZV se ruší z důvodu stanovení nové vyšší sazby poplatku na sběr a svoz 

netříděného KO, kdy skutečné náklady za rok 2019 činily 3 852 280, 02 Kč / 3 902 (osob 

přihlášených 3 735 + 167 počet staveb určených k individuální rekreaci). 

 

Jedná se o zdražení poplatků v návaznosti na nově schválený odpadový zákon. Během 

následujících let dojte u měst, které nebudou řádně třídit, k rapidnímu zdražení poplatků. 

Měsíční průměr směsného odpadu na občana Nepomuku je nyní cca 15 kg. Sankcionováno 

by nemělo být množství do 50 kg za čtvrt roku, tudíž by se město mělo do limitu vejít.  

Město Nepomuk navyšovalo už v loňském roce rozpočet na svoz komunálního odpadu o cca 

500 000 Kč, v letošním roce došlo k navýšení rozpočtu znovu. Propočet nákladů na likvidaci 
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ročního množství odpadu napovídá, že ani po zvýšení poplatku na 750 Kč se náklady na 

likvidaci odpadů z poplatků nezaplatí, jelikož na každého občana připadají náklady zhruba 

1000 Kč. 8 let nedošlo ke zvýšení, poplatek zůstával stále na 550 Kč na občana, ke zvýšení by 

mělo tedy dojít až nyní. 

 

V. Vokurka doplnil J. Švece. 

 

DISKUZE: 

P. Jiran požádal o vysvětlení rozpočtení částky – 0 a 750 Kč. 

J. Somolík vysvětlil, co obě složky poplatku zahrnují – skutečné náklady a další částka, kterou 

by město mohlo stanovit a nemuselo by ji dále vysvětlovat. 

M. Mareček se zeptal, zda se to bude pak každý rok měnit. 

J. Somolík vysvětlil, že je to z důvodu toho, že zákon to umožňuje. 

M. Mareček se zeptal, proč je tam teď 0, když žádné další náklady nemáme. 

V. Vokurka a J. Somolík vysvětlili, že tam rozložení částky musí takto být. V. Vokurka zmínil, 

že možná by bylo možné změnit formulaci. 

M. Němec st. Uvedl, že v zákoně o místních poplatcích je jasně napsáno, jak a z čeho se 

poplatek skládá. 

J. Somolík řekl, že takové znění vyhlášky schválilo ministerstvo a vyhlášku ve stejném znění 

město schvalovalo loni. 

P. Jiran uvedl, že by nechal znění, tak jak je. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (886/NZ4/2020) 
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města 
Nepomuk. 
Plnění usnesní zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 
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10. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3 

Předkládá: RMN 

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

Stávající stav:  mají uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o 

převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3. Mají zaplacenou první 

splátku ve výši 300 000,- Kč. Žádají z důvodu vyřízení úvěru o změnu splatnosti doplatku 

kupní ceny ve výši 681 495,- Kč z 31.12.2020 na 28.2.2021. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (887/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3, o velikosti 3+k.k., celková plocha 86,8 m2 – 

budoucí kupující s tím, že splatnost kupní ceny 

(druhé splátky) původně splatná 31.12.2020 bude splatná do 28.2.2021. 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 A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 

 

 
 
11. Úprava cen vodného a stočného na rok 2021 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 10.12.2020 
 

 
 
Ke zvýšení vodného/stočného dochází na základě předloženého vyúčtování skutečných 

nákladů za rok 2020 a nutností navýšit zdroje na obnovu infrastruktury majetku.   

Rada Města schválila na svém zasedání dne 30. 11. 2020. 

V. Vokurka doplnil informace. 

 
V 18:04 odešel M. Němec st. 
V 18:07 se vrátil M. Němec st. 
 
DISKUZE: 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (900/NZ4/2020)  
ZMN bere na vědomí výpočet (kalkulaci) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021. 
 
ZMN schvaluje zvýšení cen stočného na 34,- Kč za m3 vč. DPH a vodného na 39,- Kč za m3 

vč. DPH od 1. 1. 2021 dle předložené kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 

2021, vypracovanou společností KAV Starý Plzenec. 

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 A A Z A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-1) 

 

 

 
12. 10. 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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10. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk č. USN-Z4-43/2018, 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. 

 

10. Rozpočtové opatření v roce 2020 projednala a schválila rada města Nepomuk dne 

19.10.2020. 

 

Příjmy v rámci 10. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 121 780 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

 23 230 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

 18 550 Kč - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

sociálních 

       pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

 50 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Oprava naučné stezky 

Pod  

                       Zelenou Horou" 

 30 000 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Propojení mikrosvěta  

                  s makrosvětem" 

 

Přesuny v příjmech, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných příjmů: 

 

Příjmy po 10. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

134 740 960 Kč. 

 

 

Výdaje v rámci 10. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  121 780 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 
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§ 2143 - Cestovní ruch 

 50 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Oprava naučné stezky 

Pod  

                       Zelenou Horou" 

3113 - Základní školy 

 30 000 Kč - průtoková dotace pro ZŠ Nepomuk na projekt "Propojení mikrosvěta  

                  s makrosvětem" 

 

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 23 230 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

 

6171 - Činnost místní správy 

 18 550 Kč - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

sociálních 

       pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 

 

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

 

 Přesun 100 000 Kč z § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené na § 
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  

 Přesun 500 000 Kč z § 6171 - Činnost místní správy na § 3722 - Sběr a svoz 
komunálních odpadů  

 Přesun 50 000 Kč z § 6171 - Činnost místní správy na § 3412 - Sportovní zařízení v 
majetku obce  

 

Kapitálové výdaje: 

 
xx 

 

Výdaje po 10. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 164 626 880 Kč. 

 

V 18:30 odešel K. Baroch, M. Baroch a P. Jiran. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
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Návrh usnesení: (893/NZ4/2020) 
 
ZMN bere na vědomí 10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 134 740 960 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 164 626 880 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

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

 

 

13. 11. 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: 

11. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk č. USN-Z4-43/2018, 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. 

 

11.Rozpočtové opatření v roce 2020 projednala a schválila rada města Nepomuk dne 

16.11.2020. 

 

Příjmy v rámci 11. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 287 720 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

 8 710 Kč - dotace na výdaje související s harmonizací ZSJ v roce 2020 

 24 010 Kč - dotace na výdaje soucisející s došetřováním TEA budov v roce 2020 



 

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

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

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

 15 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na 

Malé letní 

      scéně v Nepomuku 2020" 

 25 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zlepšení služeb pro 

návštěvníky                

                   - dovybavení IC, internetový koutek" 

 

§ 6330 pol. 4139 – Sociální fond 

 200 000 Kč – příjem sociálního fondu 

 

 

Přesuny v příjmech, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných příjmů: 

 

xxx 

 

Příjmy po 11. úpravě Rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

135 028 680 Kč. 

 

 

Výdaje v rámci 11.Rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  287 720 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 

 

§ 2143 - Cestovní ruch 

 25 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Zlepšení služeb pro 

návštěvníky                

                   - dovybavení IC, internetový koutek" 
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3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 15 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na 

Malé letní 

      scéně v Nepomuku 2020" 

 

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

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

 

6171 - Činnost místní správy 

 8 710 Kč - dotace na výdaje související s harmonizací ZSJ v roce 2020 

 24 010 Kč - dotace na výdaje soucisející s došetřováním TEA budov v roce 2020 

 

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 

 200 000 Kč – výdaj sociálního fondu 

 

 

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

 

xxx 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 navýšena investice „Vodovod – ul. Ke Mlýnu“ o 100 000 Kč 

 Navýšena investice „Územní plán Města Nepomuk - změna“ o 50 000 Kč 

 Navýšena investice „Autobusová zastávka - Dvorec, Železniční ulice (u Komunitního 
domu)“ o 5 000 Kč 

 Potřebných 155 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, 
Nepomuk“. 

Výdaje po 11. úpravě Rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 164 914 600 Kč. 

 

V 18:35 se vrátil M. Baroch. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

Návrh usnesení: (894/NZ4/2020) 
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ZMN bere na vědomí 11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 135 028 680 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 164 914 600 Kč.Plnění usnesení za jistí Jaroslav Somolík. 

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

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

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

 

 

14. 12. 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. 
 
V 18:40 se vrátil K. Baroch a P. Jiran. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

12. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2020 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk č. USN-Z4-43/2018, 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. 

 

12. Rozpočtové opatření v roce 2020 projednala rada města Nepomuk dne 07.12.2020. 

 

Příjmy v rámci 12. Rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 607 940 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 

 65 990 Kč - dotace na výdaje spojené s činností JSDHO 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 
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 76 950 Kč – průtoková dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" 

 

- položka 4222 (Investiční přijaté transfery od krajů) 

 450 000 Kč – dotace Plzeňského kraje na projekt "Stavební úpravy hřbitovní zdi a 

rozšíření 

   hrobových míst" 

 

 

Přesuny v příjmech, které neměly vliv na celkový objem rozpočtováných příjmů: 

 

xxx 

 

Příjmy po 12. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

135 636 620  Kč. 

 

 

Výdaje v rámci 12.rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  607 940 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 

 

§ 3113 - Základní školy 

 76 950 Kč – průtoková dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" 

 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

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

 

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 

 65 990 Kč - dotace na výdaje spojené s činností JSDHO 

 

 

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

 

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 

 600 000 Kč - přesun z § 6171  - Činnost místní správy 
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§ 6171 - Činnost místní správy 

 - 600 000 Kč - přesun na § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 navýšena investice „Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici“ 
o 800 000 Kč (vícepráce – kamenné podloží) 

 Navýšena investice „Obytná zóna "Pod Oborou“ o 500 000 Kč (přeložka VN za 
1 800 000 Kč) 

 Založena nová investice „Lesní hospodářské osnovy“ s rozpočtovanou částkou 50 000 
Kč (platba za Fázi 1 zadávacího řízení) 

 Potřebných 1 350 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, 
Nepomuk“ 
 

 navýšena investice „Rekonstrukce oplocení urnového háje“ o 450 000 Kč (jedná se o 
dotaci z Plzeňského kraje na projekt „Stavební úpravy hřbitovní zdi a rozšíření 
hrobových míst“). Toto navýšení způsobilo navýšení celkových rozpočtovaných 
finančních prostředků na kapitálové výdaje o 450 000 Kč. 

 

Výdaje po 12. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 165 522 540  Kč. 

 

DISKUZE: 

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

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (895/NZ4/2020) 
 
ZM schvaluje 12. Rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 135 636 620 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 165 522 540 Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu dvanáctým 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 A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-1) 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
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15. Rozpočet města Nepomuk na rok 2021  

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Rozpočet obce na následující rok schvaluje zastupitelstvo obce.  
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů ukládá, aby návrh rozpočtu byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem 
zahájení projednávání návrhu rozpočtu na zasedání zastupitelstva. Zveřejnění návrhu 
rozpočtu města Nepomuk proběhlo dne 24.11.2020. Před tímto zveřejněním projednalo 
návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2021 Zastupitelstvo na svém „pracovním jednání“  
dne 24.11.2020 a Rada města Nepomuk dne 16.11.2020. Finanční výbor návrh rozpočtu 
města Nepomuk na rok 2021 také projednal.   
V případě, že nedojde ke schválení rozpočtu před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se 
hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu tzv. “Pravidly 
rozpočtového provizoria”. Tato pravidla stanovuje zastupitelstvo (§ 13 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů). 
 

DISKUZE: 

J. Švec zmínil ještě jednu predikci, kterou vypracoval Svaz měst a obcí a která činí pro město 

Nepomuk necelých 40 000 000 příjmů. 

J. Kouba se zeptal na položku stavebních úprav a především na její název. 

J. Somolík vysvětlil, co se za tím přesně skrývá. 

V. Vokurka uvedl, že původně byla položka zavedena do rozpočtu jako stavební úpravy, 

jelikož mělo jít opravdu původně o stavební úpravy, pak bylo ale rozhodnuto jinak, nicméně 

položka nebyla přejmenována. 

J. Kouba se zeptal ještě na položku restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. 

V. Vokurka vysvětlil, jak to s financováním sochy bude. 

P. Jiran doplnil konkrétní náklady. 

M. Němec st. se zeptal na položku rekonstrukce ČOV Dvorec v rámci investic. 

V. Vokurka vysvětlil, o co přesně se jedná, přičemž J. Švec doplnil a zmínil dotaci, která na 

tuto investici bude. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 10.12.2020 
 

 
 
P. Zeman se zeptal na položku chodníku v STK, která je nízká. 

V. Vokurka vysvětlil. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (896/NZ4/2020) 
 
ZMN schvaluje rozpočet města Nepomuk na rok 2021, kde příjmy činí 99 387 500 Kč, běžné 

výdaje 89 260 070 Kč, kapitálové výdaje 34 500 000 Kč a financování úvěrů 5 133 725,55 Kč.  

Deficit rozpočtu na rok 2021 je ve výši 29 506 295,55 Kč. 

Pověřuje 
Jaroslava Somolíka rozepsáním schváleného rozpočtu Města Nepomuk na rok 2021 dle 

rozpočtové skladby. 

Ukládá 
Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený rozpočet města Nepomuk na rok 2021 na 

internetových stránkách města Nepomuk a na úřední desce v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

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 A A A A A A N A A A 

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

Schváleno (14-1-0) 
 

 

 
 
16. Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2021-2023 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Povinnost sestavit a schválit střednědobý výhled rozpočtu (dále jen výhled) ukládá 

územnímu samosprávnému celku zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Výhled se sestavuje zpravidla na 2 – 5 let po roce, na 
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který se sestavuje rozpočet. Návrh výhledu musí být minimálně 15 dnů přede dnem zahájení 

jeho projednávání zastupitelstvem zveřejněn.  Návrh výhledu města Nepomuk byl 

zveřejněn 24.11.2020. 

Výhled, který schvaluje zastupitelstvo, projednala Rada Města Nepomuk i Finanční výbor. 

Další povinností územního samosprávného celku je zveřejnění schváleného výhledu do 30-ti 

dnů ode dne schválení (§4 zákona č. 250/2000 Sb.) 

Návrh střednědobého výhledu Rozpočtu města Nepomuk je sestaven v souladus § 3 zákona 

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

Připravovaný rozpočet Města Nepomuk pro příslušný rok může být změněn s ohledem na 

změnu ekonomické situace, přírodní vlivy, nově uzavřené smlouvy, změnu investičního 

plánu, ostatní neplánované situace aj.  Návrh předpokládá v letech 2022 a 2023 vyrovnaný 

rozpočet, počítá se splátkami úvěru, který bude splacen ke konci roku 2022.  

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nepomuk na období 2021-2023 je zveřejněn 

na internetu na adrese https://www.nepomuk.cz/obcan/rozpocet-mesta/ a v listinné 

podobě je uložen na Městském úřadě Nepomuk, budova A, suterén, kancelář č. 19. 

DISKUZE: 
 
Návrh usnesení: (897/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje střednědobý výhled Rozpočtu města Nepomuk na období 2021-2023. 
ZMN ukládá Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený střednědobý výhled Rozpočtu města 
Nepomuk na období 2021 -2023 na internetových stránkách města Nepomuk a na úřední 
desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů. 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 A A A A A A Z A A A 

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

Schváleno (14-0-1) 
 

_________________________________________________________________ 
 
17. Dotační programy města Nepomuk na rok 2021  
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 

https://www.nepomuk.cz/obcan/rozpocet-mesta/
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J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Návrh rozpočtu na rok 2021 počítá na městské dotační programy č. 1 až 4 s celkovou částkou 

600 000 Kč a na dotační program č. 5 s částkou 100 000 Kč. 

Rada projednala městské dotační programy 2021 dne 07.12.2020. 

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové 

skupiny. Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových 

(sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím 

organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací. 

Možní žadatelé: 
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či 
oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 5-25. 
 
Výše dotace: 
Celková alokace v dotačním programu: 165.000,-Kč 
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí. 
 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2021 - 01.03.2021 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2021 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2022 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Mgr. Jana Berkovcová  
Telefon: +420 371 519 742 
E-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz 
 

2. Podpora kulturních akcí  

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový 

program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve 

městě Nepomuku.  

Možní žadatelé: 
Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk. 
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti. 

mailto:jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz
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Výše dotace: 
2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 90.000,-Kč 
 

 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2021 - 01.03.2021 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2021 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2022 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Ing. Petra Šašková  
Telefon: +420 371 580 337 
E-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz  
 

3. Podpora sportovních akcí  

Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a 

aktivního životního stylu. Dotační program je určen na podporu sportovních akcí, 

turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí. 

Možní žadatelé: 
Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města 
Nepomuku. 
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti. 
 
Výše dotace: 
2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 90.000,-Kč 
 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2021 - 01.03.2021 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2021 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2022 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Mgr. Jana Berkovcová  
Telefon: +420 371 519 742 
E-mail: jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz 

 

mailto:petra.saskova@urad-nepomuk.cz
mailto:jana.berkovcova@urad-nepomuk.cz
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4. Podpora činnosti neziskových organizací 

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské 

společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních 

neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.  

Možní žadatelé: 
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk. 
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti. 
 
Výše dotace: 
2.000 - 45.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 255.000,-Kč 
 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2021 - 01.03.2021 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2021 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2022 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Ing. Jaroslav Somolík 
Telefon: +420 371 519 735 
E-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz  
 

5. Obnova historického jádra města Nepomuku 

Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace historických staveb nebo jejich 

částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města s 

důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu 

sídla. 

Možní žadatelé: 
Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického 
jádra města Nepomuku. 
 
Výše dotace: 
10.000 - 100.000 Kč. Maximálně 60% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 100.000,-Kč 
 

 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2021 – 01.03.2021 podávání žádostí o dotace  

mailto:jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
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30.04.2021 mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace  
01.09.2021 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly  
12.11.2021 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se 
stanovenými doklady  
 
 
Administrátor: 
Eva Járová Honsová  
Telefon: +420 371 519 743 
E-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz  

 
DISKUZE: 
M. Mareček se zeptal na podrobnosti k Obnově historického jádra města Nepomuk. 
P. Kroupa uvedl, že vše je uvedeno v pravidlech a vše je jasně dáno. 
M. Němec st. řekl, že FV projednával dotační programy a proběhla tam diskuze, jestli 
nepočkat s vyhlášením dotačního programu na podporu kulturních akcí vzhledem k současné 
situaci. Dále uvedl, že ZMN může pověřit RMN k vyhlášení programu. 
M. Baroch uvedl, že by se k tomuto přikláněl.  
P. Jiran řekl, že tento nápad je logický, ale přípravy na nějaké akce a hlavně ty akce začnou už 
v březnu. Samozřejmě se může stát, že se neuskuteční, ale je to otázka. 
J. Somolík uvedl, že lze zažádat i zpětně o proplacení. 
P. Kroupa řekl, že pořadatelé akcí potřebují dopředu vědět, jestli budou jejich akce 
spolufinancovány. Byl by spíše pro to, aby vyhlášení dotací proběhlo, a pak případně by se v 
případě nekonání akcí finance nevyplatily, nebo se vrátily. 
J. Somolík uvedl, že je v pravidlech uvedeno, do kdy musí být dotace vyplacena. To by se 
případně muselo změnit. 
M Němec st. uvedl, že doplňující pravidla už může schvalovat RMN. 
 
V 19:00 odešel M. Mareček. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (898/NZ4/2020) 
 
ZMN schvaluje pravidla dotačních programů města Nepomuk na rok 2021:  
 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

mailto:eva.jarova@urad-nepomuk.cz
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5) Obnova historického jádra města Nepomuk  

ZMN ukládá 
Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválené dotační programy Města Nepomuk pro rok 2021 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 

znění pozdějších předpisů. 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 A A A X A A N A A A 

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

Schváleno (13-1-0) 

 

 

 

18. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2021-2023 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
V 19:10 se vrátil M. Mareček. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dobrovolné svazky obcí jsou povinny sestavovat rozpočet na kalendářní rok. Rozpočet 
dobrovolného svazku obcí schvaluje valná hromada. Je nutné, aby návrh rozpočtu byl 
zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu rozpočtu na 
valné hromadě. Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu 
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nepomucko proběhlo dne 01.10.2020. Valná 
hromada schválila rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 
2023 dne 20.10.2020. Schválený rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2021 a 
střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2021-2023 je zveřejněn ode 
dne 21.10.2020 na adrese https://www.nepomuk.cz/obcan/aktualni-vyvesene-dokumenty/. 
 
DISKUZE: 

 

Návrh usnesení: (876/NZ4/2020) 
 

https://www.nepomuk.cz/obcan/aktualni-vyvesene-dokumenty/
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ZMN bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2021 a střednědobý 
výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2021-2023. 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 A A A A A A A A A A 

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

 

 

19. Uzavření dohody o provedení práce - kronikářská činnost pro r. 2021 pan 

K. Baroch  

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Švec 

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Souhlas se vznikem tohoto pracovně-právního vztahu musí schválit ZMN. Jako odměna za 
kronikářskou činnost je stanoveno 1800 Kč měsíčně. 
 
J. Švec uvedl, že v roce 2020 měl K. Baroch lektorskou činnost, za niž mu nebyla zatím 
vyplacena odměna. Navrhl tedy doplnit do návrhu usnesení ještě vyplacení této odměny. 
 
DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (899/NZ4/2020) 
ZMN vyslovuje na základě § 84 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném 
znění, souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městem Nepomuk a členem 
zastupitelstva Města Nepomuk panem Karlem Barochem a dále souhlas s uzavřením 
dohody o provedení práce – kronikářská činnost pro Město Nepomuk v roce 2021. Členovi 
Zastupitelstva města náleží odměna 1800,- Kč/měsíčně.  
 
ZMN vyslovuje souhlas s vyplacením mimořádné odměny za lektorskou činnost v roce 2020 
v celkové výši 2.400,- Kč (dohodnutá cena za 1 hodinu lektorské činnosti je 200 Kč.) 
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Plnění usnesení zajistí Velíšková Olga. 
 

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

- A A A A A A - A A A A A A A 

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

Schváleno (13-0-0) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Směna a odkup nově vzniklajícího pozemku parc. č. 1551/5 ve vlastnictví 

města Nepomuk za nově vznikající pozemek parc. č. 1772/2 ve vlastnictví 

fyzické osoby, vše v k. ú. Nepomuk  

Předkládá: RMN 

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

Město Nepomuk obdrželo žádost manželů  na provedení 

směny výše uvedených pozemků parc. 1551/5 a 1772/2 v k.ú. Nepomuk. Z důvodu 

prováděných stavebních úprav u nemovitosti, jíž jsou vlastníky. Rozdíl ve výměrách pozemků 

 odkoupí za cenu 16 500,- Kč bez DPH. Pro stanovení ceny obvyklé byl 

vypracován znalecký posudek č. 3246-53/2020 Ing. Janou Cihlářovou. 

Rada města Nepomuk dne 19.10.2020 vzala na vědomí možnost směny předmětných 

pozemků, geometrické plány na oddělení pozemků parc. č. 1551/5 a 1772/2 v k.ú. Nepomuk 

a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení. 

 

DISKUZE: 

J. Kouba uvedl, že se mu směna zdá pro město nevýhodná. 

V. Vokurka řekl, že provede na svoje náklady vybudování nové komunikace, která 

tam vznikne. 

J. Švec se zeptal, zda J. Kouba chce uvést nějaký protinávrh. 

J. Kouba odpověděl, že ne. 
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M. Baroch se zeptal, jestli  má informace, že by s tímto řešením mělo někdo 

problém. 

V. Vokurka uvedl, že všichni sousedi byli účastníky stavebního řízení a od všech jsou 

podepsané souhlasy. 

P. Kroupa popsal, jak konkrétně by měla nová komunikace vypadat. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (902/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje směnu nově vznikajícího pozemku parc. č. 1551/5 o výměře  219 m2 v k.ú. 

Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk za nově vznikající pozemek parc. č. 1772/2 o 

výměře 64 m2 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví s 

doplatkem pozemku o výměře 155 m2 za celkovou cenu 16.500,- Kč bez DPH. Náklady 

spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí  

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva, každý za 

nabývané pozemky, pokud nejsou od daně osvobozeni. Plnění usnesení zajistí Hana 

Tymlová. 

 

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

A A A A A Z A A A A A A A A Z 

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

Schváleno (13-0-2)  

 

 
 
21. Zrušení USN-Z4-210/2020 Prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře v k.ú. 
Nepomuk Na Daníčkách  

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Žadatel  dne 22.9.2020 sdělil městu Nepomuk, že odstupuje od 

návrhu záměru koupě předmětného pozemku.  

Rada města projednala zrušení usnesení dne 5.10.2020 

DISKUZE: 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 10.12.2020 
 

 
 
Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (903/NZ4/2020) 

ZMN ruší prodej pozemku parc. č. 204/39 o výměře 620 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách 
panu  za 760,- 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 

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0)  
 

_________________________________________________________________ 
 

 

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

Daníčkách 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: H. Tymlová 
 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Žadatel pan  si dne 29.9.2020 požádal o odkoupení výše uvedeného pozemku za 

účelem stavby rodinného domu. 

Rada města projednala dne 5.10.2020 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení. 

DISKUZE: 
P. Kroupa se zeptal, zda by v ceně neměla být zohledněna např. minimální inflace apod., či 
se bude cena držet stejná. 
V. Vokurka vysvětlil situaci. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (904/NZ4/2020) 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 10.12.2020 
 

 
 
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 Hana Tymlová. 

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

Z A A A A A A Z A A A A A A A 

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

Schváleno (13-0-2) 

 

23. Prodej části pozemku parc. č. 494/10 a části pozemku parc. č. 494/11 v k. 

ú. Bezděkovec 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: I. Šiftová 

J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 

V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Žádostí doručenou dne 24.2.2020 požádala paní o odkoupení pozemku 

parc. č. 494/10 o výměře 55 m2. Žádost odůvodnila tím, že vlastní stavbu, která podstatnou 

částí zasahuje na předmětný pozemek. Dále žadatelka žádá o odkoupení části pozemku parc. 

č. 494/11 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Bezděkovec. Část pozemku je trvale bez lesního 

porostu, jedná se o pozemek pod společným oplocením s pozemkem st. p. č. 56, který je v 

jejím vlastnictví. Odkoupením předmětné části pozemku by došlo k narovnání reálného stavu 

se stavem oficiálním. Žadatelka navrhuje cenu v podobě ceny obvyklé. Na základě žádosti byl 

vyhotoven geometrický plán č. 168-255/2020 a vypracován ing. Janou Cihlářovou znalecký 

posudek č. 3242-49/2020 na stanovení ceny obvyklé. 

Rada města projednala dne 21.9.2020 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 10.12.2020 
 

 
 
Návrh usnesení: (905/NZ4/2020) 

ZMN schvaluje prodej části pozemku parc. č. 494/10 v k. ú. Bezděkovec označené v návrhu 

GP jako díl ”a” o výměře 0,07 m2, nově vznikajícího pozemku st.parc.č. 84 o výměře 55 m2 

v k.ú. Bezděkovec a nově vznikajícího pozemku parc. č. 494/12 o výměře 135 m2 v k. ú. 

Bezděkovec  za cenu 100 Kč/m2, celkovou cenu 19.000,- Kč. 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 

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 

 

24. Nové názvy ulic v lokalitě V Korýtkách a Pod Oborou 

Překládá: RMN 

Zpracoval: J. Švec 

 

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

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Z důvodu výstavby nových bytových domů a přidělování čísel popisných pro jednotlivé RD 

vznikly nové komunikace v lokalitě V Korýtkách a Pod Oborou, je nutné tyto ulice 

pojmenovat. 

Rada projednala dne 30.11. 2020 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

DISKUZE: 

P. Kroupa uvedl, že se z podkladů nedozvěděl, o jaké místo přesně se při přejmenování 

jedná. Řekl, že se mu nezdá příliš toto pojmenování příliš šťastné, může být troche matoucí, 

a navrhoval by pojmenování jednotlivých ulic např. po nějaké osobnosti. Dále není 

rozkreslení ulic stoprocentně v souladu s územním plánem. Možná by bylo dobré bod nyní 

stáhnout a nechat i občany navrhnout názvy, které by se jim líbily. 

P. Jiran uvedl, že souhlasí s návrhem na odložení. 

J. Švec navrhl, aby tedy P. Kroupa svolal účastníky k setkání nad tímto bodem. Upozornil na 

to, že několik zainteresovaných čeká na přidělení čísla popisného. 

P. Kroupa řekl, že by setkání proběhlo do příštího zasedání ZMN. Číslo popisné může být 

případně přiděleno bez názvu ulice. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 10.12.2020 
 

 
 
 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (906/NZ4/2020) 

ZMN stahuje tento bod z dnešního jednání. 

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 

 
 

 

25. Dovolba členky Redakční rady městských sdělovacích prostředků 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: Redakční rada města Nepomuk 
 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 

P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dne 4. 12.2020 rezignovala na členku Redakční rady městských sdělovacích prostředků paní 

Šárka Boušová. Redakční rada na svém jednání dne 11.11. 2020 na základě předběžného 

oznámení nominovala za paní Boušovou paní profesorku Marii Bílkovou, která je aktivní 

členkou redakce Nepomuckých novin. 

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (907/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí rezignaci na funkci členky Redakční rady městských sdělovacích 

prostředků paní Šárky Boušové. 

ZMN volí za člena Redakční rady paní Marii Bílkovou. 
Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 
 
 



 

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 
 

 

 
26. Různé+diskuze 
 
J. Švec navrhl, aby se hlasovalo o bodu přijetí dotace, viz bod č. 7, který se původně bral 
pouze na vědomí. 
I. Šiftová uvedla, že na minulém ZMN se přijetí dotace a realizace projektu schvalovalo a nyní 
se pouze braly na vědomí technikálie, které se dotace týkají. 
P. Motejzík uvedl, že si myslí, že to bylo pouze na RMN a na ZMN ne. 
M. Baroch řekl, že schválit bod by bylo dobré. 
Bylo dohodnuto, že se tento bod odhlasuje. 
 
HLASOVÁNÍ: 

ZMN schvaluje přijetí dotace ve výši 3 853 977,81 Kč z Operačního program zaměstnanost 

na projekt “Do Fenixu s důvěrou” a realizaci tohoto projektu v centru volnočasových 

aktivit Fénix v Nepomuku. 

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

A A A A A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (15-0-0) 
 
 
K. Baroch se zeptal, zda je v plánu revitalizace teras na náměstí.  
V. Kovář uvedl, že zahradnice už toto řeší z hlediska výsadby nových rostlin. 
P. Jiran navrhl, aby byly sochy přesunuty na vhodnější místo a aby bylo uvažováno o zrušení 
teras jako takových a navrácení původní podoby náměstí. 
P. Kroupa souhlasil s P. Jiranem. Uvedl, že co se týče zeleně, není si jistý, zda plánované 
osazení bude dle dřívější podoby. 
V. Vokurka požádal o rychlé jednání ze strany zahradnice, jelikož je třeba řešit také lavičky, 
které nejsou v dobrém stavu. 
M. Baroch požádal J. Somolíka o to, jestli by bylo možné co nejdříve vytvořit infomrace pro 
žadatele o dotace. 
J. Somolík přislíbil napsání dopisu. 
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________________________________________________________________ 
 
 
27. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast, popřál krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového 
roku.  
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 16. 12. 2020 

 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

 

Ověřili: 

A. Hánová.……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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




