
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 17.6.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-20/2021  
Datum jednání: 17.06.2021 
Místo jednání: sál Kulturního domu Dvorec 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  3 
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 NE 

Jiran Pavel, Ing. PJ SN pro Nepomuk ANO 

Kouba Jiří JK ANO 2011 ANO 

Kovář Václav VK Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

ANO 

Kroupa Pavel, PhDr. PK Zelená pro Nepomuk NE 

Mareček Michal, MUDr. MM Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

NE 

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 17:05 XX. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, že 
zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože je 
na zasedání přítomno 12 členů zastupitelstva, je zasedání usnášeníschopné. Úvodem byli určeni 
zapisovatelé Alice Baumruková Kotylová, P. Šašková a Pavel Motejzík.  

_________________________________________________________________ 
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2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal J. Švec ověřovatele zápisu z XIX. zasedání městského 
zastupitelstva ze dne 20. 5. 2021 o podání zprávy o ověření zápisu. 

M. Demela řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 

J. Švec předal slovo , který vystoupil na téma plánovaného „obchvatu“ ve Dvorci 
týkajícího se Tojické a Blatenské ulice, na což reagovali zastupitelé i lidé z řad veřejnosti. 
 

 
3. Program jednání 
 
Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  
3. Program jednání  
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
5. Kontrola usnesení  
6. Prodej bytu - Nepomuk, U Sokolovny 556, byt č. 13  
7. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 10  
8. Prodej pozemku parc. č. 109/2 v k.ú. Dvorec  
9. Odkup na pozemku parc. č. st. 1161 v k.ú. Nepomuk včetně stavby garáže  
10. Odkup ideální 1/2 pozemku parc.č. 205/1 v k.ú. Nepomuk    
11. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 
 133/72,133/73, 133/74, 133/75, 133/76, 133/77, 133/78 v k.ú Dvorec a 
 zřízení věcného břemene– služebnosti inženýrských sítí.  
12. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v 

období od 13.12.2020 do 11.12.2021 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár 
spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, 
žel.st. a zpět  

13. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2021  
14. 4. rozpočtové opatření v roce 2021  
15. 5. rozpočtové opatření v roce 2021  
16. 6. rozpočtové opatření v roce 2021  
17. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2020  
18. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2020  
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19. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na předfinancování 
projektu „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“  

20. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 556/33  
21. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 559/34  
22. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 559/33  
23. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 556/34  
24. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Za Kostelem 566/12  
25. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Pivovarská 570/12  
26. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Pivovarská 571/16  
27. Projekt „ Cyklotrasa č. 2042_ schválení spoluúčasti města na tomto projektu  
28. Různé+Diskuse 
29. Závěr 

 
 
Podklady pro jednání zastupitelstva obdrží všichni zastupitelé v termínu stanovené zákonem. 
Zápis z jednání a veškeré přílohy k bodům jsou přílohou zápisu a jsou zveřejněny na webových 
stránkách města. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
 
Návrh usnesení: (965/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

_________________________________________________________________ 
 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

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

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu M. Němce st. a K. Barocha. 
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DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (967/NZ4/2021) 

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

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

 
Návrh usnesení: (967/NZ4/2021) 

ZMN volí ověřovatele zápisu M. Němce st. a K. Barocha. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

_________________________________________________________________ 
 
 
5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení z mimořádného zasedání. Ve věci Tojické 
ulice promluvil , ve věci žádosti o dotaci na hřiště pravděpodobně promluví garant 
projektu. Jinak je usnesení plněno.  
 
J. Švec předal slovo M. Němcovi st. 
M. Němec st. uvedl, že finanční výbor se sešel a projednal finanční záležitosti, které budou 
projednány dnes na ZMN. 
 
V 17:45 odešel V. Kovář. 
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DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (968/NZ4/2021) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
 
 

 

 
6. Prodej bytu - Nepomuk, U Sokolovny 556, byt č. 13  
 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: Byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 13 je volný. Dne 12.4.2021 byla 

vyhlášena veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku. Přihlásilo se 10 zájemců. Nejvhodnější 

nabídka  odstoupila. Druhá nejvhodnější nabídka  

nabídka ve výši 1 905 500,- Kč. 

 

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (962/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, 

byt č. 13, o velikosti 3+1, celková plocha 83,09 m2 s příslušenstvím. Kupující 

(nejvhodnější nabídka) za cenu 1 905 500,- Kč. Kupní cena je rovna nabídce 
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kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy s právem 

prodávajícího od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
 

 
 
7. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 10  
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: Byt v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 10 je volný. Dne 3.5.2021 byla vyhlášena 
veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku. Přihlásilo se 8 zájemců. Nejvhodnější nabídka 1 504 000,- 
Kč p.  

 

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (963/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 551, 

byt č. 10, o velikosti 2+1, celková plocha 48,00 m2 s příslušenstvím. Kupující 

(nejvhodnější nabídka) za cenu 1 504 000,- Kč. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a bude 

prodávajícímu uhrazena do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy s právem prodávajícího od 

smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

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

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

Schváleno (11-0-0) 
 

 

8. Prodej pozemku parc. č. 109/2 v k. ú. Dvorec 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: H. Tymlová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Žádostí doručenou dne 16. 2. 2021 požádala společnost Klaus Timber, a.s. zastoupená 

předsedou představenstva panem  ,  se  sídlem  Kladrubce  1  o  odkoupení  

pozemku  parc.  č. 109/2 v k.ú. Dvorec o výměře 302 m2. Záměr města byl vyvěšen od 4. 5. 2021 

do 20. 5. 2021.  Účel podané žádosti nebyl specifikován. Rada města si vymínila zřízení věcného 

břemene služebnosti pro přístup k odkanalizační komoře, která je na výše uvedeném pozemku. 

 
DISKUZE: 
V. Novák se zeptal, kde se tento pozemek konkrétně nachází. 
V. Vokurka vysvětlil konkrétní pozici. 
 
V 17:50 se vrátil V. Kovář. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (959/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej pozemku parc. č. 109/2 o výměře 302 m2 v k.ú. Dvorec společnosti 

Klaus Timber, a.s. za cenu 220 Kč/m2 včetně DPH, se zřízením věcného břemene služebnosti 

pro město Nepomuk ke služebnímu pozemku, služebnost bude zakládat právo udržovat, 

opravovat, obnovovat a renovovat  odkanalizační komoru. 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. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 

9. Odkup na pozemku parc. č. st. 1161 v k. ú. Nepomuk včetně stavby garáže 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: H. Tymlová 

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Město Nepomuk oslovilo vlastníky garáží na pozemcích parc. č. st. 1159, parc. č. st. 1160 a parc. 

č. st. 1161 v k. ú. Nepomuk. Na základě tohoto zájmu kontaktovala město paní  a 

souhlasila s prodejem. 

 

DISKUZE: 

J. Kouba se zeptal na přesné vymezení pozemků, což vysvětlil V. Vokurka. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (960/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje odkup pozemku parc. č. st. 1161 o výměře 22 m2 v k.ú. Nepomuk včetně 

stavby garáže stojící na pozemku od   za  celkovou  cenu  20.000,-  Kč  

včetně  DPH.  Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva ponese 

město Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

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

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

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

Schváleno (11-0-1) 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 17.6.2021 
 

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

 

10. Odkup ideální 1/2 pozemku parc. č. 205/1 v k. ú. Nepomuk 

Předkládá: RMN 

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

Město Nepomuk oslovilo  s nabídkou odkupu ideální poloviny pozemku 

parc. č. 205/1 v k.ú. Nepomuk z důvodu plánované přístupové komunikace do obytné zóny Na 

Daníčkách a propojení této lokality se silnicí I. třídy I/20. S vlastníkem druhé ideální ½ pozemku 

je dohodnut odkup podílu na podzim roku 2021. 

V. Vokurka doplnil informace. 

 

DISKUZE: 

V. Novák se zeptal na zamýšlený výjezd z Daníčků, na což odpověděl V. Vokurka. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (961/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje odkup ideální poloviny pozemku parc. č. 205/1 o celkové výměře 308 m2 v k.ú. 

Nepomuk od fyzické osoby  za kupní cenu 30,- Kč/m2. Poplatníkem daně z 

nabytí nemovitých věcí je nabyvatel nemovité věci, pokud není od daně osvobozen.  Náklady 

spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí hradí město 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 17.6.2021 
 

 
 

11. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/72, 

133/73, 133/74, 133/75, 133/76, 133/77, 133/78 v k. ú. Dvorec a zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrských sítí 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

V rámci výstavby akce „Přestupní uzel Nepomuk – Dvorec“, na kterou město získalo dotaci  v 

celkové částce 12,9 mil. Kč z IROP a 5,2 mil. Kč z Plzeňského kraje, musí město nejpozději do 

konce září 2021 vykoupit pozemky pod stavbou – podmínka dotace. 

Město požádalo o odkoupení výše uvedených pozemků žádostí ze dne 29.1.2019, 10.10.2019, 

kterou aktualizovalo dne 21.4.2020 na žádost o bezúplatný převod pozemků. 

 

Žádost byla dne 30.9.2020 projednána a odsouhlasena správní radou Správy železnic 

Usnesením č. 35/2020 a k převodu vlastnického k uvedenému majetku byl udělen v souladu s 

ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb., Zákon o a.s. České dráhy, státní organizaci 

Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů souhlas Vlády ČR usnesením č. 107 ze dne 8. 

února 2021. Dne 1.6.2021 byl prostřednictvím mailové korespondence městu Nepomuk 

doručen návrh smlouvy ve finální verzi k odsouhlasení orgány města. 

K závazkům uvedeným v čl. IV. návrhu smlouvy uvádíme: 

- Současně se smlouvou o bezúplatném převodu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti č. E618-S141/2021 – jedná se o silový kabel vedení 22 kV. Město 

Nepomuk zřídí pro budoucího oprávněného Správu železnic, státní organizaci věcné 

břemeno – služebnost spočívající ve strpění umístění zemního kabelového vedení 22 kV na 

pozemcích parc.č. 133/69 a 133/77. 

- Převáděné pozemky parc.č. 133/69, 133/70, 133/73, 133/74, 133/75, 133/76, vše v k.ú. 

Dvorec jsou již zatíženy věcným břemenem spočívajícím v právu zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět v rozsahu dle geometrického plánu č. 775- 

200056/2020 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o. 

 

- Zřízení služebnosti k tíži převáděných pozemků na základě smluv o budoucí smlouvě o 
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zřízení služebnosti č. 35540/2016_OŘ-PLZ_SBOVB a 35541/2016_OŘ-PLZ_SBOVB, 

uzavřenými dne 21.9.2016 a27.9.2016 mezi Správou železnic, státní organizací jako 

povinným a městem Nepomuk jako oprávněným je neodůvodněné, jelikož město Nepomuk 

bude vlastníkem služebného i panujícího pozemku. Jedná se o věcné břemeno – služebnost 

spočívající ve strpění na služebném pozemku zřízení a provozování inženýrské sítě STL 

plynovodní přípojky a strpění na služebném pozemku zřízení a provozování inženýrské sítě 

vodovodní přípojky obojí pro objekt U Trati č.p. 343, st.p.č. 218/2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví 

města Nepomuk. 

- Dle sdělení zástupce Správy železnic, státní organizace by měl být návrh na vklad práva 

odpovídajícího věcnému břemeni na základě smlouvy o zřízení služebnosti č. 

ČDT:20/382/249, uzavřené dne 25.9.2020 mezi Správou železnic, státní organizací jako 

povinným a ČD – Telematika, a.s. jako oprávněným do katastru nemovitostí podán v týdnu 

od 14. – 20.6.2021, případně do konce června. Pokud nedojde ke dni převodu vlastnického 

práva k předmětným pozemkům k zápisu služebnosti pro oprávněného, akciovou společnost ČD 

– Telematika, do katastru nemovitostí, zavazuje se město Nepomuk poskytnout veškerou 

součinnost k tomu, aby služebnost byla do katastru nemovitostí zapsána. Jedná se o věcné 

břemeno – služebnost, spočívající v právu společnosti ČD Telematika a.s. zřídit, provozovat a 

udržovat na předmětných pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem podzemní 

telekomunikační vedení. 

 

Rada dne 14. 06. 2021 odsouhlasila zřízení věcného břemene a bezúplatný převod doporučuje 

zastupitelstvu ke schválení. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (958/NZ4/2021)  
ZMN schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/67 o výměře 104 m2, 133/68 o 

výměře 24 m2, 133/69 o výměře 1781 m2, 133/70 o výměře 722 m2, 133/72 o výměře 37 m2, 

133/73 o výměře 114 m2, 133/74 o výměře 7 m2, 133/75 o výměře 8 m2, 133/76 o výměře 10 

m2, 133/77 o výměře 21 m2 a 133/78 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Dvorec z vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace do 

vlastnictví města Nepomuk podle § 16, odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve 

znění pozdějších předpisů. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva, jakož i jiných 
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věcných práv do katastru nemovitostí nese nabyvatel. Plnění usnesení zajistí Mgr. R. 

Vaňková. 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

 

 
 
12. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v 
období od 13.12.2020 do 11.12.2021 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár 
spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, 
žel.st. a zpět 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

V roce 2018 bylo s Plzeňským krajem domluveno zajištění dopravní obslužnosti ve dnech 

pracovního klidu a navýšení jednoho spoje v pracovní dny. V letošním roce byl na základě 

veřejnoprávní smlouvy Plzeňskému kraji na období od 14.06.2020 do 12.12.2020 poskytnut 
příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti ve dnech pracovního klidu a navýšení jednoho spoje 
v pracovní dny ve výši 45 682,94 Kč. (usnesení zastupitelstva města Nepomuk č. USN- Z4-
303/2021 ze dne 25.03.2021). Za období od 13.12.2020 do 11.12.2021 se jedná o 3 399 ujetých 
kilometrů. 85-ti % podíl města při průměrné ztrátě 33,57 Kč na 1 ujetý kilometr činí 96 988,77 Kč. 
Vše je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě a žádosti, které jsou přílohou tohoto návrhu usnesení. 
Rada města Nepomuk projednala dne 17.05.2021 a doporučila zastupitelstvu poskytnutí dotace 
schválit. 

 
 
DISKUZE: 
M. Němec st. uvedl, že tento bod byl projednáván na FV, a požádal o přehled jízd a nákladů. 
 
Návrh usnesení: (950/NZ4/2021)  
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ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v 

období od 13.12.2020 do 11.12.2021 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v 

pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, žel. st. a zpět ve 

výši 96 988,77 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

13. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2021 o místním poplatku z 

pobytu 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: Ivana Šiftová  

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

Od 1. 1. 2021 nabyl účinnost zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

daní a některé další zákony. Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, změny v § 3a odst. 2 

zákona o místních poplatcích 

– předmětem poplatku není 

b) pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou 

zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo pokud je její 
součástí. 
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Současně pak došlo i k „ technické“ úpravě osvobození v § 3b odst.1 c) zákona o místních 

poplatcích – osvobození od poplatku – jiná formulace, ; odst.1 f) zákona o místních 

poplatcích ..“ na území obce“ nahrazeno formulací „ na území města“ 

 

Návrh nové vyhlášky posoudil odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra a 

takto navrhovaná vyhláška nebyla shledána v rozporu se zákonem. 

 

DISKUZE: 

M. Němec st. se vyjádřil ohledně formulace týkající se zdravotnických zařízení. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (964/NZ4/2021) 

ZMN schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 1/2021 o místním poplatku z 
pobytu. Plnění usnesení zajistí Ivana Šiftová. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 

14. 4. rozpočtové opatření v roce 2021 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

4. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2021 bylo provedeno v souladu s usnesením 
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Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.14.2018, 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. 

4. rozpočtové opatření v roce 2021 schválila rada Města Nepomuk dne 19.4.2021. 
 

 Příjmy v rámci 4. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o 524 550 Kč. 

 

Na straně příjmů změněno: 

 

- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) 
 15 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 
 509 550 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí 

knihoven 
 

Příjmy po 4. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 105 477 320 Kč. 

 

 Výdaje v rámci 4.rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o stejnou částku jako 

příjmy, tj. o částku 524 550 Kč. 

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto: 

 

Běžné výdaje: 

 

§ 3314 - Činnosti knihovnické 

 509 550 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí 
knihoven 

 

§ 6171 - Činnost místní správy 

 15 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 
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Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných výdajů: 

 

přesun 3 528 950 Kč (přijatá dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních 

lesích za rok 2019) z § 1036 - Správa v lesním hospodářství na § 1032 - Podpora ostatních 

produkčních činností 

 

Tento přesun byl uskutečněn proto, neboť ve 3 rozpočtovém opatření byla výše uvedená 

dotace na straně výdajů mylně zaúčtována (záměna paragrafů týkajících se lesů) 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 navýšena investice „Chodník Kozlovická ul. - STK“ o 30 000 Kč (projektová 
dokumentace) 

 potřebných 30 000 Kč přesunuto z investice „Rekonstrukce a modernizace sportovní 
haly“ 

 

 

Výdaje po 4. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 129 849 890 Kč. 

 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (951/NZ4/2021) 
ZMN bere na vědomí 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky 
převody z rozpočtovaných účtů činí 105 477 320 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 
rozpočtovým účtům činí 129 849 890 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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______________________________________________________________________________ 

 

15. 5. rozpočtové opatření v roce 2021 

Předkládá: RMN 

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

5. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2021 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.15.2018, kterým byly stanoveny kompetence 

Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. rozpočtové opatření v roce 2021 schválila rada Města Nepomuk dne 31.5.2021. 

 

 Příjmy v rámci 5. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o 1 598 400 Kč. 

 

Na straně příjmů změněno: 

 

- položka 4111 (Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) 
 164 390 Kč - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů na 

daňové příjmy obcí za období od 01.02.2021 do 31.03.2021 

 

 

- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) 
 908 400 Kč - dotace OSPOD 
 371 740 Kč - dotace na výkon sociální práce 
 153 870 Kč - dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 
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COVID_19 

 

Příjmy po 5. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 107 075 720 Kč. 

 

 Výdaje v rámci 5.rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o stejnou částku jako 

příjmy, tj. o částku 1 598 400 Kč. 

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto: 

 

Běžné výdaje: 

 

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

 153 870 Kč - dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19 

 

§ 6171 - Činnost místní správy 

 908 400 Kč - dotace OSPOD 
 371 740 Kč - dotace na výkon sociální práce 
 164 390 Kč - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů na 

daňové příjmy obcí za období od 01.02.2021 do 31.03.2021 

 

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

 

 xx 
 

Kapitálové výdaje: 

 

 xx 
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Výdaje po 5. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 131 448 290 Kč. 

 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (952/NZ4/2021) 
ZMN bere na vědomí 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky 
převody z rozpočtovaných účtů činí 107 075 720 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 
rozpočtovým účtům činí 131 448 290 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 

 
 
16. 6. rozpočtové opatření v roce 2021 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

6. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2021 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.16.2018, 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. 
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 Příjmy v rámci 6. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o 22 169 990 Kč. 

 

Na straně příjmů změněno: 

 

- položka 1122 (DPPO za obce) 
 12 762 110 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2020 

 

- Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí) 
 6 900 000 Kč –prodej nebytových prostorů (2 900 000 Kč) a 3 bytů (4 000 000 Kč) 

- položka 2449 (Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně) 
 1 283 720 Kč – návratná finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt 

„Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“ 

 

- položka 4111 (Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) 
 10 000 Kč - dotace na nové volby do zastupitelstva obce (obec Životice) 

 

- položka 4113 (Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) 
 623 330 Kč - dotace SZIF na projekt "Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese" 

 

- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) 
 170 000 Kč - dotace MK na projekt " 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého” 
 400 760 Kč - průtoková dotace pro MŠ Nepomuk na projekt "Šablony" 

20 070 Kč - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
sociálních 

pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií 
COVID_19 

 

Příjmy po 6. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 129 245 710 Kč. 

 

 Výdaje v rámci 6.rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o stejnou částku jako 

příjmy, tj. o částku 22 169 990 Kč. 
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Tato částka na straně výdajů rozdělena takto: 

 

Běžné výdaje: 

 

§ 3111 - Mateřské školy 

 400 760 Kč - průtoková dotace pro MŠ Nepomuk na projekt "Šablony" 
 

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury 

 170 000 Kč - dotace MK na projekt " 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého” 
 

§ 3729 - ostatní nakládání s odpady 

 1 176 030 Kč – návratná neinvestiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na 
projekt 

„Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“ 

 

 

§ 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 

 10 000 Kč - dotace na nové volby do zastupitelstva obce (obec Životice) 
 

 

§ 6171 - Činnost místní správy 

20 070 Kč - dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
sociálních 

pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií 
COVID_19 

 

§ 6399 - Ostatní finanční operace 

 12 762 110 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2020 
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Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných výdajů: 

 

 75 000 Kč - přesun z § 6171 – Činnost místní správy na § 2292 – Dopravní obslužnost 
 155 000 Kč - přesun z § 6171 – Činnost místní správy na § 5512 – Požární 

ochrana – dobrovolná část (SDH Dvorec) 

 

 

Kapitálové výdaje: 

 

Celkový objem rozpočtovaných prostředků na kapitálové výdaje navýšeny o 7 631 

020 Kč 6 900 000 Kč - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 

107 690 Kč - návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt 

„Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“ 

623 330 Kč - dotace SZIF na projekt "Klejnot - procházková trasa v Nepomuckém lese" 

 

 Navýšení těchto investic 
 

Připojení rtů HV 3/A a HJ 25/A 550 000 Kč 

Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec 1 100 000 Kč 

Rekonstrukce střechy - Nádražní 476 1 000 000 Kč 

Obytná zóna "Pod Oborou" 1 700 000 Kč 
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - 

Nepomuk, J.J.Ryby 
700 000 Kč 

Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk 100 000 Kč 

Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení 100 000 Kč 

ČOV Dvorec - koncovka 1 550 000 Kč 
Územní plán Města Nepomuk - změna č.2 100 000 Kč 

 

 

 Nové investice 
 

Rezervy kapitálových výdajů 623 330 Kč 
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na 

projekt 107 690 Kč 
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„Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“ 

 

 

Výdaje po 6. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 153 618 280 Kč. 

 

 
DISKUZE: 
M. Němec st. uvedl, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 
 
V 18:40 odešel V. Novák. 
 
Návrh usnesení: (953/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 129 245 710 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 153 618 280 Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu šestým rozpočtovým opatřením v roce 

2021. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
17. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2020 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
V 18:35 přišel V. Novák. 
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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. Stejný termín platí i pro přijetí opatření v 

případě zjištěných chyb při kontrole přezkoumání hospodaření. 

 

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 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření. 

Plné znění Návrhu závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2020 včetně všech příloh je 

přiložen k tomu návrhu usnesení. 

Návrh závěrečného účtu projednala rada města Nepomuk dne 31.05.2021 a zveřejněný byl dne 

01.06.2020. 

 
DISKUZE: 
Miroslav Němec st. okomentoval účet za FV.  
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (918/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2020 s výhradami. 

Přijímá tato opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 

za rok 2020: 

1) Zpracovat novou vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků města Nepomuk, 

která bude zahrnovat i vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků. 

2) Před zahájením inventarizace majetku a závazků města Nepomuk za rok 2021 
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provést proškolení členů inventarizačních komisí. 

 

3) Provádět pravidelnou kontrolu zda dlužníci včas a řádně plní své závazky. 

 

4) Zabezpečit, aby nedocházelo k promlčení nebo zániku 

pohledávek. Plnění těchto opatření zajistí pracovníci odboru 

finančního a majetkového. 

ZMN Ukládá Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený závěrečný účet města Nepomuk za rok 
2020 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 X A A A X X A A A A A A 

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

Schváleno (12-0-0) 

 

 

 
8. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2020 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: R. Beníšková 

 
J. Švec předal slovo R. Beníškové. 
R. Beníšková seznámila 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 31.12.2020). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření za dané 

období, tj. za rok 2020. (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 2020) a řídí se zákonem 
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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. Němec st. uvedl, že FV projednal a doporučuje ke schválení. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (955/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje účetní závěrku města Nepomuk za rok 2020. ZMN pověřuje Ing. Romanu 
Beníškovou předáním protokolu o schvalování účetní závěrky města Nepomuk za rok 2020 do 
centrálního systému účetních informací státu. Plnění tohoto usnesení zajistí Ing. Romana 
Beníšková. 

 

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

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

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

 

19. Návratná finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na předfinancování 

projektu „Podpora domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“ 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

 

J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 
P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dne 10.05.2021 byla městu Nepomuk doručena žádost Mikroregionu Nepomucko o 

návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu „Podpora domácího 

kompostování – Mikroregion Nepomucko“ v rámci projektu OPŽP - 122. výzva ve výši 1 283 

718 Kč. Odůvodnění je součástí žádosti, která je přílohou tohoto návrhu usnesení. 

15% podíl z částky 1 283 718 činí 192 557,70 Kč. 

Žádost projednala Rada města Nepomuk dne 17.05.2021 a doporučila zastupitelstvu 

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 283 718 Kč schválit. 

 

 
DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

Odešli V. Vokurka a J. Kouba. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (957/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje 

1) poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Nepomucko ve výši 1 283 718 
Kč 
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na předfinancování projektu „Podpora domácího kompostování – Mikroregion 

Nepomucko“ s tím, že tato poskytnutá částka bude vrácena na účet města 

Nepomuk nejpozději do 31.12.2021. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

2) 15-ti  procentní podíl města Nepomuk na realizaci projektu „Podpora 

domácího kompostování – Mikroregion Nepomucko“ ve výši 192 558 

Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

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

Schváleno (10-0-0) 

_____________________________________________________________________________ 
 

20. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 556/33 

 Předkládá: RMN 

Zpracoval: H. Tymlová 
 
Vrátili se V. Vokurka a J. Kouba. 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Město Nepomuk oznámilo záměr na prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 

556, nebytový prostor č. 33. Jako kupující se přihlásil současný nájemce , který 

v tomto prostoru provozuje prodej a opravy zahradní techniky. Rada města na svém zasedání 

posoudila nabízenou částku a vzala v úvahu účel provozovaného podnikání, kupní sílu a možnost 

zachování služby pro obyvatele města minimálně po dobu 5 let. 

DISKUZE: 

M. Němec st. se zeptal, jakým způsobem byli kupující vybíráni., což vysvětlil V. Vokurka. 
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V. Novák se zeptal na situaci s provozovnou prodejny a opravny sekaček aj. Zde této prodejně 
byla udělena podmínka z hlediska životního prostředí, rušení klidu apod. Opět vysvětlil V. 
Vokurka. 
M. Němec ml. navrhl úpravy změny předkupního práva na právo zpětné koupě pro město 
Nepomuk. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (969/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 556/33 o celkové 

výměře 85,49 m2 skládajícího se z prodejny o výměře 40,89 m2, prodejny o výměře 40,89 m2 a 

skladu o výměře 3,71 m2 - kupující  za cenu 425.000,- Kč 

včetně DPH. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena před 

podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude zřízeno právo zpětné koupě pro město 

Nepomuk v případě nedodržení podmínky zachování služby po dobu 5-ti let. Náklady spojené 

předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Plnění usnesení zajistí 

Hana Tymlová. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
21. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 559/34 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: H. Tymlová 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Město Nepomuk oznámilo záměr na prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 

559, nebytový prostor č. 34. Jako kupující se přihlásila , která je 

současnou nájemkyní a v tomto prostoru provozuje kadeřnické služby. 

Rada města na svém zasedání posoudila nabízenou částku a vzala v úvahu také účel 
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provozovaného podnikání, kupní sílu a možnost zachování služby pro obyvatele města po dobu 

minimálně 5 let. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (970/NZ4/2021) 

ZMN schvaluje prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 559/34 o celkové 

výměře 47,27 m2 skládajícího se z provozovny o výměře 24,32 m2, šatny o výměře 4,73 m2, 

umývárny a WC o výměře 2,81 m2, čekárny o výměře 8,45 m2 a skladu o výměře 5,87 m2 - 

kupující  za cenu 410.000,- Kč včetně DPH. Kupní cena je 

rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. V 

kupní smlouvě bude zřízeno právo zpětné koupě pro město Nepomuk v případě prodeje 

nebytového prostoru. Náklady spojené předložením smlouvy ke vkladu do katastru 

nemovitostí hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
______________________________________________________________________________ 

 

 

22. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 559/33  
Předkládá: RMN 

Zpracoval: H. Tymlová 
 

J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk oznámilo záměr na prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 

559, nebytový prostor č. 33. Jako kupující se přihlásili , 

kteří nabídli částku za tento nebytový prostor ve výši 855.500,- Kč (nejvýhodnější cena). 
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 se zavazují v tomto prostoru zachovat stávající služby papírnictví, hraček a 

dekoračních předmětů. Dále projevila zájem o koupi prostoru  která za 

tento prostor nabídla částku ve výši 680.000,- Kč i ona nabízí zachování stávajícího sortimentu. 

Současný nájemce ukončil nájemní smlouvu k 31. 5. 2021. 

Rada města na svém zasedání posoudila nabízenou částku a vzala v úvahu účel provozované 

činnosti, kupní sílu a možnost zachování služby pro obyvatele města. 

 
DISKUZE: 
P. Zeman se zeptal, proč zde zrovna není uvedená doba lhůty 5 let. 
J. Švec uvedl, že to budou mít všichni v podstatě stejně.  
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (971/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 559/33 o celkové 

výměře 84,70 m2 skládajícího se z prodejny o výměře 73,32 m2, šatny o výměře 4,86 m2, 

umývárny a WC o výměře 2,71 m2 a skladu o výměře 3,71 m2 s kupujícími 

 za cenu 855 500,- Kč včetně DPH. Kupní cena je rovna nabídce 

kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě 

bude zřízeno právo zpětné koupě pro město Nepomuk v případě prodeje nebytového 

prostoru. Náklady spojené předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí hradí 

kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 
______________________________________________________________________________ 
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23. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici U Sokolovny 556/34 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: H. Tymlová 
 

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

Město Nepomuk oznámilo záměr na prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 

556, nebytový prostor č. 34. Jako kupující se přihlásil současný nájemce , který 

v tomto prostoru provozuje prodej a opravy zahradní techniky. 

Rada města na svém zasedání posoudila nabízenou částku a vzala v úvahu také účel 

provozovaného podnikání, kupní sílu a možnost zachování služby pro obyvatele města po dobu 

minimálně 5 let. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (972/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. U Sokolovny 556/34 o celkové 

výměře 48,92 m2 skládajícího se z prodejny o výměře 25,46 m2, prodejny o výměře 18,09 m2, 

umyvárny a WC o výměře 2,71 m2 a skladu o výměře 2,66 m2 - kupující 

(současný nájemce) za cenu 250.000,- Kč včetně DPH. Kupní cena je rovna nabídce kupujícího 

a bude prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude 

sjednáno právo zpětné koupě pro město Nepomuk pro případ nedodržení lhůty 5 –ti let 

zachování služby. Náklady spojené předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí 

hradí kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

_______________________________________________________________________________ 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 17.6.2021 
 

 
 

24. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Za Kostelem 566/12 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: H. Tymlová 
 

J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk oznámilo záměr na prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Za Kostelem 

566, nebytový prostor č. 12. Žádost o koupi tohoto prostoru podal  s 

podanou nabídkou ve výši 353.000,- Kč. Jako podnikatelský záměr uvedl zachování služeb 

současného nájemce (Pojišťovna Generali) popřípadě bude v prostorách provozovat kancelář 

pro svoji stavební společnost. Nabídku na koupi prostoru podala také 

s podanou nabídkou ve výši 352.001,- Kč se záměrem provozovat v tomto prostoru činnost 

daňového poradce a vedení účetnictví. 

Rada města na svém zasedání posoudila nabízenou částku a vzala v úvahu také účel provozované 

činnosti, kupní sílu, participaci na chodu SVJ a možnost zachování služby pro obyvatele města. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (973/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Za Kostelem 566/12 o celkové 

výměře 33,80 m2 - kupující  za cenu 353.000,- Kč včetně DPH. Kupní cena je 

rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. 

Náklady spojené předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. 

Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
______________________________________________________________________________ 
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25. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Pivovarská 570/12 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: H. Tymlová 
 

J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk oznámilo záměr na prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Pivovarská 

570, nebytový prostor č. 12. Jako kupující se přihlásila , jedná se o 

současného nájemce, která  v  tomto  prostoru  provozuje  fyzioterapii  a  masáže  a  tuto  službu  

pro  obyvatele   i nadále zachová. 

Rada města na svém zasedání posoudila nabízenou částku a vzala v úvahu také účel 

provozované činnosti, kupní sílu a možnost zachování služby pro obyvatele města. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (974/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Pivovarská 570/12 o celkové 

výměře 28,70 m2 -  za cenu 260.000,- Kč včetně 

DPH. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Náklady 

spojené předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující. Plnění 

usnesení zajistí Hana Tymlová 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

 
______________________________________________________________________________ 
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26. Prodej nebytového prostoru v Nepomuku ulici Pivovarská 571/16 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: H. Tymlová 
 

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

Město Nepomuk oznámilo záměr na prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Pivovarská 

571, nebytový prostor č.16. Jako kupující se přihlásila paní , která chce v 

tomto prostoru provozovat činnost daňového poradce a vedení účetnictví. 

Rada města na svém zasedání posoudila nabízenou částku a vzala v úvahu také účel 

provozované činnosti, kupní sílu a možnost zachování služby pro obyvatele města. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (975/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej nebytového prostoru v Nepomuku, ul. Pivovarská 571/16 o celkové 

výměře 28,70 m2 - kupující za cenu 352.001,-  Kč včetně DPH.  Kupní 

cena je rovna nabídce kupujícího a bude prodávajícímu uhrazena před podpisem kupní 

smlouvy. Náklady spojené předložením smlouvy ke vkladu do katastru nemovitostí hradí 

kupující. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

 

 
______________________________________________________________________________ 
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27. Projekt „ Cyklotrasa č. 2042_ schválení spoluúčasti města na tomto projektu 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: I. Šiftová 
 

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

Účelem dotace je realizace projektové dokumentace v rámci 1. etapy na bezpečné vedení 
nadregionální cyklotrasy č. 2042, která začíná na hlavním nepomuckém náměstí a končí ve Kdyni 
na Domažlicku, místní část Prapořiště. První etapa projektové dokumentace zahrnuje tři úseky 
stezky, zabývá se projektovou dokumentací, související dokumentací, průzkumy a podklady a 
inženýrskou činností, zahrnuje rovněž projektové dokumentace na veřejné osvětlení a lávku přes 
potok Mihovka. 

Hlavním smyslem projektového záměru je odklonit cyklisty mimo dopravní tepnu silnice I/20. 

Mikroregion Nepomucko získal dotaci od Plzeňského kraje na realizaci projektu ve výši 

240.000 Kč, celkové náklady za projekt jsou předběžně vyčísleny na částku 576.565 Kč vč. 

DPH. Na spolufinancování nemá mikroregion dostatek finančních prostředků, z toho důvodu 

žádá o finanční spoluúčast města. Zakázka na vypracování projektové dokumentace na 

realizaci nadregionální cyklotrasy č. 2042 se bude dle zákona o VZ soutěžit, předpokládané 

vyúčtování dotace od PK je do 30.6. 2022. 

 
DISKUZE: 
V. Novák se zeptal na ohraničení úseku a na to, o kolik se jedná v tomto úseku metrů na území 
města Nepomuka a na použitý povrch. A na odpovědnou osobu. 
V. Vokurka a J. Švec vysvětlili. 
P. Jiran upozornil na rozlišování mezi cyklostezkou a cyklotrasou. 
K. Baroch navrhl změnu týkající se lávky a altánu, na což reagoval P. Motejzík. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (976/NZ4/2021) 
ZMN souhlasí s finanční spoluúčastí při realizaci projektové dokumentace 1. etapa k 

zabezpečení zbudování cyklotrasy č. 2042, kdy odhadované náklady činí částku 576.565,- 

Kč vč. DPH.(CN na vypracování dokumentace, která se přikládala k žádosti o dotaci). 

Počítáno s dotací pro Mikroregion ve výši 240.000,- Kč od Plzeňského kraje a vzhledem k 

výši zakázky na zadání vypracování projektové dokumentace k realizaci a zbudování 
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cyklotrasy se bude dle zákona o VZ soutěžit. Plnění usnesení zajistí Pavel Motejzík. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

_____________________________________________________________________________ 

 

28. Různé + diskuze 

V. Novák požádal, aby město projednalo s PČR a s majitelem silnice v Tojické ulici, aby byla 
umístěna dopravní značka do 30 km/h, pokud se nedá nic jiného v současné době dělat. Nabídl, 
že záležitost může vyřídit i sám. 

J. Švec navrhl odhlasovat mandát V. Nováka k tomu, aby mohl vyjednat umístění této značky. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: 

ZMN schvaluje pověření zastupitele Václava Nováka k jednání s Policií ČR a Krajským úřadem 
Plzeňského kraje ohledně umístění dopravního značení do ulice Tojická ve Dvorci přikazující 
omezení rychlosti na 30 km/h. 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

 
Obyvatel ulice U Rybníčku otevřel diskuzi k tématu chodník v Blatenské ulici. 
 

J. Somolík informoval o veřejné sbírce týkající se sochy sv. Jana Nepomuckého na kruhovém 
objezdu U Pyramidy. 

 

___________________________________________________________________________ 
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29. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast a popřál hezký zbytek večera. 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 23. 6. 2021 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

 

Ověřili: 

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

 

M. Němec st.……..….....……….....…………………………………………………………….......................... 

 

 

 

 
 
 




