
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 20.5.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-19/2021  
Datum jednání:  20.05.2021 
Místo jednání: sál Kulturního informačního centra Nepomuk 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  dle prezenční listiny 
Hosté:   
Přílohy: jsou součástí návrhů 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA - členové zastupitelstva města Nepomuk: 

Jméno a příjmení INC Za stranu/hnutí Přítomnost 

Baroch Karel KB Zelená pro Nepomuk ANO 

Baroch Marek, Mgr. MB ANO 2011 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 

NE 

Kroupa Pavel, PhDr. PK Zelená pro Nepomuk ANO 

Mareček Michal, MUDr. MM Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

NE 

Němec Miroslav, Ing. MNS SNK - Pro Nepomuk NE 

Němec Miroslav, Mgr. MNMl SNK - Pro Nepomuk ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy ANO 

Švec Jiří, Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

Zeman Pavel, Mgr. PZ SNK - Pro Nepomuk ANO 

1. Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 17:05 XIX. 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 a Pavel Motejzík.  
 
J. Švec přivítal zástupce IT firem – (SKY Trade),  (CETIN), 
(ČEZNET) - kteří promluvili ohledně tématu metropolitní sítě v majetku města Nepomuk.  

_________________________________________________________________ 
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2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal J. Švec ověřovatele zápisu z XVIII. zasedání 
městského zastupitelstva ze dne 25. 3. 2021 o podání zprávy o ověření zápisu. 

P. Zeman řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 pozemku parc. č. 594/88 v k.ú. Nepomuk   
7. Změna č. 2 územního plánu Nepomuk   
8. Schválení přijetí dotace pro SDH Dvorec   
9. Nový název ulice k. ú. Nepomuk    
10. Žádost o dotaci „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ - finanční spoluúčast   
11. Prodej části pozemku parc. č. 615/6 v k.ú. Nepomuk HZS Plzeňského kraje   
12. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora činnosti 

neziskových organizací v r. 2021“   
13. Různé+Diskuse 
14. 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. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (941/NZ4/2021) 
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 X A X X A A A A A 

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

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

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

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

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

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (943/NZ4/2021) 

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

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

 
Návrh usnesení: (943/NZ4/2021) 

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

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení s p. tajemnicí 19. 5. a usnesení jsou 
plněna.  
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (944/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 A A A X A X X A A A A A 

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

 

 

 
6. Prodej pozemku parc. č. 594/88 v k. ú. Nepomuk 

  
Předkládá: RMN 
Zpracovala: H. Tymlová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Žadatel  dne 4. 3. 2021 požádal o odkoupení výše uvedeného pozemku za 

účelem výstavby rodinného domu. 

DISKUZE: 
P. Kroupa se zeptal, zda je cena dostatečná. Dále se zeptal na problém s ochranným pásmem 

elektrárny na tomto místě. 

V. Vokurka uvedl, že tento pozemek v případě specifické stavby obdržel výjimku. Co se týče 

ceny, V. Vokurka uvedl, že stavět na této parcele znamená specifická omezení, proto se mu 

cena zdá dostatečná. 

P. Zeman se zeptal, zda byla parcela ve veřejné nabídce. 

V. Vokurka uvedl, že ano, nicméně vzhledem ke specifikaci parcely není mnoho staveb, na 

které by se parcela dala použít. 
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HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (938/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej pozemku parc. č. 594/88 o výměře 639 m2 v k.ú. Nepomuk v ulici U Elektrárny 

 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 

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 
 
7. Změna č. 2 Územního plánu Nepomuk 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
- důvod pro prověření plochy přestavby se stanoveným pořadím změn T06 plocha smíšená 
obytná – MP- městské a předměstské využití na plochu přestavby smíšenou obytnou MI – 
intenzivní městské její možné využití pro výstavbu požární stanice bez pořadí změn v území a 
následného převodu této plochy na HZS Plzeňského kraje.  
- další důvod změny ÚP vyplynul z potřeby prověření koridoru kanalizační stoky – řadu pro 
napojení obytné zóny v Nepomuku do ČOV Dvorec. 
Dále se předkládá k odsouhlasení a doporučení zastupitelstvu ke schválení bod obsahu 
změny z části z vlastního podnětu a z části na základě návrhu na zkrácený postup pořízení 
změny územního plánu podaného dne 23. 4. 2021 

 z důvodu prověření 
stanovení podmínek prostorového uspořádání území (reorganizaci ploch) v ploše přestavby 
T-05,včetně souvisejících a potřebných návazností (vlastní podnět) a prověření stanovení 
podmínek prostorového uspořádání v ploše, ve které je rozhodování podmíněno vydáním 
regulačního plánu, RP-P 01 (Regulační plán Nepomuk – Na Kaplance) v podrobnosti s prvky 
regulačního plánu dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, včetně souvisejících a potřebných 
návazností a s následným vypuštěním podmínky pro rozhodování v území – pořízení 
regulačního plánu (návrh vlastníků pozemku).  Pořizovatel posoudil návrh na pořízení změny 
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podle § 46 odst. 3 stavebního zákona a předložil dne 27. 4. 2021 Zastupitelstvu města 
Nepomuk se stanoviskem, že doporučuje návrhu vyhovět.  
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ve svém stanovisku č. j. PK-ŽP 
7804/2021 ze dne 7. 5. 2021 nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
pro změnu č. 2. ÚP Nepomuk.    
K pořízení změny bude použit zkrácený postup pořizování změny územního plánu dle § 55a 
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
Rada města Nepomuk souhlasila dne 3. 5. 2021 a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení,   ve 
znění navrženého usnesení. 
 
J. Švec doplnil V. Vokurku. 
 
DISKUZE: 
V. Novák se zeptal, zda je předpoklad, kolik celková změna, případně jednotlivé úseky, 

budou stát? 

I. Šiftová uvedla, že necelých 195 000 Kč bez DPH budou stát všechny změny v případě, že už 

se nic nezmění.  

J. Švec uvedl, že soukromí vlastníci platí změnu zvlášť. 

V. Novák se zeptal, kam bude svedena kanalizace. 

V. Vokurka uvedl, že do ulice, kde jsou technické služby města, a dojde k napojení na 

stávající kanalizaci. 

P. Kroupa seznámil přítomné s důvody, proč přichází se dvěma pozměňujícími návrhy 

usnesení, k nimž se vyjádřili J. Švec a V. Vokurka. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Pozměňovací návrh 1: 
Vložit do textu usnesení jako bod c: 
c) prověřit stanovení prostorových a funkčních regulativů, které zajistí, že nedojde 
k ohrožení kulturně historických hodnot na vymezené ploše Historického jádra města 
(02.3/E), pro které je doporučeno vydání regulačního plánu, R/-D 01 (Regulační plán 
Nepomuk – Historické jádro města), v podrobnosti s prvky regulačního plánu dle § 43 odst. 
3 stavebního zákona, včetně souvisejících a potřebných návazností. Využití území a 
podmínky jeho prostorového uspořádání, požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, 
požadavky na umístění, prostorové uspořádání a objemy staveb, jejich výšku a podstatné 
dispoziční a typologické principy, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území, 
požadavky na řešení veřejné infrastruktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na 
veřejně prospěšná opatření v souladu se zadáním regulačního plánu Nepomuk – Historické 
jádro města, které je součástí B, územního plánu, příloha č. 3. 
Původní bod c. přejmenovat na d. 
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Odůvodnění pozměňovacího návrhu pana Kroupy: 
Historické jádro města je vymezeno Územním plánem Nepomuk jako plocha, pro kterou je 
stanoven specifický regulativ (02.3/E), jehož účelem je zachování hodnotného historického 
charakteru této části města a pokračující vývoj podle jednotných pravidel. Změny staveb 
v tomto území nesmí narušovat charakter okolí zástavby, musí respektovat historickou 
hodnotu staveb a splňovat další podmínky určené územním plánem. Pro územní plány, 
v době kdy bylo schváleno zadání ÚP Nepomuk, platilo ustanovení §43 odst. 3 stavebního 
zákona, dle kterého nesměl ÚP obsahovat prvky regulačního plánu. Již v r. 2018 ovšem 
začala platit novela č. 225/1017 Sb., která toto ustanovení změnila a umožnila pořizování 
ÚP s prvky regulačního plánu, pokud to výslovně schválí zastupitelstvo obce. Stávající 
regulace je velmi obecná a jednotlivé projekty jsou posuzovány ad hoc (stavebním úřadem 
ve spolupráci s komisí památkové péče). Stanovení přesnějších regulativů (např. sklonů 
střech či typologických náležitostí fasád atp.) sjednotí a zjednoduší rozhodování a přinese i 
větší právní jistotu pro stavebníky. 
 

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

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

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

Zamítnuto (7-4-1) 

Pozměňovací návrh č. 1 nebyl přijat. 
 
Pozměňovací návrh 2: 
Vypustit z textu usnesení odstavec a. 

a. prověření změny plochy přestavby se stanoveným pořadím změn  T - 06 plocha 
smíšená obytná – MP -  městské a předměstské využití na plochu přestavby 
smíšenou obytnou MI – intenzivní městské využití pro výstavbu např. požární 
stanice Nepomuk dle přílohy č. 1 bez stanovení pořadí změn,  

Další odstavce přejmenovat a.-b. 
 
Odůvodnění pozměňovacího návrhu pana Kroupy: 
Zastupitelstvo v r. 2013 odmítlo v této lokalitě výstavbu nového marketu Norma. Jakákoliv 
rozměrnější hala v této exponované lokalitě bude působit rušivě (při pohledech z města i 
při pohledech od hřbitova na město). Etapizace výstavby zde tedy má hluboký smysl, 
neboť zastavění území až po výhledovém vybudování obchvatu města umožní vznik 
plnohodnotné městské struktury (např. napojení domů přímo na Budějovickou ulici atp.). 
Plochu pro novou hasičskou zbrojnici je možné nají přímo ve stávajícím areálu, případně 
v jiné rozvojové ploše. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

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

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

Zamítnuto (3-4-5) 

Pozměňovací návrh č. 2 nebyl přijat. 
 
 
Návrh usnesení: (939/NZ4/2021) 
 
ZMN schvaluje  
1)  pořízení změny č. 2 ÚP Nepomuk zkrácením postupem dle § 55a stavebního zákona a její 
obsah ve znění: 
Z vlastního podnětu 

b. prověření změny plochy přestavby se stanoveným pořadím změn  T - 06 plocha 
smíšená obytná – MP -  městské a předměstské využití na plochu přestavby smíšenou 
obytnou MI – intenzivní městské využití pro výstavbu např. požární stanice Nepomuk 
dle přílohy č. 1 bez stanovení pořadí změn,  

c. prověřit koridor kanalizační stoky - řadu pro napojení Nepomuka do ČOV Dvorec dle 
přílohy č. 2 a prověřit jeho vymezení jako VPS, 

Z části z vlastního podnětu a z části na základě návrhu navrhovatelů  

 c. prověřit stanovení podmínek prostorového uspořádání území (reorganizaci ploch) 
v ploše přestavby T-05 (Přestavba ploch s rozdílným způsobem využití v návaznosti na park 
u Kaplanského rybníka a silnici 1/20), včetně souvisejících a potřebných návazností. Prověřit 
stanovení podmínek prostorového uspořádání v ploše, ve které je rozhodování podmíněno 
vydáním regulačního plánu,  RP-P 01 (Regulační plán Nepomuk – Na Kaplance) 
v podrobnosti s prvky regulačního plánu dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, včetně 
souvisejících a potřebných návazností a s následným vypuštěním podmínky pro 
rozhodování v území – pořízení regulačního plánu. Využití území a podmínky jeho 
prostorového uspořádání, požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, požadavky na 
umístění a prostorové uspořádání staveb, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území, 
požadavky na řešení veřejné infrastruktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na 
veřejně prospěšná opatření v souladu se zadáním regulačního plánu Nepomuk – Na 
Kaplance, které je součástí B, územního plánu, příloha č. 3 

změna v bodě 1) c. je podmíněna úhradou nákladů na její pořízení vlastníky pozemků ve 
výši 30.000,- Kč (cena za jednoho navrhovatele / manželé se považují za jednoho 
navrhovatele cena je bez DPH) 

   
 2) určeným zastupitelem k projednávání změny č. 2 ÚP Nepomuk je navržen Radou p. V. Vokurka. 
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Plnění usnesení zajistí Vl. Vokurka. 

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

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

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

Schváleno (9-2-1) 
 

 

8. Schválení přijetí dotace pro SDH Dvorec 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: M. Němec ml., J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo M. Němcovi ml. 
M. Němec ml. seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Dne 17. 3. 20201 byla na PK prostřednictvím systému e-Dotace podána žádost SDH o dotaci 

z dotačního titulu „Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace 

nemovitého majetku v r. 2021” na opravu střechy hasičské zbrojnice Dvorec. 

Technický stav střechy na nemovitosti je v havarijním stavu, zatéká do ní. Stávající krytina je 

azbestový eternit vlnitý, který bude vyměněn za ocelovou krytinu Ruukki. Celkové náklady akce jsou 

254.281,41 Kč vč. DPH (četně likvidace nebezpečného odpadu). 

Přiznaná dotace činí 100.000,- Kč, podíl města je tedy 154.281,41 Kč. Dotace má charakter 

neinvestiční.  

 
DISKUZE: 
M. Němec ml. uvedl, že střecha budovy je v havarijním stavu. SDH požádal o dotaci Plzeňský 
kraj a získal dotaci 100 000 Kč. Podíl města činí 154 000 Kč. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (940/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje přijetí dotace z Plzeňského kraje z dotačního titulu “Podpora spolkové činnosti na 

venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v r. 2021”, ve výši 100.000,- Kč 

na opravu střechy hasičské zbrojnice Dvorec. 

Plnění usnesení zajistí Ing. J. Somolík. 
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A A A A A A X A X X A A A A A 

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 

9. Nový název ulice k. ú. Nepomuk  

Předkládá: RMN 

Zpracoval:  

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Městský úřad Nepomuk obdržel žádost o schválení a přidělení názvu ulice v k. ú. Nepomuk dle 

grafické přílohy.  

 

Žádost podal za ostatní navrhovatele . 

 

DISKUZE: 

P. Kroupa uvedl nad mapou stabilního katastru (1837), že název ulice Na Čihadle je historicky 

spjat s touto lokalitou. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (945/NZ4/2021) 
ZMN bere na vědomí žádost  na pojmenování nové ulice v k. ú. Nepomuk u Nového 

rybníka dle grafické přílohy. Navrhovaný název ulice dle žádosti navrhovatelů je “Na Čihadle”. 

ZMN schvaluje nový název ulice v k. ú. Nepomuk u Nového rybníka dle žádosti navrhovatelů. 
Název ulice „Na Čihadle”. 

Plnění usnesení zajistí P. Mašková. 

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

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

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

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

 

10. Žádost o dotaci „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ - finanční spoluúčast 

Předkládá: RMN 

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

Dne 7.12.2020 vyhlásila Národní sportovní agentura (NSA) v rámci dotačního investičního 
programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, č.j.: NSA- 
0007/2020/D/1, Výzvu 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč. Termín 
podání žádosti byl zahájen již dne 21.12.2020. Výzva je vyhlášena jako průběžná a nesoutěžní 
s celkovou alokací finančních prostředků 600 mil. Kč. Žádosti jsou přijímány kontinuálně a 
hodnoceny jsou v pořadí dle data a času podání žádostí s tím, že bude-li alokace Výzvy 
vyčerpána, bude žadatel informován, že jeho žádost bude v případě schválení zařazena do 
zásobníku projektů, u kterých může správce programu rozhodnout o financování z 
prostředků státního rozpočtu určených pro následující rok/y. 
Městu Nepomuk se opětovně naskytla možnost požádat o dotaci na projekt „Víceúčelové 
hřiště Nepomuk“ z prostředků NSA v rámci státní podpory sportu, a to na rekonstrukci 
stávajícího dlouhodobě nevyhovujícího sportovního areálu v Nepomuku, kdy k realizaci 
projektu již existuje pravomocné stavební povolení.  
Podrobnosti k vyhlášené výzvě a dotačním podmínkám jsou v příloze k tomuto bodu, a dále 
viz webový odkaz: Výzva Investice nad 10 mil. Kč - Národní sportovní agentura 
(agenturasport.cz) 
Tento bod projednáván dne 25. 3. 2021 s výsledkem hlasování 11 členů Zastupitelstva bylo pro 

 Přijaté USNESENÍ  USN-Z4-306/2021 viz níže znění 

Schvaluje  
 
podání žádosti o dotaci do programu Národní sportovní agentury v rámci dotačního investičního 
programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA- 0007/2020/D/1, Výzvu 
13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč na akci „Víceúčelové hřiště Nepomuk“.  
 
 

https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
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Pověřuje  
starostu Ing. Jiřího Švece dalšími úkony k výběru zpracovatele žádosti o dotaci a podáním žádosti o 
dotaci. 

 

DISKUZE: 

V. Vokurka připomněl, že žádost není podána, natož schváleno, a není soutěž. Dnes se 
neschvaluje to, že město v příštím roce vydá nějaké peníze. Jde jen o schválení možnosti. 
V. Novák se zeptal, zda je uvedená částka s DPH, nebo bez DPH. 
M. Baroch uvedl, že město je plátcem DPH, dostane ho tedy zpátky. Částka je každopádně 
uvedena bez DPH. 
V. Novák opět vyslovil svůj negativní názor týkající se celého projektu.  
V. Vokurka představil možnosti ušetření finančních prostředků. 
J. Švec znovu upozornil na to, že žádost o dotaci je pouze jedním z kroků. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (947/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje povinnou finanční spoluúčast ve výši min. 30 % CZV pro akci “ Víceúčelové hřiště 

Nepomuk”, které je předmětem žádosti do Národní sportovní agentury v rámci dotačního 

investičního program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, č. j. : NSA-

0007/2020/D/1, Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil Kč.” 

Plnění usnesení zajistí T. Chouň. 

 

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

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

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

Schváleno (10-1-1) 
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11. Prodej části pozemku parc. č. 615/6 v k.ú. Nepomuk HZS Plzeňského kraje 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: H. Tymlová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Na základě dopisu ředitele Odboru řízení operačních program MMR ČR a přiznání výše dotace na 

novostavbu požární stanice HZS kategorie P1, byl radou města dne 24. 8. 2020 projednán návrh na 

převod pozemků a zároveň vyvěšen záměr města k prodeji pozemku od 4. 9. 2020 do 19. 9. 2020. 

DISKUZE: 

M. Němec ml. uvedl, že je zde podmínka zahájení stavby do 5 let, pokud k tomu nedojde, dojde 

k vrácení pozemků zpět městu za stejných podmínek. 

J. Kouba se zeptal na možnost využít jiných pozemků. 

P. Kroupa uvedl, že výstavba hasičské stanice, nebo jiné rozměrné budovy by měla být postavena na 

jiné ploše, aby nebyl narušen výhled na město a panorama. ZMN v r. 2013 návrh výstavby hasičské 

zbrojnice v stávajícím areálu nepodpořilo. 

P. Zeman se zeptal, jak byla vypočítána cena za m2. 

J. Švec uvedl, že cena je možná nízká, ale udělat hasičům ústupek dle jeho názoru stojí za to. 

P. Zeman uvedl podrobnosti svého dotazu. 

P. Kroupa se zeptal, zda by nebylo vhodné s prodejem ještě počkat a pak prodat odpovídající část 

pozemku dle projektu. 

J. Švec uvedl, že musí nejdřív být příslib prodeje pozemku, aby se vůbec mohlo začít s projektem. 

M. Baroch připomněl, že se prodávají zhruba 2/3 celkové výměry pozemku. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (948/NZ4/2021)  
ZMN schvaluje prodej části pozemku parc. č. 615/6 o výměře 3850 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 100,- 

Kč/m2 + DPH a vyhotovení smlouvy s podmínkou zahájení stavby do 5 let. 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 
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(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (9-1-2) 

 

 
 
12. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti 
neziskových organizací v r. 2021“  
Předkládá: RMN 
Zpracoval: M. Baroch 
 
J. Švec předal slovo M. Barochovi. 
M. Baroch seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Na základě usnesení zastupitelstva města (USN-Z4-273/2020) ze dne 10. 12. 2020, kterým 
byly schváleny a vyhlášeny dotační programy města pro rok 2021, proběhlo hodnocení 
přijatých žádostí do programu „ Podpora činnosti neziskových organizací “.  
Celkem bylo do programu přijato 23 žádostí o podporu v celkové hodnotě 643. 630,- Kč, 
hodnotící komise navrhuje podpořit 21 žádostí v hodnotě 255.000,- Kč (celková alokace 
programu). 2 žádosti nesplňovaly jednu z podmínek v pravidlech pro poskytování dotací. 
Cílem programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je 
určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve 
městě Nepomuk. 
Podané žádosti projednala Hodnotící komise na svém zasedání dne 12. 5. 2021, hodnotila dle 
Pravidel dotačního programu a doporučila Radě města a Zastupitelstvu poskytnutí finanční 
podpory dle přiložené tabulky. 
Členové hodnotící komise: M. Demela, P. Kroupa, , P. Motejzík, M. Baroch, J. 

 V. Kovář. 
Rada města projednala na svém zasedání dne 17. 5. 2021 a neměla námitek. 
 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (949/NZ4/2021)  
ZMN schvaluje poskytnutí finanční podpory dle tabulky hodnocení žádostí (Podpora činnosti 
neziskových organizací - souhrnná tabulka 2021_návrh HK z 12.5.2021 pdf.), které byly 
přijaty k hodnocení do programu „Podpora činnosti neziskových organizací v roce 2021“. 
Plnění usnesení zajistí J. Somolík. 
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13. Různé+diskuze 
 
P. Zeman se vrátil k tématu hasičárny, na což reagovali P. Jiran a M. Baroch. 
 
V. Novák promluvil k tématu odchytu psů. Uvedl, že se již nechce osobně od 1. 7. věnovat 
funkci osoby odpovědné za odchyt. 
 
P. Kroupa upozornil na to, že poslední záznam ze zasedání zastupitelstva uveřejněný na 
webu města je rok starý. 
 

 promluvil na téma situace v ulici Tojické, kde žije, týkající se nadměrné kamionové 
dopravy. Vyzval vedení města ke spolupráci při řešení této dopravní situace. 
 

 
14. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a za pozornost, pozval na další zasedání zastupitelstva, které 
se bude chovat v červnu, a popřál hezký zbytek večera. 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 23. 5. 2021 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

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

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




