
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 24.2.2022 
 

 

Číslo jednání:  JedNZ44-26/2022  
Datum jednání: 24.02.2022 
Místo jednání: sál městského muzea v Nepomuku 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: 1 
Hosté:   
Přílohy: jsou součástí návrhů 
 
 
Program: 
 

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 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 17:04 XXVI. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, že 
zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože je 
na zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva, je zasedání usnášeníschopné. Úvodem byla určena 
zapisovatelka Alice Baumruková Kotylová.  

_________________________________________________________________ 
 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal J. Švec ověřovatele zápisu z XXV. zasedání městského 
zastupitelstva ze dne 27. 1. 2022 o podání zprávy o ověření zápisu. 

V. Novák řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 24.2.2022 
 

 

_________________________________________________________________ 
 
 
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 plnění usnesení   
6. Žádost o vyjádření ke škodní události ze dne 21. 10. 2021 ve věci poškození majetku 

Automoto klubu Nepomuk    
7. 1. rozpočtové opatření v roce 2022   
8. Odkup pozemků par.č.381/9, parc.č. 1513/8, parc. č. 1507/3 a části pozemku parc. č. 

896/4 v k.ú. Nepomuk   
9. Odkup pozemků parc. č. 865/2 v k. ú. Nekvasovy 
10. Prodej části pozemku parc. č. 1480 v k.ú. Nepomuk   
11. Různé + Diskuse 
12. Závěr 

 
DISKUZE: 
J. Švec upozornil na vyškrtnutí bodu č. 9 Odkup pozemků parc. č. 865/2 v k. ú. Nekvasovy a 
přidání bodu Schválení vybudování dětského hřiště u bazénů z rozpočtu města Nepomuk.  
P. Kroupa požádal o zasílání podkladů k ZMN v souladu s jednacím řádem týden předem. Nyní 
byly zaslány až v pondělí před zasedáním. 
 
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. Žádost o vyjádření ke škodní události ze dne 21. 10. 2021 ve věci poškození majetku 

Automoto klubu Nepomuk    
7. Odkup pozemků par. č. 381/9, parc.č. 1513/8, parc. č. 1507/3 a části pozemku parc. č. 

896/4 v k. ú. Nepomuk   
8. Prodej části pozemku parc. č. 1480 v k.ú. Nepomuk   
9. 1. rozpočtové opatření v roce 2022   
10. Schválení vybudování dětského hřiště u bazénů z rozpočtu města Nepomuk   
11. Různé + Diskuse 
12. Závěr 
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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. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
 
Návrh usnesení: (1044/NZ4/2022) 
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 A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 
 

_________________________________________________________________ 
 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

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

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu M. Němce st. a J. Koubu. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (1046/NZ4/2022) 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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Návrh usnesení: (1046/NZ4/2022) 

ZMN volí ověřovatele zápisu J. Koubu a M. Němce st. 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
 
5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení z minulého ZMN u paní tajemnice. Usnesení 
je průběžně plněno. KV se nesešel, schůzka je naplánována na pondělí 28. 2.  
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (1047/NZ4/2022) 
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 A A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 

 
6. Žádost o vyjádření ke škodní události ze dne 21. 10. 2021 ve věci poškození 
majetku Automoto klubu Nepomuk 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval:  I.Šiftová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
K poškození majetku došlo v důsledku vichřice. Pojišťovna Generali Česká pojišťovna uhradí 

částku 434.000,- Kč, rozdíl, který vzniká z nabídkové ceny na opravu 5 ks chatek činí 256.030,- Kč. 

Z pojistky nelze čerpat opravu oplocení. Nabídková cena na opravu oplocení vč. demontáže, 
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montáže, materiálu je vyčíslena na částku 50.400,- Kč. Nabídková cena na opravu chatek byla 

předložena firmou v celkové výši 690.030,- Kč.   

Rada města předkládá návrh finančního příspěvku a navrhuje zastupitelstvu odsouhlasit částku 

ve výši 200.000,- Kč určenou na opravu chatek v areálu Nového rybníka v majetku AMK 

Nepomuk. 

 
DISKUZE: 
V. Novák uvedl, že není proti příspěvku, ale pro příště navrhl zřízení ochranného pásma, aby 

v budoucnu k takovým škodám nedocházelo. Navrhl vykácení stromů a vysazení nových. K tomu 

se vyjádřil V. Vokurka. 

M. Mareček se zeptal, proč je zde taková finanční disproporce.  

V. Kovář uvedl, že každý les má ochranné pásmo a to nebylo v minulosti při stavbě kempu 

dodrženo. Dále uvedl, proč dle jeho názoru pojišťovna neproplatila celou škodu. 

P. Jiran uvedl další důvody, proč pojišťovna neproplatila celou škodu. 

P. Kroupa také uvedl, že je pro zaplacení příspěvku. 

P. Jiran uvedl, že je tu stále 100 000 Kč na další škody, které jdou za AMK Nepomuk. 

V. Novák uvedl, že AMK dělá pro město dost a tedy je určitě pro proplacení příspěvku a možná i 

pro jeho navýšení. K tomu se vyjádřil V. Vokurka. 

J. Kouba navrhl zamyslet se nad změnou pojistky. K tomu se vyjádřil P. Jiran. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (1043/NZ4/2022) 

ZMN bere na vědomí 

žádost předsedy , Automoto klubu Nepomuk, Kemp Nový rybník IČ 00516139 o 

finanční příspěvek na opravu poškozeného majetku Automoto klubu v Nepomuku v důsledku 

vichřice. 

ZMN schvaluje 
finanční příspěvek pro Automoto klub Nepomuk IČ 00516139 ve výši 200. 000,- Kč s tím, že 

finanční prostředky budou použity na opravu vichřicí poškozeného majetku v areálu Nového 

rybníka v Nepomuku a budou na základě smlouvy poukázány na účet AMK Nepomuk.  

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 Z A A Z A A A A A A 

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

Schváleno (12-0-2) 
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7. Odkup pozemků par. č. 381/9, parc.č. 1513/8, parc. č. 1507/3 a části pozemku 
parc. č. 896/4 v k. ú. Nepomuk  

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: H. Tymlová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Starosta města Nepomuk obdržel dne 16.12.2021 informaci o schválení  možnosti odkupu 

pozemků v k. ú. Nepomuk od Biskupství českobudějovického. Jedná se o pozemky, které sousedí 

s pozemky ve vlastnictví města Nepomuk a město bude tyto pozemky potřebovat k dokončení 

rozpočtovaných investičních akcí nebo k možnosti plánu na nový rozvoj města.  

 Biskupství navrhuje cenu 100,- Kč/m2 na základě objednávky zpracovala Ing. Jana Cihlářová 

znalecký posudek na pozemek p. č. 896/5 v k.ú. Nepomuk s výslednou tržní cenou 33,- Kč/m2. 

Rada města projednala možnost o snížení kupní ceny na 50,- Kč/ m2 s touto nabídkou bylo 

jednáno na biskupství, ale bezvýsledně. 

 
DISKUZE: 
V. Novák uvedl, že mu vadí koupě pozemku za elektrárnou, tu by za takovou cenu neodkupoval. 

Uvedl podrobnosti, proč. K tomu se vyjádřil J. Švec a V. Vokurka. 

J. Švec uvedl, že dle jeho informací už Biskupství již žádné pozemky prodávat nechce. 

M. Mareček se zeptal, zda město není povinné kupovat za odhadní cenu určenou soudním 

odhadem. K tomu se vyjádřil M. Němec ml. 

J. Kouba řekl, že by mělo město příště, až pan farář přijde s nějakou žádostí, pamatovalo, jak se 

církev zachovala k městu. K tomu se vyjádřili J. Švec a P. Jiran. 

V. Novák se také vyjádřil k přístupu církve a případným příspěvkům města. 

M. Baroch uvedl, že to není tak dávno, kdy město schválilo prodej pozemku hasičům za nižší 

cenu, než byla ta, za kterou město pozemky kupovalo. Uvedl k tomu podrobnosti. To doplnil P. 

Kroupa a vyjádřil se k tomu V. Novák. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: 1049/NZ4/2022 

ZMN souhlasí 
 s uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. 381/9 o výměře 1259 m2 (trvalý travní 
porost),  p.č. 1513/8 o výměře 100 m2 (ostatní plocha/ost. komunikace),  parc. č. 1507/3 o 
výměře 852 m2 (ostatní plocha/ost. komunikace) a nově vzniklého pozemku parc. č. 896/5 o 
výměře 3082 m2  (odděleného z pozemku parc. č. 896/4) vše  v  k.ú. Nepomuk od Biskupství 
českobudějovického za kupní cenu 100,- Kč/m2. 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 A Z A A A A A A 

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

Schváleno (13-0-1) 
_________________________________________________________________ 
 
 
8. Prodej části pozemku parc. č. 1480 v k. ú. Nepomuk  

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: H. Tymlová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Společnost Lesy České republiky, s.p.  zastoupena  požádala o prodej části 

pozemku parc. č. 1480 o přibližné výměře 302 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k. ú. Nepomuk v 

lokalitě Spodní Silov (v oblasti nad Novým rybníkem). Předmětný pozemek  potřebují k zajištění opravy a 

rekonstrukce zemní hráze vodní nádrže Spodní Silov (pozemek parc. č. 1247/2 v k. ú. Nepomuk). Část 

hráze se nachází na našem pozemku parc. č. 1480 v k. ú. Nepomuk. V záměru rekonstrukce je počítáno s 

obnovou této cesty po hrázovém tělese pro občasnou dopravu OA. Podmínkou pro zahájení realizace 

záměru je vlastnictví předmětných pozemků pod vodní nádrží, tedy i část obvodu hráze. Dle vyjádření 

Lesů ČR by měla vodní nádrž sloužit mj. k retenci vody a jako zásobárna vody použitelná v případě požáru. 

Dále bude potřeba v případě souhlasného stanoviska zastupitelstva města nechat vyhotovit znalecký 

posudek na kupní cenu pozemku. Znalecký posudek a geometrický plán budou zajišťovat Lesy ČR, s. p. na 

své náklady. 

V. Vokurka doplnil informace. 

 
DISKUZE: 
V. Kovář doplnil informace. 

V. Novák uvedl, že je to opravdu ve zdevastovaném stavu. Na to reagoval M. Baroch a V. 

Vokurka. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: 1051/NZ4/2022 

ZMN schvaluje 
uzavření kupní smlouvy se společností Lesy České republiky na prodej části pozemku p. č. 1480 
v přibližné výměře 302 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú. Nepomuk. 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 A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 

 

 

9. 1. rozpočtové opatření v roce 2022 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2022 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.12.2018, kterým byly stanoveny kompetence Rady města 

Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

  

1.rozpočtové opatření v roce 2022 projednala rada Města Nepomuk dne 21.2.2022. 

 

 

Příjmy v rámci 1. rozpočtového opatření v roce 2022 navýšeny o 2 375 130 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

   2 375 130 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020  

 

Příjmy po 1. úpravě rozpočtu v roce 2022 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 110 903 130 Kč. 

 

Výdaje v rámci  1.rozpočtového opatření v roce 2022 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, tj. o částku  

2 375 130 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 

 

1032 - Podpora ostatních produkčních činností 

   2 375 130 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020  

 

V 1 rozpočtovém opatření 2022 byly ještě navýšeny položky 4134 a 5345 (nejedná se o skutečné finanční 

prostředky): 
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- položka 4134 na straně příjmů (převody z rozpočtových účtů) navýšena o 300 000 000 Kč  

- položka 5345 na straně výdajů (převody vlastním rozpočtovým účtům) navýšena o 300 000 000 Kč.  

 

U obou položek se nejedná o skutečné finanční prostředky, na tyto položky se v rozpočtu účtují všechny 

převody financí mezi jednotlivými účty města Nepomuk.  

 

 Na rozpočtování nebo nerozpočtování položky 4134-převody z rozpočtových účtů na straně příjmů a 

položky 5345-převody vlastním rozpočtovým účtům na straně výdajů není jednoznačný názor. Tyto 

položky se můžou, ale i nemusí rozpočtovat nebo upravovat rozpočtovým opatřením. Město Nepomuk 

stejně jako v předcházejících letech tyto položky upravuje rozpočtovým opatřením. Aby nedocházelo 

rozpočtováním těchto položek ke zkreslování objemu rozpočtovaných příjmů a výdajů, budu v usnesení 

týkajících se rozpočtových opatření vždy uvádět výši příjmů a výdajů bez těchto položek.  Tímto krokem 

budou položky rozpočtovány a současně všichni zastupitelé a veřejnost budou seznámeni s  

nezkreslenými rozpočtovanými příjmy a výdaji.  

 

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

 

xx 

 

 

Kapitálové výdaje: 

 
xx 

 

 

Výdaje po 1. úpravě rozpočtu v roce 2022 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

135 345 130 Kč. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: 1048/NZ4/2022 

ZMN schvaluje 
1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2022 – příjmy bez položky převody z 
rozpočtovaných účtů činí 110 903 130 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým 
účtům činí 135 345 130 Kč. 
 
ZMN pověřuje  
Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu prvním rozpočtovým opatřením v roce 2022. Plnění 
usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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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 A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 

________________________________________________________________ 
 

10. Schválení vybudování dětského hřiště u bazénů z rozpočtu města Nepomuk 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: I.Šiftová 

 

J. Švec předal slovo M. Barochovi. 

M. Baroch seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Bude využita dokumentace a podklady, které se přikládaly k žádosti o dotaci na ČEZ, při výběru 

zhotovitele bude postupováno dle zákona o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice. 

 

DISKUZE: 

V. Novák se zeptal na podrobnosti k platbě z rozpočtu města, za jakých podmínek by město 

stavbu financovalo. 

M. Baroch uvedl, že bod jednání je postaven tak, že město stavbu zafinancuje, pokud nebude 

získána dotace. 

V. Novák se zeptal, proč nemůže být dětské hřiště financováno v rámci víceúčelového hřiště a 

proč město tento problém neřešilo postupně. Dále se zeptal, proč město neosloví místní 

sponzory např. z řad podnikatelů a řeší pouze případnou dotaci. K tomu se vyjádřil V. Vokurka a 

J. Švec. 

M. Baroch uvedl podrobnosti k dotaci. 

V. Novák mimo jiné navrhl, aby se každý zastupitel pokusil sehnat sponzory, na což reagoval P. 

Jiran. 

P. Jiran navrhl, aby se zastupitelé na jednání dostavovali ve střízlivém stavu. 

V. Novák navrhl, aby na příštím zasedání všichni absolvovali dechovou zkoušku. 

P. Kroupa uvedl, že je smutné, že v městském rozpočtu se nenajde celá potřebná částka na 

centrální dětské hřiště. Zadruhé uvedl, že dle územní studie by se hřiště mělo posunout, aby na 

něj zbylo více prostoru. Na to reagoval M. Baroch a V. Vokurka. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: 1052/NZ4/2022 
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ZMN bere na vědomí 

 informaci o neposkytnutí dotace na vybudování dětského hřiště od Nadace ČEZ. 

ZMN schvaluje  
projekt vybudování dětského hřiště na vlastní náklady z rozpočtu města v prostoru u bazénů 
v Nepomuku a to ve variantě tzv. šéfmontáží a dopadovými plochami ve vlastní režii za cenu 
předběžné nabídky 553. 212,- Kč.   
 
ZMN pověřuje  
Jaroslava Somolíka rozpočtováním výše uvedené investice. 
 
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 A A A A Z A A A 

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

Schváleno (13-0-1) 

_________________________________________________________________ 
 

11. Různé+diskuze 

 

V. Novák navrhl, aby byli zastupitelé podrobováni dechové zkoušce před zasedáním 

zastupitelstva, ale následně svůj návrh stáhl. 

 

 

J. Kouba se zeptal na postup ohledně jedné žaloby. Na to odpověděla I. Šiftová. 

 

M. Mareček se zeptal, co zatím stála město městská policie a co městu přinesla. 

J. Švec uvedl, že v letošním roce zatím 400 000 Kč a přinesla jedno zachráněné dítě. Dílčí 

vyúčtování bude předneseno v měsíci červnu na jednání ZMN. 

 

K. Baroch navrhl nějaké solidární gesto vzhledem k situaci na Ukrajině, proti čemuž se ohradil V. 

Novák. Následně na to reagoval V. Vokurka. 

 

 vystoupil jako jeden z iniciátorů petice týkající se plánované pilnice ve Dvorci, kterou by 

zde měla postavit firma KLAUS Timber. 

J. Švec uvedl, že k této záležitosti bude možné se vice vyjádřit a informovat na zvláštním jednání 

na konci března, které se bude konat ve Dvorci. 

 vyjádřil svůj pohled na iniciaci petice. 

Dále se k této záležitosti vyjádřili K. Baroch a V. Novák. 
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 jako další iniciátor petice přednesl dotaz, zda už město dalo souhlas ohledně 

komunikace při výjezdu z areálu KLAUS Timber, jelikož město je vlastníkem pozemku. 

J. Švec uvedl, že souhlas dal stavební úřad. Informace doplnil V. Vokurka. 

 se dále zeptal na plánovanou výstavbu chodníků ve Dvorci, už vzhledem k 

plánovanému nárůstu provozu v určitých oblastech souvisejících s KLAUS Timber. K tomu se 

vyjádřil  

 navrhl nechat všechna tato jednání na zasedání v březnu. 

 

V. Novák uvedl, že slovo diskutujícím v rámci jednání uděluje starosta a člověk by měl mluvit 

pouze v případě, že mu bylo slovo uděleno. 

 

V. Vokurka uvedl informace k vybudování chodníků ve Dvorci. Na to reagoval 

 nabídl, že je připraven vybudování chodníku v Tojické ulici finančně podpořit. 

P. Kroupa uvedl, že pokud se povede vybudovat obchvat, je na zvážení, pokud tam chodník 

vůbec bude potřeba. Na to reagoval V. Vokurka. 

  

_________________________________________________________________ 

 

12. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast a pozval na zasedání do Dvorce. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 28. 2. 2022 

 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

J. Kouba…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

M. Němec st..……..….....….…….....…………………………………………………………….................................. 
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Seznam příloh: 

1. Přehled hlasování 
2. 1. Rozpočtové opatření v roce 2022 

 
 

Příloha č. 1 Přehled hlasování 
 

 KB MB MD AH PJ JK VK PK M
M 

M
NS 

M
N

Ml 

VN JŠ VV PZ 

3 A A A X A A A A A A A A A A A 

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

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

6 A A A X A Z A A Z A A A A A A 

7 A A A X A A A A Z A A A A A A 

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

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

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

 
 




