
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 25.3.2021 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-18/2021  
Datum jednání:  25.03.2021 
Místo jednání: sál Kulturního a 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 

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 17:05 XVIII. 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 byli určeni zapisovatelé Alice Baumruková Kotylová a Pavel 
Motejzík.  

_________________________________________________________________ 
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2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal J. Švec ověřovatele zápisu z XV. zasedání 
městského zastupitelstva ze dne 4. 2. 2021 o podání zprávy o ověření zápisu. 

K. Baroch 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 pozemků p.č. st 308, p.č. st.1327/2, p.č. st.1329/1, p.č.st. 1329/4, p.č. st. 

1329/5, p.č. st. 1329/6, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk   
7. Odkup pozemků parc. č. 485/7 a 485/13 v k.ú. Dvorec   
8. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 30   
9. Směna části pozemku parc. č. 285/1 v k.ú. Nepomuk a části pozemku parc. č. 

577/2 v k.ú. Dvorec   
10. 13. rozpočtové opatření v roce 2020   
11. 1. rozpočtové opatření v roce 2021   
12. 2. rozpočtové opatření v roce 2021   
13. 3. rozpočtové opatření v roce 2021   
14. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků   
15. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

Plzeňského kraje v roce 2021   
16. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár 
spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, 
žel.st. a zpět   

17. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na oslavy 300. výročí 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého   

18. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova historického 
jádra města Nepomuku“   

19. Různé+Diskuse 
20. Závěr 
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DISKUZE: 
J. Švec upozornil na změnu – přidání bodu č. 19 Podání žádosti o dotaci na projekt „ 
Víceúčelové hřiště Nepomuk“ do dotačního investičního programu Národní sportovní 
agentury č. 162 52 Regionální Sportovní infrastruktura 2020-2024 (934/NZ4/2021), bodu č. 
20 Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora kulturních akcí“, bodu č. 
21 Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora sportovních akcí 2021 a 
bodu č. 22 Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora volnočasových 
aktivit dětí a mládeže 2021. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Finální návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola usnesení   
6. Prodej pozemků p.č. st 308, p.č. st.1327/2, p.č. st.1329/1, p.č.st. 1329/4, p.č. st. 

1329/5, p.č. st. 1329/6, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk   
7. Odkup pozemků parc.č. 485/7 a 485/13 v k.ú. Dvorec   
8. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 30   
9. Směna části pozemku parc. č. 285/1 v k. ú. Nepomuk a části pozemku parc. č. 

577/2 v k.ú. Dvorec   
10. 13. rozpočtové opatření v roce 2020   
11. 1. rozpočtové opatření v roce 2021   
12. 2. rozpočtové opatření v roce 2021   
13. 3. rozpočtové opatření v roce 2021   
14. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 

pořízení zdravotnického materiálu a léků   
15. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

Plzeňského kraje v roce 2021   
16. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár 
spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, 
žel.st. a zpět   

17. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na oslavy 300. výročí 
blahořečení sv. Jana Nepomuckého   

18. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova historického 
jádra města Nepomuku“   

19. Podání žádosti o dotaci na projekt „ Víceúčelové hřiště Nepomuk“ do dotačního 
investičního programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální Sportovní 
infrastruktura 2020-2024    
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20. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Podpora kulturních akcí“   
21. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora sportovních akcí 

2021   
22. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 2021   
23. Různé+Diskuse 
24. Závěr 

 
DISKUZE: 
V. Novák se zeptal, kdy byl vložen bod č. 19 týkající se dotace na víceúčelové hřiště. 
M. Baroch odpověděl, že v den, kdy byla zveřejněna pozvánka na zasedání. Včera ještě byly 
doplněny body týkající se schvalování dotací do dvou programů z důvodu toho, že byly až teď 
dodány podklady od předsedů komisí.  
V. Novák se zeptal, zda mají všichni zastupitelé podklady pro bod týkající se víceúčelového 
hřiště. 
J. Švec řekl, že bod bude vysvětlen. 
V. Novák navrhl staží bodu č. 19 týkající se víceúčelového hřiště z programu, jelikož to není 
teď akutní a pro město důležité. Budování tohoto hřiště se mu zdá zbytečné. 
M. Baroch vysvětlil, o čem přesně je tento bod – jde o žádost o dotaci, ne o samotné 
budování hřiště. 
J. Švec uvedl, že tento bod se již jednou projednával a ZMN ho neschválilo. Teď probíhá další 
kolo jednání, kdy jsou k dispozici peníze z dotace, tudíž je bod zařazen znovu a znovu se bude 
hlasovat o podání žádosti o dotaci, nikoliv o stavbě hřiště. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Proti  
Bod č. 19 Podání žádosti o dotaci na projekt „ Víceúčelové hřiště Nepomuk“ do dotačního 
investičního programu Národní sportovní agentury č. 162 52 Regionální Sportovní infrastruktura 
2020-2024 bude stažen z programu dnešního jednání. 
 

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

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

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

Neschváleno (3-8-3) 
 
Návrh usnesení: (929/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 A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Schváleno (14-0-0) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

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

V 17:20 odešel M. Němec ml.  

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu M. Marečka a P. Zemana. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (930/NZ4/2021) 

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

 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 

 
Návrh usnesení: (930/NZ4/2021) 

ZMN volí ověřovatele zápisu M. Marečka a P. Zemana. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
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5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení s p. tajemnící a jsou plněna. KV se zatím 
nesešel, ale je v plánu se ještě v březnu sejít. 
 
V 17:22 se vrátil M. Němec ml. 
 
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. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (910/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 A A A A A A A 

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

 

 

 
6. Prodej pozemků p.č. st 308, p.č. st.1327/2, p.č. st.1329/1, p.č.st. 1329/4, 
p.č. st. 1329/5, p.č. st. 1329/6, p.č. st. 1329/10 v k.ú. Nepomuk 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: H. Tymlová 
 
J. Švec a V. Vokurka seznámili přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk uzavřelo 6.1.2021 Smlouvu o poskytování realitních služeb se společností Broker 

consulting, a.s.. Společnost Broker Consulting měla zprostředkovat prodej pozemků  v k.ú. Nepomuk 

parc. č.  st. 1327/2 o výměře 2056 m2, parc. č. st. 1329/1 o výměře 1573 m2, parc. č. st. 1329/4 o 

výměře 941 m2, parc. č. st.1329/5 o výměře 1458 m2, parc. č. 1329/6 o výměře 1644 m2, parc. č. st. 
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1329/10 o výměře 341 m2 a parc. č. st. 308 o výměře 780 m2 součástí tohoto pozemku je stavba 

rodinného domu č.p. 280. Společnost Broker Consulting, a.s. informovala město Nepomuk zájmu 

 výše uvedené nemovitosti koupit za deklarovanou cenu 3.900.000,- Kč.  

Rada města projednala dne 23.3.2021 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 

usnesení. 

 
DISKUZE: 
A. Hánová uvedla, že prodejní cena se jí zdá hodně levná.  
V. Vokurka odpověděl, že vzhledem ke stavu nemovitosti je cena adekvátní. 
 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (928/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej pozemků parc. č. st. 308 o výměře 780 m2 včetně stavby rodinného domu č.p. 

280, p.č. st. 1327/2 o výměře 2056 m2, p.č. 1329/1 o výměře 1573 m2, p.č. 1329/4 o výměře 941 m2, 

parc. č. 1329/5 o výměře 1458 m2, par. č. 1329/6 o výměře 1644 m2, parc. č. 1329/10 o výměře 341 

m2 v k.ú. Nepomuk panu za cenu 3.900.000,- Kč včetně DPH. 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 A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
 
7. Odkup pozemků parc. č. 485/7 a 485/13 v k.ú. Dvorec 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: H. Tymlová 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Společnost DOOKU Group a.s. zastoupená statutárním ředitelem  nabídla městu 

Nepomuk výše uvedené pozemky, které má ve svém vlastnictví. Jedná se o pozemky, které sousedí s 

pozemky p.č. 485/10, p.č. 485/12, p.č. 477/9 a p.č. 487/1v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk, 
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které jej kopírují. Společnost DOOKU Group nabídla výše uvedené pozemky k odkupu městu již v 

červenci 2020 tehdy za cenu 350.000,- Kč rada města tuto nabídku projednala na svém jednání dne 

10.8.2020. Společnost současnou nabídkou reaguje na naši odpověď ze dne 19.8.2020 o možnosti 

odkupu za cenu pod 30,- Kč/m2 (cena za m2 současné nabídky vychází na 29,96 Kč/m2).  

Společnost DOOKU Group a.s. požádala o projednání nabídky v zastupitelstvu města Nepomuk a 

uvádí, že nabídka je ve smyslu zákona platná do 30.5.2021. 

Rada města projednala dne 15.2.2021 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 

usnesení. 

DISKUZE: 
M. Mareček se zeptal, co je to za druh pozemku. 

J. Švec odpověděl, že je to zemědělská půda. 

M. Mareček se zeptal, zda je výhled, že z toho někdy bude nějaký zisk. 

V. Vokurka odpověděl, že je v plánu propojit kanál z Nepomuka do Dvorce a trasa koliduje 

například právě s tímto místem. Do budoucna je toto místo pro město výhodné vlastnit. 

V. Novák se zeptal na situaci pozemku v souvislosti se zemědělským družstvem. 

M Němec ml. řekl, že dle něj by byla pro město dobrá cena 20-25 Kč za m2, pak by se to dalo 

považovat za dobrou investici. Nedá se předpokládat, že by cena klesla pod tuto hranici. 

J. Švec navrhl poupravit usnesení, co se týče ceny, na cenu „do 25 Kč za m2“. 

 

Návrh usnesení: (927/NZ4/2021) 
 
 
 
ZMN schvaluje jednání se společností DOOKU Group a.s. o koupi pozemků parc. č. 485/7 o výměře 

10250 m2 a p.č. 485/13 o výměře 263 m2  v  k.ú. Dvorec za cenu maximálně do 25,- Kč/m2.  Plnění 

usnesení zajistí Hana Tymlová. 

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

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

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

Schváleno (12-0-2) 
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8. Prodej bytu - Nepomuk, Na Vinici III. 551, byt č. 30 

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. 30 je volný. Dne 7.1.2021 byla vyhlášena 

veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, Přihlásilo se 6 zájemců. Nejvhodnější nabídka

odstoupila. Druhá nejvhodnější nabídka I , nabídka ve výši 

1 052 000,- Kč.  

 
DISKUZE: 
M. Baroch se zeptal, zda je znám důvod, proč původní zájemkyně odstoupila. 
J. Švec odpověděl, že konkrétní důvod není. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (932/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 

30, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2 s příslušenstvím – kupující  

(nejvhodnější nabídka) za cenu 1 052 000,- 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. 

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

A A A A A A X 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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9. Směna části pozemku parc. č. 285/1 v k. ú. Nepomuk a části pozemku parc. 

č. 577/2 v k. ú. Dvorec 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: H. Tymlová 

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Na pozemku parc. č. 577/2 v k.ú. Dvorec  ve vlastnictví   se nachází 
čerpací stanice na kanalizaci V Huti ve vlastnictví města Nepomuk. Z tohoto důvodu vznikla 
potřeba majetkového vypořádání tohoto pozemku. Město Nepomuk nabízí směnu části 
pozemku parc.  č. 285/1 v k. ú. Nepomuk. 
Rada města Nepomuk dne 8.3.2021 vzala na vědomí vypracovaný geometrický plán č. 1234-
293/2020 a geometrický plán č. 761-441/2019 a projednala směnu pozemků v k.ú. Nepomuk 
a k.ú. Dvorec a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení. 
 
V. Vokurka doplnil informace. 
 

DISKUZE: 

V. Novák a P. Kroupa se zeptali na upřesnění polohy pozemku. 

V. Vokurka názorně ukázal. 

V. Novák se zeptal ještě na přečerpávačku. 

V. Vokurka vysvětlil. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (926/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje uzavření smlouvy na směnu pozemků parc. č. 285/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Nepomuk 

ve vlastnictví města Nepomuk za nově vznikající pozemek  parc. č. 577/4 o výměře 400 m2  v k.ú. 

Dvorec ve vlastnictví fyzické osoby  bez doplatku. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva nese 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 N A A X A A A A A A A A 

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

Schváleno (13-1-0) 
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10. 13. rozpočtové opatření v roce 2020 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

13. rozpočtové opatření v roce 2020 projednala a schválila rada města Nepomuk dne 30.12.2020. 

 

Příjmy v rámci 13. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o 185 080 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

 19 090 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

 95 990 Kč - navýšení dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti   

                  sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 

 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

 40 000 Kč – dotace Plzeňského kraje na projekt "Alej u Dvoreckého rybníku" 

 30 000 Kč – dotace Plzeňského kraje na projekt "Vydání knihy s pracovním názvem Prameny" 

 

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

 

 xx 

 

Příjmy po 13. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

135 821 700 Kč. 

 

Výdaje v rámci 13. rozpočtového opatření v roce 2020 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  185 080 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 
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§ 3316 – Vydavatelská činnost 

 30 000 Kč – dotace Plzeňského kraje na projekt "Vydání knihy s pracovním názvem Prameny" 

 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 19 090 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

 

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 40 000 Kč – dotace Plzeňského kraje na projekt "Alej u Dvoreckého rybníku" 

 

§ 6171 - Činnost místní správy 

 95 990 Kč - navýšení dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti   

                  sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 

 

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

 

- přesun 40 000 Kč z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury na § 3316 – Vydavatelská činnost 

(v souvislosti s dofinancováním projektu "Vydání knihy s pracovním názvem Prameny" jehož 

předpokládáné celkové výdaje jsou 66 000 Kč – viz usnesení Rady o podání žádosti o dotaci a o přijetí 

dotace) 

- přesun 10 000 Kč z § 6171 – Činnost místní správy na § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních 

operací 

 

 

Finanční prostředky na činnost odborného lesního hospodáře a na podporu výsadby minimálního 

podílu melioračních a zpevňujících dřevin: 

 

Na § 1036 - Správa v lesním hospodářství zaúčtovány přijaté (vydané) finanční prostředky na činnost 

odborného lesního hospodáře a na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících 

dřevin. Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje náplň 

položky 5811(výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu) mimo jiné o úhrady poukazované ze 

státního rozpočtu podle lesního zákona. Tato úhrada není vedena jako transfer, ale jako náhrada. 

Příjem této náhrady se účtuje na položku 5811 minusem a výdaje plusem. 

 

-123 242 Kč - příjem finančních prostředků MZ ČR na činnost OLH za 4.čtvrtletí 2019  

-121 903 Kč - příjem finančních prostředků MZ ČR na činnost OLH za 1.čtvrtletí 2020  

-162 536 Kč - příjem finančních prostředků MZ ČR na činnost OLH za 2.čtvrtletí 2020  

-164 322 Kč - příjem finančních prostředků MZ ČR na činnost OLH za 3.čtvrtletí 2020  

 572 003 Kč - úhrada faktur za činnost činnost OLH za 4. čtvrtletí 2019, za 1., 2. a 3.čtvrtletí 2020 

 

 -8 100 Kč -  příjem finančních prostředků MZ ČR na podporu výsadby minimálního podílu  
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       melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pololetí 2019  

 -4 150 Kč -  příjem finančních prostředků MZ ČR na podporu výsadby minimálního podílu  

        melioračních a zpevňujících dřevin za 1. pololetí 2020  

12 250 Kč -  úhrada faktur na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících   

       dřevin za 2. pololetí 2019 a za 1. pololetí 2020 

 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 V souvislosti se schválením finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko ve výši 
20 000 Kč založena nová investice Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na 
projekt “Stálá expozice  v Rodném domě Aug. Němejce”   

 Potřebných 20 000 Kč přesunuto z investice „Stavební úpravy objektu č.p. 88, 
Nepomuk“ 
 

 

Výdaje po 13. úpravě rozpočtu v roce 2020 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

165 707 620 Kč. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (922/NZ4/2021)  
 

ZMN bere na vědomí 13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2020 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 135 821 700 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 165 707 620 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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11. 1. 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: 

1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2021 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 2021 schválila rada Města Nepomuk dne 18.1.2021. 

 

 

Příjmy v rámci 1. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o 260 500 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

   260 500 Kč - příspěvek na výkon státní správy 

 

 

 

Příjmy po 1. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

99 648 000 Kč. 

 

Výdaje v rámci  1.rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  260 500 Kč.   

 

 

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 

 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 260 500 Kč -  příspěvek na výkon státní správy  
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V 1 rozpočtovém opatření 2021 byly ještě navýšeny položky 4134 a 5345 (nejedná se o skutečné 

finanční prostředky): 

 

- 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 rozpočtováných výdajů: 

 

xx 

 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 Založena nová investice „Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)“  (na 
zaplacení zálohy  potřeba rozpočtovat 250 000 Kč) 
 

 Potřebných 250 000 Kč přesunuto z investice „Nákup pozemků“ 
 

 

Výdaje po 1. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

124 020 570 Kč. 

 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
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Návrh usnesení: (919/NZ4/2021)  
ZMN bere na vědomí 1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 99 648 000 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 124 020 570 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

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

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

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

 

 

12. 2. 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: 

2. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2021 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. 

 

2. rozpočtové opatření v roce 2021 schválila rada Města Nepomuk dne 22.2.2021. 

 

Příjmy v rámci 2. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o 1 171 190 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 

 1 156 190 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" 
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Příjmy po 2. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

100 819 190 Kč. 

 

Výdaje v rámci  2.rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  1 171 190 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 

 

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (FÉNIX) 

 1 156 190 Kč - dotace na projekt "Do Fénixu s důvěrou" 

 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

 

 

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

 

xx 

 

Kapitálové výdaje: 

 
xx 

 

Výdaje po 2. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

125 191 760 Kč. 

DISKUZE: 

P. Motejzík doplnil informace o projektu Do Fénixu s důvěrou. 

Návrh usnesení: (920/NZ4/2021) 

ZMN bere na vědomí 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 100 819 190 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 125 191 760 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

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

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

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

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 25.3.2021 
 

 
 

13. 3. 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: 

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

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.13.2018, 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. 

 

3. rozpočtové opatření v roce 2021 projednala  rada Města Nepomuk dne 22.3.2021 a doporučila 

zastupitelstvcu schválit. 

 

Příjmy v rámci 3. rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o 4 133 580 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

 3 528 950 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

 604 630 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z celkové 

      výše dotace 1 007 709 Kč) 

 

Příjmy po 3. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

104 952 770 Kč. 

 

Výdaje v rámci  3.rozpočtového opatření v roce 2021 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  4 133 580 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 

 

§ 1036 - Správa v lesním hospodářství 

  



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 25.3.2021 
 

 
 

 

 

 3 528 950 Kč - dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 

 

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

 604 630 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu (60 % z celkové 

      výše dotace 1 007 709 Kč) 

 

 

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

 

xx 

 

Kapitálové výdaje: 

 

 navýšena investice „Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)“ o 150 000 Kč 
(celková cena vozidla je 399 800 Kč) 

 Potřebných 150 000 Kč přesunuto z investice „Nákup pozemků“ 
 

Výdaje po 3. úpravě rozpočtu v roce 2021 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

129 325 340 Kč. 

 

 

DISKUZE: 

V. Vokurka doplnil informace o situaci ohledně Domu služeb. 

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

A. Hánová chtěla upřesnit, co znamená pojem „nestátní lesy“, což jí bylo vysvětleno. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (921/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje 
3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2021 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 104 952 770 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

129 325 340 Kč. 

ZMN pověřuje 
Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu třetím rozpočtovým opatřením v roce 2021. 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 A A A X A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 

 

 

14. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků  

Předkládá: RMN 

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

Hospic svatého Lazara z.s. se sídlem v Plzni podal dne 23.02.2021 žádost o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu města Nepomuk na pořízení zdravotnického materiálu a 
léků ve výši  38.000,-- Kč.  Žádost splňuje kritéria zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.   
V roce 2020 byla Hospicem poskytnuta péče 3 občanům města Nepomuk. 
V roce 2019 byl Hospici svatého Lazara se sídlem v Plzni poskytnut příspěvek na pořízení 
zdravotnického materiálu a léků ve výši 35 000 Kč (žádost Hospicu byla na 40 000 Kč).  
V roce 2020 byl Hospici svatého Lazara se sídlem v Plzni poskytnut příspěvek na pořízení 
zdravotnického materiálu a léků ve výši 25 000 Kč (žádost Hospicu byla na 45 000 Kč).  
Tento příspěvek byl Hospicem v termínu a řádně vyúčtován.  
Všechny výroční zprávy jsou dostupné zde. 
Žádost spolu s odůvodněním je přílohou tohoto návrhu usnesení,  projednala jí Rada města 
Nepomuk dne 08.03.2021 a doporučila zastupitelstvu schválit příspěvek ve výši 25.000 Kč.  
 

DISKUZE: 

V. Novák navrhl příspěvek 30 000 Kč. 

K. Baroch navrhl udělit příspěvek v plné výši, tudíž 38 000 Kč. 

V. Novák uvedl, že v tom případě stahuje svůj návrh a souhlasí s protinávrhem K. Barocha. 

J. Somolík shrnul historii žádostí hospice. 

 

https://hsl.cz/ke-stazeni/
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HLASOVÁNÍ: 
ZMN schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na pořízení 

zdravotnického materiálu a léků ve výši 38.000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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 (14-0-0) 
 

 

 
 
15. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2021 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Plzeňský kraj požádal dne 11.02.2020 o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve 

výši 130 725 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2021 

Žádost, ve které je uveden účel a odůvodnění je přílohou tohoto návrhu usnesení.   

V roce 2020 byl Plzeňskému kraji poskytnut příspěvek k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 

130 620 Kč. 

Rada Města Nepomuk projednala žádost dne 22.02.2021 a doporučila zastupitelstvu schválit 

poskytnutí  účelové dotace k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021. 

 
DISKUZE: 
 
Návrh usnesení: (924/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 130 725 Kč k 
zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v roce 2021. Plnění usnesení zajistí Jaroslav 
Somolík. 
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16. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 
obslužnosti v roce 2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 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 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. Na základě veřejnoprávní smlouvy 

byl Plzeňskému kraji v roce 2019 poskytnut příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti ve 

dnech pracovního klidu a navýšení jednoho spoje v pracovní dny ve výši 73 920,42 Kč.  

V roce 2020 se jedná o 1 536 ujetých kilometrů.  

85% podíl města činí 45 682,94 Kč. Vše je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě a žádosti, které 

jsou přílohou tohoto návrhu usnesení. 

Rada města Nepomuk projednala dne 18.01.2021 a doporučila zastupitelstvu poskytnutí 

dotace schválit. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (918/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2020 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 na 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 45 682,94 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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17. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na oslavy 300. 

výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého 

Předkládá: RMN 

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

Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk požádala dne 16.03.2021 o poskytnutí  finančního 

příspěvku ve výši 200 000 Kč na oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Odůvodnění je 

popsané v žádosti. 

Město Nepomuk má ve svém rozpočtu na rok 2021 na činnost registrovaných církví a náboženských 

společností rozpočtovánou částku 200 000 Kč. 

Žádost projednala rada města Nepomuk dne 22.03.2021 a doporučila zastupitelstvu schválit 

poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk ve výši 200 000 Kč. 

J. Švec předal slovo P. Špiříkovi a P. Motejzíkovi, kteří bod dovysvětlili. 

 

DISKUZE: 

M. Mareček uvedl, že nesouhlasí s odůvodněním příspěvku vzhledem k tomu, že většina akcí 
spojených s oslavami se nebude veřejně konat.  
P. Motejzík řekl, že se počítá s tím, že většina akcí se konat bude, obzvlášť o letních 
prázdninách a na podzim už by mohla být situace lepší. Koncert Evy Urbanové bude vysílat 
Česká televize, takže i bez diváků je v tom určitě smysl. 
M. Baroch se zeptal, zda se neuvažovalo o přesunutí akcí. 
P. Motejzík odpověděl, že něco se přesunulo nebo přesune, ale hlavní akce jako koncert Evy 
Urbanové, jsou už zasmluvněné a domluvené s televizí, takže tam už přesun není úplně 
možný. Stejně tak biskupská konference je naplánovaná už několik let dopředu. 
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P. Špiřík uvedl, že je nepravděpodobné, že by se většina akcí zrušila. Akce budou, jen třeba 
bez účasti diváků, ale budou se přenášet online a online přenosy měly už v minulosti diváků 
poměrně dost. A mše svaté rozhodně budou. 
P. Jiran řekl, že koncerty a jiné akce se opravdu rušit nebudou a budou k dispozici online. 
Sledovanost podobných odvysílaných akcí je nemalá, větší než by byla reálná účast 
návštěvníků. Jsou i velmi pozitivní ohlasy. 
V. Vokurka se zeptal, kolik je teď vybráno na vstupném. 
P. Motejzík odpověděl, že na koncert E. Urbanové cca 350 000 Kč, nicméně od sponzorů je 
vybráno víc, takže je otázka, zda akci posunout a přijít o sponzory, nebo nechat termín a 
případně vrátit lidem vstupné. 
 
P. Špiřík informoval ještě o vzniku spotu o Nepomuku, na nějž by také šla část sponzorského 
příspěvku. 
P. Motejzík uvedl úspory financí, které budou kvůli covidu. 
M. Baroch uvedl, že by měl přání, aby tam došlo ke zpětnému vyúčtování, kolik která položka 
stála, protože teď rozpočet u jednotlivých položek uveden není. 
P. Špiřík řekl, že s vyúčtováním počítá, navíc je založen speciální bankovní účet pouze na tyto 
účely, kde bude přesně vidět, kolik peněz přišlo a kolik bylo vydáno na určitou věc. 
J. Somolík uvedl, že všechny dotace, které jsou městem poskytnuty, jsou následně 
vyúčtovány a tato nebude výjimkou. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (931/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti 

arciděkanství Nepomuk ve výši 200 000 Kč na oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 
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18. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Obnova 

historického jádra města Nepomuku“ 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: P. Kroupa 

 
J. Švec předal slovo P. Kroupovi. 
P. Kroupa 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 č.5 „Obnova historického jádra města“.  
Cílem programu je podpora takové obnovy budov ležících na území Historického jádra města 
vymezeném Územním plánem Nepomuk, která přispěje k zachování charakteru této lokality 
a zlepšení vzhledu veřejných prostranství. 
Podané žádosti projednala Komise památkové péče na svém (on-line) zasedání dne 
17.3.2021, ohodnotila dle Pravidel dotačního programu a doporučila radě města a 
zastupitelstvu poskytnutí finanční podpory dle přiložené tabulky. 
Rada města projednala na svém zasedání dne 22. 3. 2021 a neměla námitek. 
 
DISKUZE: 

V. Novák požádal o úpravu znění usnesení tak, aby zazněla konkrétní částka, která bude 

žadateli přispěna. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (933/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 100 000 Kč na dům č. p. Zelenohorská 75, 
Nepomuk dle tabulky hodnocení žádostí (Seznam a hodnocení 
žádostí_město_KPP_2021.pdf.), které byly přijaty k hodnocení do programu č. 5 „Obnova 
historického jádra města“. Plnění usnesení zajistí Eva Járová. 
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19. Podání žádosti o dotaci na projekt „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ do 

dotačního investičního programu Národní sportovní agentury č. 162 52 

Regionální Sportovní infrastruktura 2020-2024  

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Švec 

 

J. Švec 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) 
 
DISKUZE: 

K. Baroch se zeptal na rozlohu určité plochy hřiště. 

M. Baroch vysvětlil. Dále uvedl podrobnosti podmínek dotace a podrobnosti projektu. 

J. Švec uvedl příklad hřiště v Přešticích. 

M. Mareček se zeptal, jaké jsou konkrétní částky u dotace a celkové nákladnosti projektu. 

M. Baroch uvedl a vysvětlil konkrétní částky – cca 33 milionů celková nákladnost, výdaj 

z financí města by měl být zhruba 8-9 milionů. S určitými náklady projektu se ale dá ještě 

hýbat a projekt lze ještě zlevnit, aby náklady města byly nižší. 

V. Vokurka upozornil na možnost dotaci kdykoliv vrátit. Zatím probíhá diskuze, jestli vůbec 

žádat o dotaci.  

M. Mareček se zeptal, jestli je jisté, že bude obdržena dotace 70 %. 

https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
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M. Baroch odpověděl, že v podstatě to jisté je i s ohledem na předchozí zkušenost. 

P. Jiran uvedl konkrétní příklad ponížení dotace, což je riziko, které i toto může napsat. 

J. Švec řekl, že žádost o dotaci se v každém případě může podat a pak až v případě schválení 

se lze rozhodnout, jestli dotaci město přijme a co se bude dít dál. 

P. Jiran uvedl, že v podmínkách dotace je uvedeno, že vlastní zdroje musí být ve výši 

minimálně 30 %. 

J. Kohout uvedl historii podání žádostí za FK Nepomuk. 

P. Zeman se zeptal na podrobnosti atletického oválu, což mu M. Baroch popsal. P. Zeman 

dále uvedl, že se mu nelíbí situace a rozmístění hřiště a „nacpání“ všeho na malém prostoru. 

M. Baroch vysvětlil, že tento projekt ušeří spoustu finančních prostředků, výstavba hřiště 

někde na zelené louce by byla mnohem dražší. 

P. Zeman uvedl, že by raději podpořil takovou výstavbu. 

M. Baroch vysvětlil, proč je projekt takový, jaký je a také, jaká probíhala jednání a s kým. O 

podobě hřiště se diskutovalo s několika subjekty a dostatečně dlouhou dobu. 

V. Novák přednesl své námitky proti tomuto projektu. 

J. Kouba se zeptal, zda někdo městu půjčí tak velkou částku, když se ještě bude muset 

investovat do hasičárny. 

V. Vokurka řekl, že hypotetické debaty nemají smysl. Navrhl přistoupit k hlasování o podání 

žádosti o dotaci. Pak se otevře další jednání. 

K. Baroch se zeptal, zda je nutné, aby na hřišti byla umělá tráva. 

M. Baroch a V. Vokurka vysvětlili důvody, proč volit raději umělý trávník. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (934/NZ4/2021) 
ZMN 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“.  
 
ZMN pověřuje starostu Ing. Jiřího Švece dalšími úkony k výběru zpracovatele žádosti o dotaci a 
podáním žádosti o dotaci. 

Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 
 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 
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20. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora 

kulturních akcí   

Předkládá: RMN 

Zpracovala: P. Kroupa 
 
J. Švec předal slovo P. Kroupovi. 
P. Kroupa 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 č.2 Podpora kulturních akcí. 

Podané žádosti byly dle preferenčních kritérií stanovených Pravidly dotačního programu obodovány 

jednotlivými členy komise a na základě tohoto hodnocení byly navrženy výše poskytnutých dotací s 

ohledem na celkovou alokaci finančních prostředků v dotačním programu. Hodnocení a návrhy na 

výši dotací od jednotlivých členů komise byly zaslány administrátorce dotačního programu, která na 

jejich základě stanovila aritmetický průměr u každé žádosti. Tento výsledek byl opět rozeslán skrze 

oficiální e-mailový účet členům komise ke schválení. Ve čtvrtek 18. 3. proběhlo on-line zasedání 

komise s finálním schválením. Tabulka s navrženými částkami je v příloze. 

 

DISKUZE: 

M. Mareček vyjádřil pochybnost o tom, že akce jako Nefestík budou online. 
V. Novák se zeptal, jestli se bude hlasovat o všech akcích dohromady, nebo o každé zvlášť. 
P. Kroupa uvedl, že Nefestík je připraven na to být online. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Proti 
ZMN schvaluje, aby se o každé každé akci hlasovalo zvlášť. 
 

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) 

Neschváleno (2-8-4)  
 
 
 
 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 25.3.2021 
 

 
 
Návrh usnesení: (935/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí“ ve 

výši dle tabulky v příloze (Hodnocení komise KKCR 2021.pdf.)  Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 

 

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

A A A A A A X A N A A N A A A 

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

Schváleno (12-2-0)  

 

 
21. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora  
sportovních akcí 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 program Podpora sportovních akcí. 

Podané žádosti byly dle preferenčních kritérií stanovených Pravidly dotačního programu ohodnoceny  

a na základě tohoto hodnocení byly navrženy výše poskytnutých dotací s ohledem na celkovou 

alokaci finančních prostředků v dotačním programu. Některé žádosti byly vyřazeny z důvodu toho, že 

žadatelénebyli místní.  

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (936/NZ4/2021) 

ZMN schvaluje rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Podpora sportovních 
akcí 2021“ ve výši dle tabulky v příloze (Hodnocení komise SK 2021.pdf.) Plnění usnesení 
zajistí Jana Berkovcová. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

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

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

Schváleno (14-0-0)  

 

 
 

22. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže 2021 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Berkovcová 
 

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 sportovních akcí. Každý žadatel žádá o částku na 
jednotlivce, tzn, že celková suma se přepočetla matematicky na jednotlivé osoby a z toho 
vzešla konečná suma. Nedošlo k žádnému vyřazení žádosti.  
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (937/NZ4/2021) 
ZMN schvaluje Rozdělení finančních prostředků z dotačního program “Podpora volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 2021” ve výši dle tabulky v příloze. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

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

A A A A A A X 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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23. Různé+diskuze 
 
J. Švec s J. Somolíkem probrali, kolik dostává město na výkon státní správy a jaké jsou 
predikce z hlediska předpokládaných příjmů pro další měsíce. 
 
 
J. Somolík uvedl podrobnosti o sbírce na podstavec pro sochu sv. Jana Nepomuckého na 
kruhový objezd U Pyramidy. 
 
P. Kroupa se zeptal na situaci ohledně zavření papírnictví u Sokolovny. 
V. Vokurka vysvětlil, jak je to s prodejem těchto prostor a s dalším pokračováním zde 
situovaných provozoven. 
 
 
 
V. Novák požádal, aby byly na příštím ZMN předneseny konkrétní podmínky na zavedení 
kamerového systému v Nepomuku. 
V. Vokurka vysvětlil současnou situaci ohledně kamer. 
 
J. Švec uvedl, že příští zasedání ZMN bude pravděpodobně na konci května 2021. 

 

 
 
24. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast a popřál hezký zbytek večera. 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 26. 3. 2021 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

M. Mareček.……………………………………………………………………………………………………………………. 

P. Zeman……..….....……….....……………………………………………………………................................... 
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Seznam příloh: 

1. Přehled hlasování 
2. 3. rozpočtové opatření v roce 2021 

 
 
Příloha č. 1 Přehled hlasování 
 

 KB MB MD AH PJ JK VK PK M
M 

M
NS 

M
N

Ml 

VN JŠ VV PZ 

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

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

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

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

6 A A A A A A X A A A A A A A A 

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

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

9 A A A N A A X A A A A A A A A 

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

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

15 A A A A A A X A A A A A A A A 

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

17 A A A A A A X A A A A A A A A 

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

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

20 A A A A A A X A N A A N A A A 

21 A A A A A A X A A A A A A A A 

22 A A A A A A X A A A A A A A A 
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Příloha č. 2 3. Rozpočtové opatření v roce 
2021
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