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Číslo jednání:  JedNZ44-14/2020  
Datum jednání:  25.08.2020 
Místo jednání: sál Kulturního a informačního centra Nepomuk 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  4 
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 NE 

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 NE 

Švec Jiří, Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

Zeman Pavel, Mgr. PZ SNK - Pro Nepomuk ANO 

1. Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 18:05 XIV. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, 
že zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. 
Protože je na zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva, je zasedání usnášeníschopné. 
Úvodem byli určeni zapisovatelé Alice Baumruková Kotylová a Pavel Motejzík.  
___________________________________________________________________________ 
 

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal J. Švec ověřovatele zápisu z XIII. zasedání 
městského zastupitelstva ze dne 30. 6. 2020 o podání zprávy o ověření zápisu. 

M. Demela řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 
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3. Program jednání 
 
Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Souhlas se zařazením správního území Města Nepomuk do územní působnosti 

MAS SJN   
8. Schválení podání dotace na MMR ve věci vybudování Víceúčelového hřiště v 

Nepomuku    
9. Odkup pozemků p.č. 133/66 a pozemku st.p.č. 281 včetně stavby bez čp/če v k.ú. 

Dvorec   
10. Směna pozemků parc.č. 585/5, 585/6, 1763 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

právnické osoby za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 a 221/4 v k.ú. 
Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk   

11. Různé + Diskuse 
12. Závěr 

 
DISKUZE: 
J. Švec upozornil na změnu – stáhnutí z programu v bodě Různé záležitosti odměny pro 
místostarostu V. Vokurku a přidání dvou nových bodů: č. 11 Obecně závazná vyhláška města 
Nepomuk o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a bod č. 12 Nepomuk - 
Dvorec přestupný uzel, technické podmínky bezúplatného převodu pozemků. 
 
Finální návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zpráva z jednání rady města   
7. Souhlas se zařazením správního území Města Nepomuk do územní působnosti 

MAS SJN   
8. Schválení podání dotace na MMR ve věci vybudování Víceúčelového hřiště v 

Nepomuku    
9. Odkup pozemků p.č. 133/66 a pozemku st.p.č. 281 včetně stavby bez čp/če v k.ú. 

Dvorec   
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10. Směna pozemků parc.č. 585/5, 585/6, 1763 v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 
právnické osoby za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 a 221/4 v k.ú. 
Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk   

11. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství  

12. Nepomuk-Dvorec přestupní uzel, technické podmínky bezúplatného převodu 
pozemků   

13. Různé + Diskuse 
14. Závěr 

 
 
Návrh usnesení: (851/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

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

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

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

Schváleno (9-0-0) 
 

_________________________________________________________________ 
 
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 A. Hánovou a J. Koubu. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (854/NZ4/2020) 

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

 

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

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

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

Schváleno (9-0-0) 
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Návrh usnesení: (854/NZ4/2020) 

ZMN volí ověřovatele zápisu A. Hánovou a J. Koubu. 

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

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

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

Schváleno (9-0-0) 

_________________________________________________________________ 
 
5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo člence kontrolního výboru. 
Členka KV uvedla, že byla provedena kontrola plnění usnesení a vše je řádně plněno. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (852/NZ4/2020) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

_________________________________________________________________ 
 
6. Zpráva z jednání rady města 

 
J. Švec požádal V. Vokurku o podání informací z jednání městských rad. 
V. Vokurka uvedl, že s jednáním RMN seznámí z časových důvodů a z důvodu zkrácení zápisu 
z jednání ZMN přítomné až na zářijovém jednání ZMN.  
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
 

7. Souhlas se zařazením správního území Města Nepomuk do územní 
působnosti MAS SJN 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: MAS SJN 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění:  

MAS SJN, z.s. Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Pořičí, IČ 266 78 004, požádala žádostí 

ze dne 

10. 7. 2020 o udělení souhlasu se zařazením správního území Města Nepomuku do územní 

působnosti MAS SJN na období 2021 – 2027. Souhlas orgánů samosprávy je součástí splnění 

podmínek pro tzv. standardizaci MAS, která má působit na území Nepomucka a 

Spálenopoříčska. 

Souhlas je nutný i pro stanovení finanční alokace pro podporu projektů na území MAS SJN 

pro nadcházející programové období. 

 

Rada města projednala na svém zasedání dne 27. 7. 2020 a doporučuje zastupitelstvu 

schválit a dále nominuje paní Ing. Ivanu Šiftovou za město Nepomuk na člena programového 

výboru MAS sv. Jana Nepomuckého na další programové období 2020 – 2027. 

 
DISKUZE: 
M. Demela vyjádřil podporu MAS ze strany Základní školy Nepomuk, se kterou MAS úspěšně 

spolupracuje, a přiklonil se k souhlasu s tímto bodem.  

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (855/NZ4/2020) 
ZMN souhlasí a schvaluje se zařazením správního území Města Nepomuka do územní 
působnosti Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuka, z. s. na období 2021 – 2027. 
ZMN nominuje paní Ing. Ivanu Šiftovou za město Nepomuk na člena programového výboru 
MAS sv. Jana Nepomuckého na další programové období 2021-2027. 
 

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

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

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

Schváleno (9-0-0) 
___________________________________________________________________________ 
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8. Schválení podání dotace na MMR ve věci vybudování “Víceúčelové hřiště v 

Nepomuku“   

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Švec 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk dlouhodobě uvažuje o investičním záměru vybudovat víceúčelové hřiště 

pro školní mládež a širokou veřejnost. Žádost o dotaci bude zpracovávat společnost Kalisto 

s.r.o., se sídlem ve Vodňanech. Projektovou dokumentaci zpracovává společnost Hema CB 

s.r.o. se sídlem ve Vodňanech. Víceúčelové hřiště má být umístěno na pozemcích u ZŠ, 

rozměry hřiště 44x24 m, bude využíváno pro házenou, basketbal, tenis, volejbal, nohejbal a 

floorbal. Předpokládá se celková investice do 7 mil Kč. Dotace je poskytována z MMR do výše 

60 % skutečně vynaložených/uznatelných nákladů, min. částka dotace 500 000,- Kč – max. 

30 000 000,- Kč. 

DISKUZE: 
M. Baroch uvedl, že je poté možné získat příspěvek až 85 % skutečných nákladů z dalších 
dotací apod. Dále uvedl, že sportovní komise bod projednala a souhlasí se schválením. Tato 
dotace cílí na využití sportoviště především základní školy.  
P. Zeman uvedl, že ho mrzí, že až dnes vidí finální podklady i přesto, že byla slibována 
schůzka zastupitelů. Uvedl výtku, že projekt zasahuje do současného parkoviště u školy, a je 
otázka, kde potom budou stát auta, než se zřídí parkoviště u plánované cesty “u bazénů”, což 
bude záležitost možná i několika let. Byl by pro to, aby bylo hřiště situováno na druhou 
stranu, kde by mělo i větší prostor se rozšiřovat. 
V. Vokurka uvedl, že plánované parkoviště je záležitostí ještě letošního roku a hned několik 
bodů vyjádření P. Zemana svědčí o jeho zřejmé neinformovanosti. Co se týče zastavění a 
zrušení současného parkoviště, tak to je naplnění dlouholetých plánů, protože parkoviště na 
současném místě původně být ani nemělo. Současné parkoviště je otázka určité pohodlnosti 
lidí. 
P. Zeman uvedl, že v tom případě se na nemožnost parkování na stávajícím místě měli lidé 
připravit, a ne s tímto “vylézt” znenadání. Teď lidé nebudou vědět, kde parkovat. 
M. Baroch řekl, že není pravda, že současné plány by zde vyrostly náhodou a už vůbec ne bez 
informování zastupitelů. Všichni zastupitelé se mohli zúčastnit např. jednání sportovní 
komise, kde byly aktuální plány projednávány – a téměř nikdo se nezúčastnil. Co se týče 
parkoviště, potvrdil slova V. Vokurky. 
P. Jiran také potvrdil slova V. Vokurky a M. Barocha ohledně parkoviště. 
V. Vokurka uvedl, že např. z 60 aut, která tam parkují, je stejně zhruba 50 nepomuckých. Je 
to tedy opravdu otázka nějaké pohodlnosti. Je jasné, že i lidé, kteří si přijedou zahrát na 
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hřiště, budou chtít někde parkovat, ale i před zřízením nového parkoviště bude možnost 
např. u Sokolovny či podél silnice. 
 
V 18:34 přišel P. Kroupa – 10 zastupitelů. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (859/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „DT 117D8220H – Podpora budování a 

obnovy míst aktivního odpočinku“ na projekt výstavba „Víceúčelového hřiště v  

Nepomuku“. 

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

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

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

Schváleno (9-0-1) 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Odkup pozemků p. č. 133/66 a pozemku st.p.č. 281 včetně stavby bez čp/če 

v k.ú. Dvorec 

Předkládá: RMN 

Zpracovala: R. Vaňková 

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

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

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

výstavby a nejdéle 1 rok po kolaudaci vykoupit pozemky pod stavbou – podmínka dotace. 

Město požádalo o odkoupení výše jmenovaných pozemků dne 23. 12. 2019 a dne 27. 7. 2020 

jsme obdrželi sdělení ČD a.s., ve kterém se uvádí, že projednání žádosti o odkup 

předmětných pozemků bylo ukončeno s kladným vyjádřením navrhovanou celkovou kupní 

cenou ve výši 79.546,-Kč.  

Rada projednala dne 27. 7. 2020 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení. 
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DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (857/NZ4/2020) 
ZM schvaluje odkup pozemků v k. ú. Dvorec a to ppč. 133/66 o výměře 13 m2 a pozemku 
st. p. č. 281 vč. budovy bez čísla popisného od společnosti České Dráhy a.s. za cenu 73.046 
vč. DPH + nákladů za znalecký posudek a návrh na vklad ve výši 6.500,-Kč. Plnění usnesení 
zajistí Mgr. Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (10-0-0) 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Směna pozemků parc. č. 585/5, 585/6, 1763 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví 

právnické osoby za nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 a 221/4 v k. ú. 

Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk  

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

Po realizaci stavby „kruhová křižovatka K 2 u Pyramidy“ vznikla potřeba majetkového 

vypořádání pozemků dotčených stavbou, dosud ve vlastnictví společnosti SKY Trade s.r.o. 

Výměnou za potřebné pozemky parc. č. 585/5 o výměře 93 m2, 585/6 o výměře 47 m2 a 1763 

o výměře 43 m2 vše v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví společnosti SKY Trade s.r.o. nabízíme po 

dohodě nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 o výměře 99 m2 (vznikající z parc.č. 1566/2) 

a parc.č. 221/4 o výměře 84 m2 (vznikající z parc.č. 221/3) oba v k.ú. Nepomuk. Výměra 

směňovaných pozemků je shodná – 183 m2. Hodnota pozemků ve vlastnictví společnosti SKY 

Trade s.r.o. byla z důvodu zařazení do evidence majetku stanovena na částku 8.932,-Kč. 

Hodnota nově vznikajících pozemků ve vlastnictví města Nepomuk byla stanovena na částku 

5.834,- Kč. Směna byla navržena bez doplatku, různé hodnoty pozemků jsou vyrovnány 
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úhradou nákladů spojených s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

(geometrické plány  a kolek) městem Nepomuk.  

Rada města Nepomuk dne 13.7.2020 vzala na vědomí možnost směny předmětných 
pozemků, geometrické plány na oddělení pozemků parc. č. 1566/16 a 221/4 v k.ú. Nepomuk, 
uložila odboru FMŠ vyvěsit záměr na směnu předmětných pozemků a doporučila 
zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení.   
 
DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (856/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje směnu pozemků parc. č. 585/5 o výměře 93 m2, 585/6 o výměře 47 m2 a 

1763 o výměře 43 m2 vše v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví společnosti SKY Trade s.r.o. za 

nově vznikající pozemky parc.č. 1566/16 o výměře 99 m2 (vznikající z parc.č. 1566/2) a 

parc.č. 221/4 o výměře 84 m2 (vznikající z parc.č. 221/3) oba v k.ú. Nepomuk ve vlastnictví 

města Nepomuk bez doplatku. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke 

vkladu práva hradí město Nepomuk. Směna pozemků nepodléhá DPH. Poplatníkem daně z 

nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva, každý za nabývané pozemky, 

pokud nejsou od daně osvobozeni. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

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

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

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

Schváleno (10-0-0) 

___________________________________________________________________________ 

 
11. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: J. Somolík 
 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dne 12.12.2019 OZV č.5/2019 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství.  

Dne 14.02.2020 vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR “Právní posouzení obecně závazné 

vyhlášky” č. 5/20019. V závěru tohoto posouzení je uvedeno, že OZV byla v ustanovení Čl. 5 

odst.2 písm. a) a b) ve slovech “kalendářní” shledána v rozporu s ustanovením § 4 odst. 4 

zákona o místních poplatcích. V závěru ministerstvo dále doporučuje městu Nepomuk 

upravit novelizací OZV dle jejich doporučení. 

Původní znění  Čl. 5 odst.2 písm. a) a b) 

(2) Paušální částka poplatku za užívání veřejného prostranství činí: 

a) 500 Kč za umístění reklamních zařízení (za každý i započatý 1 m2 a každý i započatý 

kalendářní rok), 

b) 3 000 Kč za vyhrazení trvalého parkovacího místa (za každé parkovací místo 

a každý i započatý kalendářní rok). 

V novelizovaném návrhu vyhlášky (viz příloha OZV č. 1-2020.pdf) je tento rozpor se zákonem 

o místních poplatcích již odstraněn. 

Opravené  znění  Čl. 5 odst.2 písm. a) a b) 

(2) Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:  
a) za umístění reklamních zařízení                                     500 Kč/m2/rok, 
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                      3000 Kč/rok. 

 

 V tomto návrhu jsou zapracovány i další změny, které vzešly z připomínek některých 

zastupitelů. Nové znění vyhlášky překontrolovalo Dozorové oddělení ministerstva vnitra, 

které provedlo rozklad a provedlo úpravy tak, aby vyhláška byla v souladu se zákonem, její 

znění zaslalo e-mailem a doporučilo zastupitelstvu města Nepomuk takto opravenou 

vyhlášku schválit v termínu do 30. 6. 2020.(viz příloha). 

Zastupitelstvo tento nový návrh vyhlášky projednávalo dne 30.06.2020 a tento návrh 

neschválilo.  

DISKUZE: 
J. Kouba poprosil o kompletní znění vyhlášky v papírové podobě. 
I. Šiftová zmínila historii důvodů změn vyhlášky. 
 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 25.8.2020 
 

 
 
Návrh usnesení: (839/NZ4/2020) 

ZMN schvaluje novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

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

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

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

Schváleno (10-0-0) 
 
 
 

 
12. Nepomuk-Dvorec přestupní uzel, technické podmínky bezúplatného 
převodu pozemků  
Předkládá: RMN 
Zpracoval: R. Vaňková 
 

J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Jednou z podmínek dotace byla, že do roka od kolaudace se podaří získat všechny pozemky 
pod stavbou – kromě SŽDC. SŽDC má dva termíny, kdy schvaluje tyto věci, jarní zhatil 
koronavirus, druhý je na začátku září. Proběhla schůzka se SŽDC, dnes na ZMN je třeba 
schválit technické podmínky související s převodem. Pokud se na ZMN vše schválí, 10. 9. by 
měl být ze strany SŽDC schválen převod pozemků. 
 
J. Švec zdůraznil, že se jedná o bezúplatný převod pozemků. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (868/NZ4/2020) 
ZMN schvaluje technické podmínky v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků p. č. 
133/67, 133/68, 133/69, 133/70, 133/72, 133/73, 133/74, 133/75, 133/76, 133/77, 133/78 
v katastrálním území Dvorec ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace, se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, na kterých se nachází stavba Nepomuk – Dvorec 
přestupní uzel. 
 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 25.8.2020 
 

 
 
ZMN pověřuje starostu města Ing. Jiřího Švece podpisem „ Prohlášení“ nabyvatele 
pozemků, který přebírá s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky spojené 
s převáděnými pozemky. (Parcelní čísla pozemků jsou uvedena výše.) 
 

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

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

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

Schváleno (10-0-0) 
 

 

13. Různé + diskuze 

Bez příspěvků. 

 
24. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast a pozval na další zasedání, které se bude konat na 
konci září. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 26. 8. 2020 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

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

J. Koubu ……..….....……….....……………………………………………………………............................... 

 


