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Číslo jednání:  JedNZ3-16/2017  

Datum jednání:  23.03.2017 

 

2) Program jednání  (USN-Z3-339/2017) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
4. Kontrola plnění usnesení   
5. Zprávy z jednání městské rady   
6. Zprávy z jednání výborů   
7. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 

572, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 68,95 m2   
8. Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 551,552   
9. Odkoupení podílu ideální 1/20 z celku pozemku p.č. 150/5 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o celkové výměře 707 m2 v k. ú. Dvorec   
10. Prodej podílu pozemku st.p.č. 156 o celkové výměře 235 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

ve vlastnictví města Nepomuk majiteli bytu v bytovém domě č.p. 454 na pozemku st.p.č. 
156   

11. Prodej pozemku p.č. 566/21 o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk   
12. Prodej částí pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 přiléhajících k přední a zadní části 

řadového bytového domu čp. 259 na st.p.č. 347 v ul. Lesnická ve Dvorci o výměře cca 150 
m2   

13. Prodej části pozemku p.č. 109/10 o výměře cca 280 m2 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická   
14. Prodej části pozemku p.č. 109/8 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická   
15. Prodej části pozemku p. č. 109/42 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická   
16. Prodej části pozemku p.č. 109/44 přiléhající k zadní části stpč. 340 s budovou čp. 252 v ul. 

Lesnická v k. ú. Dvorec   
17. Odkoupení pozemku p.č. 1536/3 o výměře 31 m2 v k. ú. Nepomuk   
18. Prodej části pozemku p.č. 611/1 (trvalý travní porost) o výměře do cca 2500 m2 v k. ú. 

Nepomuk (u Normy)   
19. Odkoupení pozemku p.č. 615/6 (orná půda) o výměře 5233 m2 v k.ú. Nepomuk pod 

hřbitovem   
20. Směna nových ppč. 611/24 a 611/28 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví fyzické osoby za ppč. 

611/20, 611/21, 611/22 a nové 611/26, 611/27 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví města 
Nepomuk bez doplatku   

21. Zadání územního plánu Nepomuk   
22. Úprava katastrální hranice mezi k.ú. Nepomuk a k.ú. Klášter   
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23. Uzavření smlouvy o společném školském obvodu MŠ Nepomuk s obcí Kozlovice a obcí 
Mohelnice   

24. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem Nepomuk   
25. Poskytnutí finančního příspěvku – účelové dotace na zbudování Stálé expozice Richarda 

Böhnela v Nepomuku Mikroregionu Nepomucko   
26. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017   
27. Finanční příspěvek na pořízení letenky za účelem návštěvy družebního města Sao Joao 

Nepomuceno v Brazílii   
28. Bezúplatné převedení majetku města na TJ Sokol Nepomuk - středisko Sokolovna   
29. Úprava schváleného rozpočtu dle platné legislativy platné od 01.01.2017   
30. 13. rozpočtové opatření v roce 2016   
31. 1. rozpočtové opatření v roce 2017   
32. 2. rozpočtové opatření v roce 2017   
33. 3. rozpočtové opatření v roce 2017   
34. Nákup elektroautomobilu   
35. Jmenování oddávajícího   
36. Různé + Diskuse  
37. Závěr 

  

3) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z3-340/2017) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a Václav Kovář . 

Volí 

Ověřovatele zápisu  ve složení :Karel Baroch , Václav Novák   

 

4) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z3-341/2017) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

5) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z3-342/2017) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  městské rady  
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6) Zprávy z jednání výborů  (USN-Z3-343/2017) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru  

 

7) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 68,95 

m2  (USN-Z3-344/2017) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s na byt v 

Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 68,95 m2 za cenu platnou pro 

rok 2017 ve výši 647 022,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč uhradí při podpisu smlouvy, 

doplatek ve výši 387 022,- Kč uhradí do 31.12.2017. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

8) Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 551,552  (USN-Z3-345/2017) 

Schvaluje 

Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 551,552 

Na Vinici III. 551, byt č. 2- za cenu 247 446,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 3- za cenu 134 240,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 5 –  za cenu 299 325,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 6 –  za cenu 256 158,- Kč 

Na Vinici 551, byt č. 7 –  za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 8 – za cenu 199 296,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 9 – a cenu  378 310,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 11 –  za cenu 280 398,- Kč 
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Na Vinici III. 551, byt č. 12 –  za cenu 270 824,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 13 – za cenu 339 528,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 14 – za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 15 –  za cenu 

256 220,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 17 – J  za cenu 386 257,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 18 –  za cenu 267 940,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 19 – 

 za cenu 242 324,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 21 – za cenu 378 210,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 22 – za cenu 134 240,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 23 – za cenu 366 304-,Kč 

Na Vinci III. 551, byt č. 25 –  za cenu 392 518,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 26 – za cenu 223 324,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 27 –  za cenu 244 248,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 28 –  za cenu 278 310,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 29 – za cenu 150 504,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 31 – za cenu 386 257,- Kč 

Na Vinici III. 551, byt č. 32 –  za cenu 317 772,- Kš 

Na Vinici III. 552, byt č. 3 – za cenu 191 164,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 6 –  za cenu 351 438,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 7 –  za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 8 –  za cenu 191 164,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 9 –  za cenu 282 255,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 11 –  za cenu 355 146,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 13 –  za cenu 375 260,- Kč 
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Na Vinici III. 552, byt č. 15 – za cenu 256 220,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 17 – za cenu 349 478,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 18 –  za cenu 392 518,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 19 – za cenu 299 325,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 20 – za cenu 368 068,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 21 –  za cenu 318 276,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 22 –  za cenu 239 956,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 23 – za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 24 –  za cenu 386 257,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 25 -  za cenu 392 518,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 28 – za cenu 378 310,- Kč 

Na Vinici III. 552, byt č. 31 – za cenu 263 665,- Kč 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 

 

9) Odkoupení podílu ideální 1/20 z celku pozemku p.č. 150/5 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) o celkové výměře 707 m2 v k. ú. Dvorec  (USN-Z3-

346/2017) 

Schvaluje 

Odkoupení podílu ideální 1/20 z celku pozemku p.č. 150/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

o celkové výměře 707 m2 v k. ú. Dvorec od za 136 Kč/m2. Náklady spojené 

s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Prodávající není plátcem DPH. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění 

usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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10) Prodej podílu pozemku st.p.č. 156 o celkové výměře 235 m2 v k. ú. Klášter 

u Nepomuka ve vlastnictví města Nepomuk majiteli bytu v bytovém domě 

č.p. 454 na pozemku st.p.č. 156  (USN-Z3-347/2017) 

Schvaluje 

Prodej podílu 5859/74016 ze st. pozemku č. 156 o celkové výměře 235 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

ve vlastnictví města Nepomuk vlastníkovi bytu č. 454/8 v bytovém domě č. p. 454  za 

1 Kč/m2. Prodej je osvobozen od DPH.  Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke 

vkladu práva hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického 

práva k nemovitým věcem. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

11) Prodej pozemku p.č. 566/21 o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk  (USN-Z3-

348/2017) 

Schvaluje 

Prodej pozemku p.č. 566/21 o výměře  4915 m2 v k. ú. Nepomuk v blízkosti benzinové stanice 

společnosti STK Nepomuk s.r.o., IČO 05388538 za cenu 23,-Kč/m2 bez DPH. V Kupní smlouvě bude 

rozvazovací podmínka: pokud kupující společnost STK Nepomuk s.r.o. nevybuduje a nezprovozní do 

30. 6. 2019 plánovaný areál stanice technické kontroly a měření emisí pro motorová vozidla (včetně 

traktorů), převede uvedenou nemovitost za stejnou kupní cenu zpět na město Nepomuk. 

Ruší 

Usnesení Zastupitelstva města Nepomuk číslo USN-Z3-202/2016 ze dne 31. 3. 2016. 

 

12) Prodej částí pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 přiléhajících k přední a 

zadní části řadového bytového domu čp. 259 na st.p.č. 347 v ul. Lesnická ve 

Dvorci o výměře cca 150 m2  (USN-Z3-349/2017) 

Schvaluje 

Prodej částí pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 v ul. Lesnická v k. ú. Dvorec přiléhající k přední a zadní 

části řadového domu čp. 259 na st.p.č. 347 o výměře cca 150 m2 

za 150 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

nese kupující (zhotovení geometrického plánu na oddělení částí pozemků, kolek 1.000 Kč). Prodej 
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pozemku je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického 

práva k nemovitým věcem. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

13) Prodej části pozemku p.č. 109/10 o výměře cca 280 m2 v k. ú. Dvorec v ul. 

Lesnická  (USN-Z3-350/2017) 

Schvaluje 

1) Prodej ideální ½ části pozemku p. č. 109/10 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dvorec přiléhající 

k přední části řadového domu čp. 242 na stpč. 312 za 150 Kč/m2  

2) Prodej části pozemku p.č. 109/10 o výměře cca 220 m2 v k. ú. Dvorec přiléhající k boční 

a zadní části řadového domu čp. 242 na stpč. 312 za 150 Kč/m2 . 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující (geometrický 

plán, správní poplatek 1.000 Kč). Prodej nemovitosti je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

14) Prodej části pozemku p.č. 109/8 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Dvorec v ul. 

Lesnická  (USN-Z3-351/2017) 

Schvaluje 

Prodej části pozemku p.č. 109/8 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická, přiléhající k přední 

části st.p.č. 317 (vchod do domu a vjezd do garáže) za 150 Kč/m2 

. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující 

(geometrický plán, správní poplatek 1.000 Kč). Prodej nemovitosti je osvobozen od DPH. Poplatníkem 

daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

 

15) Prodej části pozemku p. č. 109/42 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická  (USN-Z3-

352/2017) 

Schvaluje 

1) Prodej ideální ½ k celku části pozemku p.č. 109/42 před domem č.p. 239 na st.p.č. 315 

o výměře cca 55 m2  majitelce bytu v přízemí domu č.p. 239. Prodej je 
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osvobozen od DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

hradí kupující (geometrický plán, správní poplatek 1.000 Kč). Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

2) Prodej ideální ½ k celku části pozemku p.č. 109/42 před domem č.p. 239 na st.p.č. 315 

o výměře cca 55 m2 , majitelce bytu v 1.patře domu č.p. 239. Prodej je 

osvobozen od DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

hradí kupující (geometrický plán, správní poplatek 1.000 Kč). Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

 

16) Prodej části pozemku p.č. 109/44 přiléhající k zadní části stpč. 340 s 

budovou čp. 252 v ul. Lesnická v k. ú. Dvorec  (USN-Z3-353/2017) 

Schvaluje 

Prodej části pozemku p.č. 109/44 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Dvorec v ul. Lesnická, přiléhající k zadní 

části st.p.č. 340 s budovou čp. 252  za 150 Kč/m2  

každému ideální polovinou k celku. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu 

práva hradí kupující. Prodej nemovitosti je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

 

17) Odkoupení pozemku p.č. 1536/3 o výměře 31 m2 v k. ú. Nepomuk  (USN-

Z3-354/2017) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemku p.č. 1536/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 31 m2 v k. ú. 

Nepomuk od  za 1 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy 

ke vkladu práva nese kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí nabyvatel vlastnického práva 

k nemovité věci (město Nepomuk je podle § 6 odst. 1 písmeno c) z.č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné 

opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, od daně osvobozeno). Prodávající není 

plátcem DPH. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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18) Prodej části pozemku p.č. 611/1 (trvalý travní porost) o výměře do cca 

2500 m2 v k. ú. Nepomuk (u Normy)  (USN-Z3-355/2017) 

Schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. č. 611/1 o výměře do cca 2500 m2 (nově vzniklá – oddělená parcela) 

v k. ú. Nepomuk za 90 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením podkladů pro 

převod a se vkladem do katastru nemovitostí nese kupující. Prodej je osvobozen od DPH. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění 

usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

19) Odkoupení pozemku p.č. 615/6 (orná půda) o výměře 5233 m2 v k.ú. 

Nepomuk pod hřbitovem  (USN-Z3-356/2017) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemku p.č. 615/6 (orná půda) o výměře 5233 m2 v k. ú. Nepomuk od 

 za 2 mil. Kč, což činí 382 Kč/m2 (po odstranění omezení zástavním právem). Náklady 

spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Prodávající není 

plátcem DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité 

věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

20) Směna nových ppč. 611/24 a 611/28 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví fyzické 

osoby za ppč. 611/20, 611/21, 611/22 a nové 611/26, 611/27 v k. ú. Nepomuk 

ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku  (USN-Z3-357/2017) 

Schvaluje 

ZMN schvaluje směnu nově vznikajících pozemků parc.č. 611/24 o výměře 1024 m2 a parc.č. 611/28 

o výměře 27 m2 oba v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví  (vznikají z ppč. 611/10) za 

pozemky parc.č. 611/20 o výměře 207 m2, parc.č. 611/21 o výměře 41 m2, parc.č. 611/22 o výměře 

196 m2, nově vznikající pozemky parc.č. 611/26 o výměře 327 m2 a parc.č. 611/27 o výměře 302 

m2 (vznikající z pozemků parc.č. 611/11 a parc.č. 611/12) vše v k. ú. Nepomuk u Normy bez doplatku; 

po odstranění právních závad váznoucích na směnou nabývaných pozemcích parc.č. 611/24 a parc.č. 

611/28 v k.ú. Nepomuk (původně vzánoucích na pozemku parc.č. 611/10 v k.ú. Nepomuk). Náklady 

spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí město Nepomuk. Směna 

nemovitostí nepodléhá DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického 

práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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Schvaluje  

odkoupení části komunikace na směnou nabývaném pozemku parc.č. 611/24 v.ú. Nepomuk o výměře 

1024 m2 a části chodníku na směnou nabývaném pozemku parc.č.  611/28 v k.ú. Nepomuk o výměře  

27 m2  za cenu  1 485 000,-Kč, vodovodu  o délce  cca 135,5 m  včetně hydrantu  za cenu 175 000,-Kč, 

kanalizaci o délce  cca 115 m za cenu 320 000,-Kč, obojí pod povrchem pozemků parc.č. 611/11, 

parc.č. 611/28, parc.č. 611/10, parc.č. 611/20, parc.č. 611/21, parc.č. 611/22, parc.č. 611/24 a parc.č. 

611/1 v k.ú. Nepomuk, tedy všechny tyto stavby za celkovou  kupní  cenu 1 980 000,-Kč, od  

; po odstranění právních závad váznoucích na směnou nabývaných pozemcích parc.č. 

611/24 a parc.č. 611/28 v k.ú. Nepomuk (původně váznoucích na pozemku parc.č. 611/10 v k.ú. 

Nepomuk). Náklady spojené s vyhotovením smlouvy hradí město Nepomuk.  Poplatníkem daně z 

nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

Schvaluje  

vybudování točny u převáděné části komunikace směrem k rybníčku Na Kaplance. 

 

21) Zadání územního plánu Nepomuk  (USN-Z3-358/2017) 

Projednalo 

Návrh zadání územního plánu Nepomuk. 

Schvaluje 

Zadání územního plánu Nepomuk. 

 

22) Úprava katastrální hranice mezi k.ú. Nepomuk a k.ú. Klášter  (USN-Z3-

359/2017) 

Neschvaluje 

Návrh na dohodu o změně  hranic obcí  mezi  městem Nepomuk a obcí Klášter  s úpravou katastrální 

hranice tak ,aby bytové domy  přešly do  k. ú. Nepomuk  

 

Schvaluje 
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Návrh na dohodu o změně  hranic obcí  mezi  městem Nepomuk a obcí Klášter s úpravou  katastrální 

hranice tak ,aby  ji vymezovala komunikace vedoucí od Dvorce okolo Knárovky ,   ČOV  až k 

Červenému mostu , přičemž komunikace by byla ještě v k.ú. Nepomuk . 

 

23) Uzavření smlouvy o společném školském obvodu MŠ Nepomuk s obcí 

Kozlovice a obcí Mohelnice  (USN-Z3-360/2017) 

Schvaluje 

1) Uzavření smlouvy o společném školském obvodu Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, 

příspěvkové organizace s obcí Kozlovice. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

2) Uzavření smlouvy o společném školském obvodu Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, 

příspěvkové organizace s obcí Mohelnice. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

24) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk  (USN-Z3-361/2017) 

Schvaluje 

Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem Nepomuk: 

1) „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017“ dle přiložené tabulky 

(544,55 Kč/osobu do 18 let). Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

2) „Podpora sportovních akcí 2017“ dle přiložené tabulky. Plnění usnesení zajistí Blanka 

Čubrová. 

3) „Podpora kulturních akcí 2017“ dle přiložené tabulky. Plnění usnesení zajistí Petra 

Šašková. 

4) „Podpora činnosti neziskových organizací 2017“ dle přiložené tabulky. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík. 

5) „Obnova historického jádra města Nepomuku 2017“ dle přiložené tabulky. Plnění 

usnesení zajistí Mária Rašínová. 
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25) Poskytnutí finančního příspěvku – účelové dotace na zbudování Stálé 

expozice Richarda Böhnela v Nepomuku Mikroregionu Nepomucko  (USN-Z3-

362/2017) 

Schvaluje 

Finanční příspěvek ve výši 40.000,-- Kč na vybudování stále expozice Richarda Böhnela v Nepomuku a 

zápůjčku prostor v 1. patře rodného domu A. Němejce v Nepomuku na dobu 5 let 

 

26) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2017  (USN-Z3-363/2017) 

Schvaluje 

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017 ve výši 

112 650 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

27) Finanční příspěvek na pořízení letenky za účelem návštěvy družebního 

města Sao Joao Nepomuceno v Brazílii  (USN-Z3-364/2017) 

Neschvaluje 

Poskytnutí finančních prostředků zástupci církve, P.Ing. Jiřímu Špiříkovi Th.D., formou daru ve výši 

ceny letenky do Brazílie, tj.  21 084 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

28) Bezúplatné převedení majetku města na TJ Sokol Nepomuk - středisko 

Sokolovna  (USN-Z3-365/2017) 

Schvaluje 

Bezúplatné převedení majetku města na TJ Sokol Nepomuk – středisko Sokolovna v celkové hodnotě 

193 704,28 Kč při ukončení nájemní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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29) Úprava schváleného rozpočtu dle platné legislativy platné od 01.01.2017  

(USN-Z3-366/2017) 

Bere na vědomí 

Úpravu schváleného rozpočtu dle platné legislativy platné od 01.01.2017 

 

30) 13. rozpočtové opatření v roce 2016  (USN-Z3-367/2017) 

Bere na vědomí 

13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2016 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 119 395 400 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

142 158 100 Kč. 

 

31) 1. rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-Z3-368/2017) 

Bere na vědomí 

1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy činí 298 321 700 Kč a výdaje činí 

325 541 500 Kč. 

 

32) 2. rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-Z3-369/2017) 

Bere na vědomí 

2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 98 778 600 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

125 998 400 Kč. 

 

33) 3. rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-Z3-370/2017) 

Schvaluje 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 98 915 920 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

126 135 720 Kč. 
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Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 3.rozpočtového opatření. Plnění usnesení  zajistí Jaroslav Somolík. 

 

34) Nákup elektroautomobilu  (USN-Z3-371/2017) 

Schvaluje 

Nákup elektroautomobilu, a to formou dotace a leasingu. 

Pověřuje 

RMN dalším jednáním vedoucím k pořízení vozu.  

  

35) Jmenování oddávajícího  (USN-Z3-372/2017) 

Jmenuje 

Pana Václava Kováře oddávajícím.  

 

Ověřili: 

V. Novák……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 




