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Číslo jednání:  JedNZ3-18/2017  

Datum jednání:  02.08.2017 

 

3) Program jednání  (USN-Z3-404/2017) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. 7.rozpočtové opatření v roce 2017   
7. 8.rozpočtové opatření v roce 2017   
8. Komunitní dům Dvorec   
9. Víceúčelový sportovní areál  Nepomuk   
10. Různé + Diskuse 
11. Závěr 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z3-405/2017) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení : PhDr.  Pavel Kroupa , Mgr. Marek Baroch , Ing. Pavel Jiran 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení :  Vladimír Rund, Karel Baroch 

 

5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z3-406/2017) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  
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6) 7.rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-Z3-407/2017) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 108 398 750 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

135 618 550 Kč. 

 

7) 8.rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-Z3-408/2017) 

Schvaluje 

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

účtů činí 108 731 880 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

142 951 680 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 8.rozpočtového opatření. Plnění usnesení  zajistí Jaroslav Somolík 

 

8) Komunitní dům Dvorec  (USN-Z3-409/2017) 

Schvaluje 

Smlouvu o zřízení zástavního práva  k nemovitosti  Nepomuk – část Dvorec ,  ul. U Trati  č.p.  201 – 

rekonstruovaný  objekt na Komunitní dům  uzavřenou mezi městem  Nepomuk  jako zástavcem a 

dlužníkem   a  zástavním věřitelem  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  spočívající v tom , že dlužník 

neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než k bydlení a podporovaný byt 

bude  užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny   v souladu s dotačním programem  po dobu 20 

let ode dne ,  kdy  byla stavba dotovaných bytů dokončena  a schopna užívání  a  zároveň dlužník bez 

souhlasu  zástavního věřitele nepřevede vlastnické právo k podporovanému bytu případně bytovému 

domu , ve kterém vznikly podporované byty , na jinou osobu po dobu 20 let  ode dne ,  kdy  byla 

stavba dotovaných bytů dokončena  a schopna užívání . Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  
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9) Víceúčelový sportovní areál  Nepomuk  (USN-Z3-410/2017) 

Bere na vědomí 

Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu 

v Nepomuku“  („VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ NEPOMUK“) zapsaným spolkem Fotbalovým klubem 

Nepomuk z.s., na základě dne 30.6.2017 vyhlášené výzvy Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky z kapitoly programu 133 530 Podpora materiálně technické základny 

sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ v rámci 

státní podpory sportu pro rok 2017/2018. 

Výpůjčku pozemků parc.č. 325/58, parc.č. 325/59, parc.č. 325/60, parc.č. 325/61, parc.č. 325/62, 

parc.č. 325/74, parc.č. 325/75, parc.č. 325/76, parc.č. 325/77, parc.č. 325/80, parc.č. 325/84, parc.č. 

326, parc.č. 327/1, parc.č. 346/6, parc.č. 346/12, v katastrálním území Nepomuk, na realizaci 

projektu „Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku“  („VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ 

NEPOMUK“)  a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků se zapsaným spolkem Fotbalovým klubem 

Nepomuk z.s., v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce 

víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku“  („VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ NEPOMUK“)  z kapitoly 

programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora 

materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ v rámci státní podpory sportu pro rok 

2017/2018. 

Využití sportovního areálu sportovními, zájmovými spolky a veřejností. 

Schvaluje 

V případě, že žadatel Fotbalový klub Nepomuk z.s., uvedenou dotaci získá, s finanční spoluúčastí 

Města Nepomuk ve výši maximálně 40% předpokládané ceny projektu “Rekonstrukce víceúčelového 

sportovního areálu v Nepomuku” („VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ NEPOMUK“) , který bude součástí smlouvy 

o dílo uzavřené s realizátorem akce. Předpokládaná cena projektu “Rekonstrukce víceúčelového 

sportovního areálu v Nepomuku” („VÍCEÚČELOVÉ  HŘIŠTĚ NEPOMUK“)  činí 20.999.367,- Kč bez DPH 

resp. 25.409.234,07 Kč s  DPH. Maximální výše dotace ze státního rozpočtu je 60% ceny projektu. 

Plnění usnesení zajistí Ing. Jiří Švec. 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 

Ověřili: 

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

 

 

V. Rund……..….....……….....……………………………………………………………............................... 


