
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 12.12.2017 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ3-20/2017  

Datum jednání:  12.12.2017 

 

Program jednání  (USN-Z3-434/2017) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání  (485/NZ3/2017) 
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (486/NZ3/2017) 
5. Kontrola plnění usnesení  (487/NZ3/2017) 
6. Zprávy z jednání městské rady  (488/NZ3/2017) 
7. Zprávy z jednání Finančního výboru  (489/NZ3/2017) 
8. Informace o majetkovém účtu - Sporobond  (483/NZ3/2017) 
9. Školské příspěvkové organizace  zřizované městem Nepomuk  (493/NZ3/2017) 
10. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, 

Na Vinici III. 555, byt č. 18 a vrácení první splátky  (468/NZ3/2017) 
11. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, 

Na Vinici III. 555, byt č. 1 a vrácení první splátky  (469/NZ3/2017) 
12. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 

Vinici III. 555, byt č. 2 a vrácení první splátky  (470/NZ3/2017) 
13. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z nájemce na druha 

a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 
m2  (471/NZ3/2017) 

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 
Pivovarská 570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,40 m2  
(472/NZ3/2017) 

15. Prodej pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická  
(462/NZ3/2017) 

16. Prodej pozemku p.č. 109/8 o výměře 243 m2 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická  
(463/NZ3/2017) 

17. Prodej pozemku p.č. 109/89 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická  (464/NZ3/2017) 
18. Prodej pozemku st.p.č. 667 v k.ú. Nepomuk  (466/NZ3/2017) 
19. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie  (492/NZ3/2017) 
20. Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 

3/2016  (461/NZ3/2017) 
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21. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017  (491/NZ3/2017) 
22. Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih  (467/NZ3/2017) 
23. Volba Kontrolního výboru  (490/NZ3/2017) 
24. Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 

na rok 2018  (465/NZ3/2017) 
25. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk  (494/NZ3/2017) 
26. Městské dotační programy 2018  (480/NZ3/2017) 
27. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na opravu 

kostela sv. Jakuba  (459/NZ3/2017) 
28. Zřízení platebního terminálu v podatelně městského úřadu Nepomuk  

(482/NZ3/2017) 
29. Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího 

povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka“  
(479/NZ3/2017) 

30. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 
Mikroregionu Nepomucko na roky 2018-2020  (481/NZ3/2017) 

31. Rozšíření a modernizace sběrného dvora odpadů Nepomuk – Dvorec  
(478/NZ3/2017) 

32. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017  (477/NZ3/2017) 
33. 10.rozpočtové opatření v roce 2017  (460/NZ3/2017) 
34. 11.rozpočtové opatření v roce 2017  (473/NZ3/2017) 
35. 12.rozpočtové opatření v roce 2017  (474/NZ3/2017) 
36. Rozpočet města Nepomuk na rok 2018  (475/NZ3/2017) 
37. Prodej pozemku p.č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk v areálu České pošty  

(496/NZ3/2017) 
38. Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti 

návratné finanční výpomoci  (497/NZ3/2017) 
39. Různé + Diskuse 
40. Závěr 

   

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z3-435/2017) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Pavel  Kroupa,  Mgr. Marek Baroch, Vladimír Vokurka 

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení:  Václav Kovář, Milan Demela   
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5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z3-436/2017) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

6) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z3-437/2017) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  městské rady  

 

7) Zprávy z jednání Finančního výboru  (USN-Z3-438/2017) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru 

 

8) Informace o majetkovém účtu - Sporobond  (USN-Z3-439/2017) 

Bere na vědomí 

Informace o vývoji majetkového účtu – Sporobond 

 

9) Školské příspěvkové organizace  zřizované městem Nepomuk  (USN-Z3-

440/2017) 

Bere na vědomí 

Informace o činnosti  školských příspěvkových organizací  .  
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10) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 18 a vrácení první splátky  (USN-Z3-

441/2017) 

Schvaluje 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt 

č. 18 a vrácení první splátky ve výši 120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

11) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 1 a vrácení první splátky  (USN-Z3-

442/2017) 

Schvaluje 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt 

č. 1 a vrácení první splátky ve výši 110 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

12) Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 2 a vrácení první splátky  (USN-Z3-

443/2017) 

Schvaluje 

Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 2 

 a vrácení první splátky ve výši 142 500,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 
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13) Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z nájemce 

na druha a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková 

plocha 56,56 m2  (USN-Z3-444/2017) 

Schvaluje 

Převod smlouvy  o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z nájemce –  

na druha –  a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu s na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., 

celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2018 ve výši 413 910,- Kč s tím, že první splátka ve 

výši 110 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 303 910,- Kč bude uhrazen do 31.1.2018. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,40 

m2  (USN-Z3-445/2017) 

Schvaluje 

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

v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,40 m2 za cenu platnou pro 

rok 2020 ve výši 567 307,-Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve 

výši 307 307,- Kč bude uhrazen do 30.6.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

15) Prodej pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická  

(USN-Z3-446/2017) 

Schvaluje 

Prodej pozemků p.č. 109/46 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 87 m2 a p.č. 109/60 (ostatní plocha, 

zeleň) o výměře 55 m2, oba v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická  za 150 Kč/m2. Náklady 

spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Prodej pozemků je 

osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva 

k nemovitým věcem. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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16) Prodej pozemku p.č. 109/8 o výměře 243 m2 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická  

(USN-Z3-447/2017) 

Schvaluje 

Prodej pozemku p.č. 109/8 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 243 m2 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická 

za 150 Kč/m2. 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) Prodej pozemku p.č. 109/89 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická  (USN-Z3-

448/2017) 

Schvaluje 

1) Prodej ideální poloviny k celku pozemku p.č. 109/89 o celkové výměře 54 m2 v k. ú. Dvorec, 

ul. Lesnická za 150 Kč/m2. 

2) Prodej ideální poloviny k celku pozemku p.č. 109/89 o celkové výměře 54 m2 v k. ú. Dvorec, 

ul. Lesnická  za 150 Kč/m2. 

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

pozemku je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického 

práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

18) Prodej pozemku st.p.č. 667 v k.ú. Nepomuk  (USN-Z3-449/2017) 

Schvaluje 

Prodej pozemku st.p.č. 667 o výměře 76 m2 v k. ú. Nepomuk (u fotbalového hřiště) Fotbalovému 

klubu Nepomuk (FK) za 150 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu 

práva 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. 
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19) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie  (USN-Z3-

450/2017) 

Schvaluje 

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi městem Blovice a městem 

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Mgr. Jiří Bešta.  

 

20) Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o zrušení Obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2016  (USN-Z3-451/2017) 

Vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Nepomuk (dále 

též „vyhláška“) č. 3/2016, o stanovení části společného školského obvodu Mateřské školy Nepomuk, 

okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

21) Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 1/2001  (USN-Z3-452/2017) 

Vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška  č. 1/2001 O nakládání s 

komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města  Nepomuk a o stanovení způsobu 

sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů. 

 

22) Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih  (USN-Z3-453/2017) 

Volí 

Ing. Daniela Kühnla do funkce přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih na dobu 4 let 
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23) Volba Kontrolního výboru  (USN-Z3-454/2017) 

Volí 

Předsedou  kontrolního  výboru Vladimíra Runda 

Volí 

Členem kontrolního výboru  Václava Nováka 

Volí 

Členem kontrolního výboru  Lenku Sedlákovou  

 

24) Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk na rok 2018  (USN-Z3-455/2017) 

Schvaluje 

1) odpisový plán na rok 2018 u Základní školy Nepomuk v roční výši 393.051 Kč; 

2) odpisový plán na rok 2018 u Mateřské školy Nepomuk v roční výši 166.502 Kč; 

3) odpisový plán na rok 2018 u Základní umělecké školy Nepomuk v roční výši 21.018 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

25) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk  (USN-Z3-

456/2017) 

Schvaluje 

V souladu s ustanovením § 84 , odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích a v 

souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. , o výši odměn členů zastupitelstev  územních 

samosprávných celků výši  měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nepomuk za  

výkon funkce  s platností od 1. 1. 2018 dle uvedené přílohy . 

Schvaluje 

Poskytnutí odměn od  1. 1. 2018 do konce volebního období .  V případě  uvolnění funkce a nástupu 

náhradníka  za uprázdněný mandát  bude poskytnuta  odměna ode  dne složení slibu a v případě  

změn  v budoucnu  při obsazení  jednotlivých funkcí  se odměna poskytne až ode dne zvolení do 
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příslušné funkce.  Odměny se nesčítají a neuvolněný zastupitel (ka)   bere vždy pouze  nejvyšší  

odměnu plynoucí z funkce. Plnění usnesení zajistí Václav Netušil. 

 

26) Městské dotační programy 2018  (USN-Z3-457/2017) 

Schvaluje 

Pravidla dotačních programů města Nepomuk pro rok 2018: 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

5) Obnova historického jádra města Nepomuk 

 

27) Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na 

opravu kostela sv. Jakuba  (USN-Z3-458/2017) 

Schvaluje 

Žádost Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk o prodloužení  termínu předložení 

závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na opravu kostela sv. Jakuba a prodloužit termín předložení 

závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 30.06.2018. 

 

28) Zřízení platebního terminálu v podatelně městského úřadu Nepomuk  

(USN-Z3-459/2017) 

Pověřuje 

starostu města Nepomuk, Ing. Jiřího Švece, dalším jednáním ve věci zřízení platebního terminálu v 

podatelně Městského úřadu Nepomuk, popřípadě na dalších místech. 
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29) Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava 

stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace 

cyklostezky Helenka“  (USN-Z3-460/2017) 

Schvaluje 

poskytnutí  finančního příspěvku  Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího povrchu a 

položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka“  ve výši 350 000 Kč. Plnění 

usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

30) Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 a střednědobý výhled 

rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2018-2020  (USN-Z3-461/2017) 

Bere na vědomí 

Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu 

Nepomucko na roky 2018-2020. 

 

31) Rozšíření a modernizace sběrného dvora odpadů Nepomuk – Dvorec  

(USN-Z3-462/2017) 

Bere na vědomí 

Projekt na rozšíření a modernizaci sběrného dvora Nepomuk – Dvorec zpracovaný Mikroregionem 

Nepomucko, stavební a technologická část – Ing. Milenou Strakovou. 

Schvaluje 

Podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, 69. výzvy ve výši  3.872.489,- Kč při 

celkových nákladech projektu  8.603.100,- Kč včetně DPH. Plnění usnesení zajistí p. Pavel Motejzík. 

Realizování projektu při obdržení dotace v roce 2019. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 
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32) Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017  (USN-Z3-

463/2017) 

Schvaluje 

Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017 

 

33) 10.rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-Z3-464/2017) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 110 259 430 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

144 479 230 Kč. 

 

34) 11.rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-Z3-465/2017) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 110 439 930 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

144 659 730 Kč. 

 

35) 12.rozpočtové opatření v roce 2017  (USN-Z3-466/2017) 

Schvaluje 

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

účtů činí 110 853 540 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

145 073 340 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 12.rozpočtového opatření. Plnění usnesení  zajistí Jaroslav Somolík. 
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36) Rozpočet města Nepomuk na rok 2018  (USN-Z3-467/2017) 

Schvaluje 

rozpočet města Nepomuk na rok 2018. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka rozepsáním schváleného rozpočtu Města Nepomuk na rok 2018 dle rozpočtové 

skladby. 

Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený rozpočet města Nepomuk na rok 2018 na internetových 

stránkách města Nepomuk a na úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

37) Prodej pozemku p.č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk v areálu České pošty  (USN-

Z3-468/2017) 

Schvaluje 

Prodej pozemku p.č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk za cenu určenou dle vyhlášky ve výši 6.530 Kč, tj. 

139 Kč/m2 České poště, s.p. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

hradí kupující. Prodej pozemku je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

Ruší 

Usnesení ZMN ze dne 13. 9. 2017 č. jednání JedNZ3-19/2017 ve znění:  

Zastupitelstvo města Nepomuk schvaluje prodej pozemku p.č. 1726/2 o výměře 47 m2 v k. ú. 

Nepomuk České poště, s.p. za odhadní cenu (cenu obvyklou) 6.600 Kč, tj. 140 Kč/m2. Náklady spojené 

s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Prodej pozemku je osvobozen 

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

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 12.12.2017 
 

 
 

38) Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení 

splatnosti návratné finanční výpomoci  (USN-Z3-469/2017) 

Schvaluje 

žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti části návratné finanční 

výpomoci ve výši 150.000,- Kč a prodlužuje termín pro splatnost části návratné finanční výpomoci ve 

výši 150.000,- Kč nejpozději do 31. 5. 2019. 

 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa                 Ing. Jiří Švec 

         Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk  

 

 

Ověřili: 

M. Demela……………………………………………………………………………………………………………………. 

V. Kovář……..….....……….....……………………………………………………………............................... 

 




