
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 21.6.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ3-23/2018  

Datum jednání:  21.06.2018 

 

3) Program jednání  (USN-Z3-510/2018) 

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. Zprávy z jednání městské rady   
7. Zprávy z jednání výborů   
8. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z dcery na matku a 

uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha 71,57 m2   

9. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 4 a vrácení první splátky   

10. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 8 a vrácení první splátky   

11. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 11 a vrácení první splátky   

12. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 13  a vrácení první splátky   

13. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 557, byt č. 13 a vrácení první splátky   

14. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 557, byt č. 16   

15. Zrušení části usnesení prodej bytů v Nepomuku, U Sokolovny 556,557,558,559   
16. Prodej bytů U Sokolovny 560,561   
17. Prodej bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 1   
18. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových   
19. Bezúplatný převod pozemku p.č. 273/4 v k. ú. Nepomuk (sídliště Na Vinici I)   
20. Odkoupení pozemku p.č. 368/30 v k. ú. Nepomuk   
21. Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/30 o výměře cca 2090 m2 v k. ú. Nepomuk   
22. Prodej části pozemku p.č. 611/1 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Nepomuk   
23. Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec (průmyslová zóna) o celkové výměře 13065 m2 za 27 

Kč/m2   
24. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   
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25. Strategický plán města Nepomuk   
26. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany   
27. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na opravy a úpravy kostela sv. 

Jakuba   
28. Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího povrchu a 

položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka - část k.ú. Dvorec u 
Nepomuka“   

29. Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města 
Nepomuk   

30. Závěrečný účet za rok 2017 DSO Mikroregionu Nepomucko   
31. Účetní závěrka za rok 2017 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec   
32. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017   
33. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2017   
34. 4.rozpočtové opatření v roce 2018   
35. 5.rozpočtové opatření v roce 2018   
36. 6.rozpočtové opatření v roce 2018   
37. Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023   
38. Zřízení platebního terminálu na Městském úřadu Nepomuk   
39. Různé + Diskuse 
40. Závěr 

  

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z3-511/2018) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa,  Mgr. Miroslav Němec,  Vladimír Vokurka  

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení  : Ing. Pavel Jiran , Milan Demela  

 

5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z3-512/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení .  

 

6) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z3-513/2018) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání městské rady  
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7) Zprávy z jednání výborů  (USN-Z3-514/2018) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  Kontrolního výboru  

 

8) Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z dcery na 

matku a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha 71,57 

m2  (USN-Z3-515/2018) 

Schvaluje 

Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví z dcery  na matku 

 a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s 

 na byt v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 6, o velikosti 3+1, celková plocha 

71,57 m2. Cena bytu ve výši 545 820,- Kč byla již uhrazena a bude převedena na 

 s tím souhlasí. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 4 a vrácení první splátky  (USN-Z3-

516/2018) 

Schvaluje 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt 

č. 4  a vrácení první splátky ve výši 75 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 
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10) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 8 a vrácení první splátky  (USN-Z3-

517/2018) 

Schvaluje 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt 

č. 8 pí.  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, U Sokolovny 556, byt č. 11 a vrácení první splátky  (USN-Z3-

518/2018) 

Schvaluje 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt 

č. 11 p  a vrácení první splátky ve výši 120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

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

Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 13  a vrácení první splátky  (USN-Z3-

519/2018) 

Schvaluje 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt 

č. 13 a vrácení první splátky ve výši 150 000,- Kč. Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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13) Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 

Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 13 a vrácení první splátky  (USN-Z3-

520/2018) 

Schvaluje 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny  557, byt 

č. 13  a vrácení první splátky ve výši 75 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

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

Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 16  (USN-Z3-521/2018) 

Schvaluje 

Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt 

č. 16  a vrácení první splátky ve výši 120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

15) Zrušení části usnesení prodej bytů v Nepomuku, U Sokolovny 

556,557,558,559  (USN-Z3-522/2018) 

Ruší 

Část usnesení  prodej bytů v Nepomuku, U Sokolovny 556,557,558,559 

U Sokolovny 557, byt č. 1 – za cenu 483 780,- Kč 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 

 

16) Prodej bytů U Sokolovny 560,561  (USN-Z3-523/2018) 

Schvaluje 

Prodej bytů U Sokolovny  560,561 

U Sokolovny 560, byt č. 1 –  za cenu 604 080,- Kč 
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 U Sokolovny 560, byt č. 2 – za cenu 200 560,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 3 –  ze cenu  465 150,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 4 – za cenu 473 120,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 5 –  za cenu 277 260,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 6 –  za cenu 449 600,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 7 – za cenu 407 640,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 8 –  za cenu 219 740,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 9 –  ze cenu 340 750,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 10 – za cenu 394 620,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 11 –  za cenu 382 770,- Kč 

U Sokolovny 560, byt č. 12 –  za cenu 655 100,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 1 –  za cenu 653 190,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 2 –  za cenu 344 410,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 3 – za cenu 511 800,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 4 –  za cenu 522 230,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 6 –  za cenu 434 050,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 7 –  za cenu 489 490,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 8 –  za cenu 258 100,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 9 –  za cenu 387 400,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 10 –  za cenu 670 300,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 11 –  za cenu 258 100,- Kč 

U Sokolovny 561, byt č. 12 –  za cenu 655 100,- Kč 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 
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17) Prodej bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 1  (USN-Z3-524/2018) 

Schvaluje 

Prodej bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 1 –  za cenu 

483 780,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

18) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových  (USN-Z3-525/2018) 

Schvaluje 

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(ÚZSVM): 

-  p.č. 615/27 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 21 m2 (u hřbitova), 

- p.č. 616/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 455 m2 (cesta pod hřbitovní zdí 

směrem k městu), 

- p.č. 1512/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 228 m2 (část ul. U Pošty), 

- p.č. 1512/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 40 m2 (u ústí ul. J. J. Ryby k ul. U 

Pošty), 

- p.č. 1512/14 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 108 m2 (podél komunikace U Pošty 

směrem k Budějovické I/20), 

- p.č. 1560/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 316 m2 (část ul. J. J. Ryby). 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (výpis usnesení ze ZMN pro ÚZSVM). 

 

19) Bezúplatný převod pozemku p.č. 273/4 v k. ú. Nepomuk (sídliště Na Vinici 

I)  (USN-Z3-526/2018) 

Schvaluje 

Bezúplatný převod pozemku p.č. 273/4 o výměře 1699 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) od 

Stavebního bytového družstva Plzeň-jih (SBD). Náklady spojené s vyhotovením a předložením 

smlouvy ke vkladu práva hradí město Nepomuk. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, pokud není od této daně osvobozen. Plnění usnesení 

zajistí Blanka Čubrová. 
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20) Odkoupení pozemku p.č. 368/30 v k. ú. Nepomuk  (USN-Z3-527/2018) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemku p.č. 368/30 o výměře 37 m2 v k. ú. Nepomuk (V Korýtkách) od 

 za 100 Kč/m2 s podmínkou odstranění zástavního práva smluvního. 

Prodávající nejsou plátci DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu 

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

k nemovité věci pokud není od této daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

21) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/30 o výměře cca 2090 m2 v k. 

ú. Nepomuk  (USN-Z3-528/2018) 

Schvaluje 

Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 611/30 o výměře cca 2090 m2 v k. ú. Nepomuk 

za 90 Kč/m2. Prodej nepodléhá DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením 

smlouvy ke vkladu práva hradí kupující (znalecký posudek, geometrický plán, správní poplatek ve výši 

1.000 Kč). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité 

věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

22) Prodej části pozemku p.č. 611/1 o výměře cca 210 m2 v k. ú. Nepomuk  

(USN-Z3-529/2018) 

Schvaluje 

Prodej části pozemku  p.č. 611/1 v návrhu geometrického plánu (GP) označené č. 611/33 o výměře 

cca 210 m2  za cenu 90 Kč/m2  se zřízením  předkupního práva věcného , podle 

kterého  bude vlastník povinen nabídnout městu Nepomuk  uvedený pozemek, včetně stavby 

komunikace na něm,  ke koupi za pevně stanovenou cenu 100,-Kč za m2 v případě zamýšleného 

zcizení jakoukoliv formou včetně bezplatného zcizení, směny nebo vkladu. Prodej pozemku 

nepodléhá DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese 

kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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23) Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec (průmyslová zóna) o celkové výměře 

13065 m2 za 27 Kč/m2  (USN-Z3-530/2018) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemků v k. ú. Dvorec (průmyslová zóna) o celkové výměře 13065 m2 od Agrárního 

otevřeného podílového fondu s obhospodařováním majetku v podílovém fondu investiční společností 

AMISTA za 27 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 352.755 Kč: 

- ppč. 420/1, trvalý travní porost, výměra 53 m2, 

- ppč. 420/2, trvalý travní porost, výměra 13 m2, 

- ppč. 422, orná půda, výměra 4927 m2, 

- ppč. 423/1, orná půda, výměra 1345 m2, 

- ppč. 423/2, orná půda, výměra 241 m2, 

- ppč. 447, orná půda, výměra 1349 m2, 

- ppč. 448, orná půda, výměra 5017 m2, 

- ppč. 477/12, orná půda, výměra 78 m2, 

- ppč. 479/11, orná půda, výměra 42 m2. 

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

daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, pokud není od této 

daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

24) Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Nepomuk, okres 

Plzeň-jih  (USN-Z3-531/2018) 

Schvaluje 

Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy (ZUŠ) Nepomuk, okres Plzeň-jih, kterým se 

mění bod II. Zřizovací listiny od 1. 6. 2018. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

25) Strategický plán města Nepomuk  (USN-Z3-532/2018) 

Bere na vědomí 

Dodatek č. 1 ze dne 21.05.2018 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.  2. 2017   , uzavřené  mezi objednatelem 

městem Nepomuk a  zhotovitelem  HaskoningDHV CzechRepublic, spol. s r. o. ,  se sídlem Sokolovská 

100/94, 186 00 , Praha 8. IČ 45797170, ve věci realizace služeb na díle „Strategický plán rozvoje 
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města Nepomuk“ a dále strategické dokumenty týkající se realizace služeb na díle „Strategický plán 

rozvoje města Nepomuk“(viz. přílohy)  

 

26) Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany  

(USN-Z3-533/2018) 

Schvaluje 

Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany uzavřenou s obcí Čmelíny, 

jejímž účelem je zřízení společné jednotky požární ochrany a sdružení prostředků na její činnost. 

Městu Nepomuk bude každoročně poskytnuta částka 10.000,-- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá 

 

27) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na opravy a 

úpravy kostela sv. Jakuba  (USN-Z3-534/2018) 

Schvaluje 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství 

Nepomuk  na opravy a úpravy kostela sv. Jakuba ve výši  200 000 Kč. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

28) Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava 

stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace 

cyklostezky Helenka - část k.ú. Dvorec u Nepomuka“  (USN-Z3-535/2018) 

Schvaluje 

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

položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka - část k.ú. Dvorec u Nepomuka“  

ve výši 394 039 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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29) Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města Nepomuk  (USN-Z3-536/2018) 

Schvaluje 

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů , výši jednorázové odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města Nepomuk takto: 

1. předseda výboru nebo komise  1 560 Kč 

2. člen výboru nebo komise  1 380 Kč.   

Plnění usnesení v termínu do 31.10.2018 zajistí Olga Velíšková. 

 

30) Závěrečný účet za rok 2017 DSO Mikroregionu Nepomucko  (USN-Z3-

537/2018) 

Bere na vědomí 

Závěrečný účet za rok 2017 DSO Mikroregionu Nepomucko. 

 

31) Účetní závěrka za rok 2017 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody 

Starý Plzenec  (USN-Z3-538/2018) 

Bere na vědomí 

Účetní  závěrku za rok 2017 a zprávu nezávislého auditora za rok 2017 akciové společnosti Kanalizace 

a vodovody Starý Plzenec. 

 

32) Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017  (USN-Z3-539/2018) 

Schvaluje 

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 bez výhrad. 

 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 21.6.2018 
 

 
 
Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 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. 

 

33) Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2017  (USN-Z3-540/2018) 

Schvaluje 

Účetní závěrku města Nepomuk za rok 2017. 

 

34) 4.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-Z3-541/2018) 

Bere na vědomí 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 121 046 430 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

140 684 870 Kč. 

 

35) 5.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-Z3-542/2018) 

Bere na vědomí 

5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 121 461 330 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

141 099 770 Kč. 

 

36) 6.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-Z3-543/2018) 

Schvaluje 

6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 126 123 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

145 761 970 Kč. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 21.6.2018 
 

 
 
Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 6.rozpočtového opatření v roce 2018. Plnění usnesení  zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

37) Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023  

(USN-Z3-544/2018) 

Bere na vědomí 

Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023.  

 

38) Zřízení platebního terminálu na Městském úřadu Nepomuk  (USN-Z3-

545/2018) 

Schvaluje 

ZMN pověřuje radu RMN uzavřít smlouvu na 3 ks platebních terminálů pro Městský úřad Nepomuk 

(podatelna, odbor dopravy, KIC). Dále vypovědět SPOROBOND a tyto prostředky investovat 

konzervativním způsobem. Dále prověřit, vyhodnotit a případně změnit peněžní ústav (hlavně 

podmínky běžného účty) a uzavřít novou smlouvu s tím, kdo předloží výhodnější nabídku. S 

výsledkem pak seznámit ZMN na dalším řádném zasedání ZMN. 

 

 

PhDr. Pavel Kroupa      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

Ověřili: 

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

P. Jiran……..….....……….....……………………………………………………………............................... 




