
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 20.9.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ3-24/2018  

Datum jednání:  20.09.2018 

 

3) Program jednání  (USN-Z3-546/2018) 

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. Správa bankovních účtů Města  Nepomuk   
9. Zrušení usnesení USN-Z3-520/2018 ze dne 21.6.2018 ve znění  zrušení dohody o 

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

10. Zrušení  části usnesení USN -Z3-345/2017 ze dne 23.3.2017 ve znění prodej bytů v 
Nepomuku, Na Vinici III. 551,552   

11. Zrušení usnesení USN-Z3-518/2018 ze dne  21.6.2018 ve znění zrušení dohody o 
poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, 
byt č. 11 a vrácení první splátky   

12. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze sestry na bratra 
a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 1, o velikosti 3+1, celková plocha 88,78 m2   

13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 557, byt č. 13, o velikosti 3+1, celková plocha 88,48 m2   

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 
Sokolovny 556, byt č. 11, o velikosti 3+1, celková plocha 73,23 m2   

15. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 15   
16. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 24   
17. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 1   
18. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 12, o velikosti 1+1, celková 

plocha 37,00 m2   
19. Prodej části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u 

Nepomuka (Na Vinici III)   
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20. Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 1556/8 o výměře cca 43 m2 v k. ú. 
Nepomuk (Zelenodolská ul.)   

21. Prodej nově vznikajících pozemků v Obytné zóně Na Daníčkách   
22. Prodej části pozemku p.č. 202/25 o výměře cca 627 m2 v k. ú. Dvorec   
23. Odkoupení pozemku st.p.č. 432 o výměře 37 m2 v k. ú. Dvorec včetně stavby   
24. Strategický plán rozvoje města Nepomuk   
25. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města   
26. Návrh na vydání územního plánu Nepomuk 
27. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi městem 

Blovice a městem Nepomuk   
28. Navýšení členských příspěvků do Mikroregionu Nepomucko od roku 2019   
29. Smlouva o poskytnutí příspěvku (plánovací smlouva)  
30. Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023   
31. 7.rozpočtové opatření v roce 2018   
32. 8.rozpočtové opatření v roce 2018   
33. 9.rozpočtové opatření v roce 2018   
34. Víceúčelový sportovní areál Nepomuk   
35. Dražba podílu 1/24 pozemků p.č. 206/4 a 218/15 v k. ú. Dvorec   
36. Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň -jih   
37. Památník obětem války   
38. Různé + Diskuse 
39. Závěr 

 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z3-547/2018) 

ZMN volí  

návrhovou komisi ve složení: Pavel Kroupa, Marek Baroch a Václav Kovář. 

ZMN volí 

 ověřovatele zápisu ve složení Miroslav Němec a František Holub. 

 

5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z3-548/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  
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6) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z3-549/2018) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  městské  rady  

 

7) Zprávy z jednání  výborů  (USN-Z3-550/2018) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru  

 

8) Správa bankovních účtů Města  Nepomuk  (USN-Z3-551/2018) 

Schvaluje 

Nejvýhodnější nabídku Komerční banky na zřízení na provoz tří platebních terminálů a správu 

bankovních účtů Města Nepomuk a jím zřízených příspěvkových organizací.  

  

9) Zrušení usnesení USN-Z3-520/2018 ze dne 21.6.2018 ve znění  zrušení 

dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 557, byt č. 13 a vrácení první splátky  (USN-Z3-552/2018) 

Ruší 

Usnesení USN-Z3-520/218 ze dne 21.6.2018 ve znění 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. 
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10) Zrušení  části usnesení USN -Z3-345/2017 ze dne 23.3.2017 ve znění 

prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 551,552  (USN-Z3-553/2018) 

Ruší 

Část usnesení  USN-R3-345/2017 ze dne 23.3.2017 ve znění  prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 

552, byt č. 15 – kupující za cenu 256 220,- Kč. Plnění usnesení 

zajistí Miroslava Suchá. 

 

11) Zrušení usnesení USN-Z3-518/2018 ze dne  21.6.2018 ve znění zrušení 

dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 556, byt č. 11 a vrácení první splátky  (USN-Z3-554/2018) 

Ruší 

Usnesení USN-Z3-518/2018 ze dne 21.6.2018 ve znění zrušení dohody  o poskytnutí finančního 

příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 11  a vrácení první 

splátky ve výši 120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

12) Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze sestry na 

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

v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 1, o velikosti 3+1, celková plocha 88,78 

m2  (USN-Z3-555/2018) 

Schvaluje 

Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze sestry  na 

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

 na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 1, celková plocha 88,78 m2. Cena bytu 

ve výši 622 556,- Kč byla již uhrazena a bude převedena z  na 

 s tím souhlasí. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 20.9.2018 
 

 
 

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

Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 13, o velikosti 3+1, celková plocha 88,48 

m2  (USN-Z3-556/2018) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 

13, o velikosti 3+1, celková plocha 88,48 m2 s  za cenu platnou pro rok 

2018 ve výši 680 970,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 

605 970,- Kč bude uhrazen do 31.12.2018. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 11, o velikosti 3+1, celková plocha 73,23 

m2  (USN-Z3-557/2018) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 

11, o velikosti 3+1, celková plocha 79,23 m2 s za cenu platnou pro rok 2018 ve 

výši  601 720,- Kč s tím, že první splátka ve výši 120 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 

481 720,- Kč bude uhrazen do 31.3.2019. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

15) Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 15  (USN-Z3-558/2018) 

Schvaluje 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 15, o velikosti 0+1, celková plocha 31,4 m2  – 

kupující za cenu 256 220,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

16) Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 24  (USN-Z3-559/2018) 

Schvaluje 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 24, o velikosti 2+1, celková plocha 48 m2 – kupující 

 za cenu 386 257,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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17) Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 1  (USN-Z3-560/2018) 

Schvaluje 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 1, o velikosti 2+k.k., celková plocha 51,98 m2- 

kupující  za cenu 417 241,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

18) Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 12, o velikosti 1+1, 

celková plocha 37,00 m2  (USN-Z3-561/2018) 

Schvaluje 

Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 12, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00 m2 – 

 za cenu 852 111,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

19) Prodej části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u 

Nepomuka (Na Vinici III)  (USN-Z3-562/2018) 

Schvaluje 

Prodej části pozemku p.č. 915/63 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

 za 180 Kč/m2. Prodej pozemku nepodléhá DPH. Náklady spojené 

s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí 

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

Čubrová. 

 

20) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 1556/8 o výměře cca 43 m2 v k. ú. 

Nepomuk (Zelenodolská ul.)  (USN-Z3-563/2018) 

Schvaluje 

Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 1556/8 o výměře cca 43 m2 (vzniká z ppč. 1556/6) v k. ú. 

Nepomuk  za odhadní cenu 63 Kč/m2 za předpokladu součinnosti při 

rekonstrukci Zelenodolské ulice. Současně s prodejem bude zřízeno věcné břemeno vstupu na 

předmět převodu na nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu za účelem údržby, oprav a přestaveb 

opěrné zdi, která je součástí pozemku  parcel.č. st. 22 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk. 
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Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou a ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 

st. 22 v k. ú. Nepomuk. Prodej pozemku nepodléhá 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. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

21) Prodej nově vznikajících pozemků v Obytné zóně Na Daníčkách  (USN-Z3-

564/2018) 

Schvaluje 

Návrh kupní smlouvy na prodej pozemků určených ke stavbě obytných domů v Obytné zóně Na 

Daníčkách II.etapa. 

Schvaluje 

1) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/35 (podklad pro územní  řízení: označeno  A3) 

o výměře cca 750 m2  v k. ú. Nepomuk za kupní cenu 760 Kč/m2 včetně 

DPH. 

2) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/40 (podklad pro územní  řízení: označeno  B3) 

o výměře cca 700 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 

760 Kč/m2 včetně DPH. 

3) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/36 (podklad pro územní  řízení: označeno  A2) 

o výměře cca 860 m2  v k. ú. Nepomuk 

 za kupní cenu 760 Kč/m2 včetně DPH. 

4) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/38 (podklad pro územní  řízení: označeno  B1) 

o výměře cca 732 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní 

cenu 760 Kč/m2 včetně DPH. 

5) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/47 (podklad pro územní  řízení: označeno  B6) 

o výměře cca 905 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 760 

Kč/m2 včetně DPH. 

6) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/30 (podklad pro územní  řízení: označeno  A5) 

o výměře cca 1020 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 

760 Kč/m2 včetně DPH. 

7) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/41 (podklad pro územní  řízení: označeno  B4) 

o výměře cca 800 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní 

cenu 760 Kč/m2 včetně DPH. 
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8) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/37 (podklad pro územní  řízení: označeno  A1) 

o výměře cca 835 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 

760 Kč/m2 včetně DPH. 

9) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/45 (podklad pro územní  řízení: označeno  C4) 

o výměře cca 1008 m2 v k. ú. Nepomuk za kupní cenu 760 Kč/m2 

včetně DPH. 

10) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/46 (podklad pro územní  řízení: označeno  B7) 

o výměře cca 1154 m2 v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 760 Kč/m2 včetně 

DPH. 

11) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/42 (podklad pro územní  řízení: označeno  C1) 

o výměře cca 768 m2  v k. ú. Nepomuk  za kupní 

cenu 760 Kč/m2 včetně DPH. 

12) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/34 (podklad pro územní  řízení: označeno  A4) 

o výměře cca 850 m2 v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 760 Kč/m2 včetně DPH. 

13) Prodej nově vznikajícího pozemku p. č. 204/44 (podklad pro územní řízení: označeno C3) o 

výměře cca 905 m2 v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 760 Kč/m2 včetně 

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. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

22) Prodej části pozemku p.č. 202/25 o výměře cca 627 m2 v k. ú. Dvorec  

(USN-Z3-565/2018) 

Schvaluje 

Prodej části pozemku p.č. 202/25 o výměře cca 627 m2 v k. ú. Dvorec 

za 110 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke 

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

práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová 
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23) Odkoupení pozemku st.p.č. 432 o výměře 37 m2 v k. ú. Dvorec včetně 

stavby  (USN-Z3-566/2018) 

Schvaluje 

Odkoupení pozemku st.p.č. 432 o výměře 37 m2 v k. ú. Dvorec včetně stavby od  za 

kupní cenu 2.000 Kč. Prodávající není plátcem 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. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

24) Strategický plán rozvoje města Nepomuk  (USN-Z3-567/2018) 

Schvaluje 

Strategický plán rozvoje města Nepomuk vč. jeho příloh č. 1-11. 

 

25) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města  

(USN-Z3-568/2018) 

Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města 

 

26) Návrh na vydání územního plánu Nepomuk.  (USN-Z3-569/2018) 

Bere na vědomí 

návrh na vydání Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem Mětským úřadem Nepomuk, 

odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu s ustanovením 

§ 54 odst 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění  pozdějších 

předpisů (stavební zákon). 

 Ověřuje 

v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, že návrh územního plánu Nepomuk není 

v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuální 

podobě, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
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Rozhoduje o námitkách 

podaných k návrhu Územního plánu Nepomuk v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách včetně 

odůvodnění tak, jak je uvedeno v části 07 odůvodnění  Územního plánu Nepomuk, která  je nedílnou 

součástí vydávané územně plánovací dokumentace –  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  

Bere na vědomí 

vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Územního plánu Nepomuk tak, jak je uvedeno v části 08 

odůvodnění  Územního plánu Nepomuk, která je nedílnou součástí vydávané územně plánovací 

dokumentace –  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Vydává 

územní plán Nepomuk formou opatření obecné povahy č. 1/2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení dle 

§ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

27) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie uzavřená mezi 

městem Blovice a městem Nepomuk  (USN-Z3-570/2018) 

Schvaluje 

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

Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Mgr. Jiří Bešta.  

 

28) Navýšení členských příspěvků do Mikroregionu Nepomucko od roku 2019  

(USN-Z3-571/2018) 

Bere na vědomí 

navýšení členských příspěvků do Mikroregionu Nepomucko od roku 2019 z částky 30 Kč na částku 

60 Kč za obyvatele na kalendářní rok. 
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29) Smlouva o poskytnutí příspěvku (plánovací smlouva )  (USN-Z3-572/2018) 

Schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí příspěvku ( plánovací smlouvu ) na zbudování technické a dopravní 

infrastruktury v obytné zóně Pod Oborou mezi městem Nepomuk a majiteli  pozemků -  

, jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 

1.200.000,-- Kč ze strany majitelů pozemků městu Nepomuk na zbudování dopravní a technické 

infrastruktury v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované AiP Plzeň s.r.o. jako koordinační 

situace č. 180801, a to konkrétně její části, nazvané v projektové dokumentaci jako větev B3 (v části 

počínající na pozemku parc.č. 546/1 v k.ú. Dvorec a končící za odbočkou na větev E), a dále část 

nazvanou v projektové dokumentaci jako větev E.  

 

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

(USN-Z3-573/2018) 

Schvaluje 

Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023. 

 

31) 7.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-Z3-574/2018) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 126 153 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

145 791 970 Kč. 

 

32) 8.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-Z3-575/2018) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 126 981 530 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

146 619 970 Kč. 
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33) 9.rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-Z3-576/2018) 

Schvaluje 

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

účtů činí 127 531 710 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

147 170 150 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka zaúčtováním 9.rozpočtového opatření v roce 2019. Plnění usnesení  zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

34) Víceúčelový sportovní areál Nepomuk  (USN-Z3-577/2018) 

Ruší 

Usnesení č. j. JedNZ3-22/2018 ze dne 19. 4. 2018 o schválení poskytnutí účelové investiční dotace z 

rozpočtu města Nepomuk ve výši 13.425.973,55 Kč (částka s DPH) Fotbalovému klubu Nepomuk, z.s., 

na realizaci akce "Víceúčelové hřiště Nepomuk", která bude spolufinancována z Podprogramu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 133D 531 Podpora materiálně technické 

základny sportu - ÚSC, SK a TJ, a to v případě, že žadatel o dotaci Fotbalový klub Nepomuk z.s., 

uvedenou dotaci získá. 

Bere na vědomí 

Rozhodnutí  zadavatele ze dne 27.8.2018 o výběru nejvhodnější nabídky účastníka pm trávníky s.r.o., 

Zruč-Senec - Senec, Senecká 33, PSČ 33008, IČO 29113954, za nabídkovou cenu 20.616.948,97 Kč bez 

DPH resp. 24.946.508,25 Kč s DPH. 

Schvaluje 

Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Nepomuk ve výši 9.978.604,25 Kč (částka 

s DPH) Fotbalovému klubu Nepomuk, z.s., IČ 49182587, se sídlem Nádražní 402, 335 01 Nepomuk, 

na realizaci akce "Víceúčelové hřiště Nepomuk", která bude spolufinancována z Podprogramu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 133D 531 Podpora materiálně technické 

základny sportu - ÚSC, SK a TJ, a to v případě, že žadatel o dotaci Fotbalový klub Nepomuk z.s., 

uvedenou dotaci získá. 
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35) Dražba podílu 1/24 pozemků p.č. 206/4 a 218/15 v k. ú. Dvorec  (USN-Z3-

578/2018) 

Schvaluje 

Nákup podílu 1/24 z pozemku p.č. 206/4 (orná půda) o výměře 4292 m2 v k. ú. Dvorec a podílu 1/24 

z pozemku p.č. 218/15 (trvalý travní porost) o výměře 132 m2 v k. ú. Dvorec, zapsané na LV 1098 

u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, za  maximální kupní cenu 

15 000,- Kč formou účasti města Nepomuk v elektronické dražbě konané v exekučním řízení sp. zn. 

120 EX 35122/13 vedeném u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky LL.M., a dále případně v dražbě 

opakované. Plnění usnesení zajistí Jiří Švec . 

 

36) Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň -jih  (USN-Z3-579/2018) 

Volí 

Mgr. Milana Brázdu  bytem Nepomuk – Dvorec, Tojická 132 do funkce  přísedícího soudce Okresního 

soudu  Plzeň – jih  na dobu  4 let .  

 

37) Památník obětem války  (USN-Z3-580/2018) 

Schvaluje 

uvedení jmen padlých a obětí válek na památníku na náměstí A. Němejce dle přílohy. 

 

PhDr. Pavel Kroupa      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk                      Starosta města Nepomuk 

 

Ověřili: 

 

 

M. Němec……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

F. Holub……..….....……….....……………………………………………………………............................... 




