
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 13.12.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-3/2018  

Datum jednání:  13.12.2018 

 

3) Program jednání  (USN-Z4-36/2018) 

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. Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce   
9. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 

Mikroregionu Nepomucko na roky 2019-2021   
10. Kompetence Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných 

dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů   

11. Schválení úvěru   
12. Rozpočet města Nepomuk na rok 2019   
13. Odkoupení pozemků nebo jejich částí v připravované obytné zóně Pod Oborou - 

část p.p.č. 217 v k. ú. Dvorec   
14. Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku včetně 

podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 1167 v k.ú. Nepomuk a 
parc.č. st. 268 v k.ú. Klášter u Nepomuka   

15. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany   
16. Směna části pozemku p.č. 204/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví fyzické osoby 

za část p.p.č. 206/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví města Nepomuk bez 
doplatku   

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

18. Složení redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku od roku 2019   
19. 12. rozpočtové opatření v roce 2018   
20. Různé + Diskuse 
21. Závěr 

   



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Soupis usnesení ze dne 13.12.2018 
 

 
 

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z4-37/2018) 

Volí 

Návrhovou komisi ve složení : Václav Novák , Ing. Pavel Jiran a Mgr. Marek Baroch .  

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení : Vladimír Vokurka  a  Ing. Miroslav Němec  .  

 

5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z4-38/2018) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění  usnesení 

 

6) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z4-39/2018) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání městské rady  

 

7) Zprávy z jednání výborů  (USN-Z4-40/2018) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  Finančního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru  
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8) Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce  (USN-Z4-

41/2018) 

Schvaluje 

Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Nepomuk způsobem stejným jako u 

zaměstnanců města Nepomuk, tj. dle platných právních předpisů. 

 

9) Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2019 a střednědobý výhled 

rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2019-2021  (USN-Z4-42/2018) 

Bere na vědomí 

Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu 

Nepomucko na roky 2019-2021.  

 

10) Kompetence Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření 

prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů  (USN-Z4-43/2018) 

Schvaluje 

Rozsah kompetencí Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření takto: 

Rada má možnost zapojovat do rozpočtu bez  omezení veškeré finanční příjmy. 

a) Rada nesmí měnit celkovou bilanci rozpočtu (nemůže měnit deficit nebo schodek  rozpočtu). 

b) Rada má oprávnění v rámci rozpočtového opatření přesouvat finanční prostředky v rozsahu 

max. do 10 % výše závazného ukazatele u běžných výdajů a do částky 500 000 Kč 

u kapitálových výdajů do doby, než s tím seznámí Zastupitelstvo na nejbližším veřejném 

zasedání. 

c) Rada má možnost vytvořit nové závazné ukazatele v rozpočtu, avšak max. do výše 

250 000 Kč. U těchto závazných ukazatelů však Rada nemůže provádět další změny do doby, 

dokud s tímto nebude seznámeno Zastupitelstvo.  
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d) Rada je povinna bezodkladně se všemi jednotlivými změnami  seznámit Zastupitelstvo, 

a to na jeho nejbližším veřejném zasedání. 

e) V případě návrhu změn dle odstavců c) a d) budou zastupitelé informováni alespoň 5 dní 

předem  

 

11) Schválení úvěru  (USN-Z4-44/2018) 

Schvaluje 

Uzavření  úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. o poskytnutí  úvěrového  rámce do výše 

40 000 000,- Kč dle návrhu úvěrové smlouvy a to s pevnou  úrokovou fixací . 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podpisem úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. .  

 

12) Rozpočet města Nepomuk na rok 2019  (USN-Z4-45/2018) 

Schvaluje 

rozpočet města Nepomuk na rok 2019 s  příjmy  ve výši 107 896 800 Kč a  výdaji ve výši 

161 333 100 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka rozepsáním schváleného rozpočtu Města Nepomuk na rok 2019 dle rozpočtové 

skladby. 

Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený rozpočet města Nepomuk na rok 2019 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. 
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13) Odkoupení pozemků nebo jejich částí v připravované obytné zóně Pod 

Oborou - část p.p.č. 217 v k. ú. Dvorec  (USN-Z4-46/2018) 

Schvaluje 

odkoupení části pozemku p. č. 217 o výměře cca 132,5 m2  v k. ú. Dvorec od za 230 

Kč/m2. 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 nemovitým věcem, pokud není od daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

14) Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku 

včetně podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. 1167 v k.ú. 

Nepomuk a parc.č. st. 268 v k.ú. Klášter u Nepomuka  (USN-Z4-47/2018) 

Schvaluje 

Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku včetně podílu na společných 

částech domu a pozemcích parc.č. st. 1167 v k.ú. Nepomuk a parc.č.st. 268 v k.ú. Klášter u Nepomuka 

od  za cenu 91 171,50 Kč ( 3 x 

30 390,50). Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

15) Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany  

(USN-Z4-48/2018) 

Schvaluje 

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

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.  
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16) Směna části pozemku p.č. 204/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví 

fyzické osoby za část p.p.č. 206/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví města 

Nepomuk bez doplatku  (USN-Z4-49/2018) 

Schvaluje 

Směnu části pozemku p.č. 204/1 o výměře cca 540 m2 v k. ú. Dvorec  ve vlastnictví  za 

část pozemku p.č. 206/1 o výměře cca 540 m2 v k. ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk bez 

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

věci, pokud není od této daně osvobozen. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí město 

Nepomuk. Náklady na podání návrhu na vklad (správní poplatek 1.000 Kč) uhradí Josef Burda. Plnění 

usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

17) Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města Nepomuk  (USN-Z4-50/2018) 

Schvaluje 

ZMN schvaluje, že členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města, kteří nejsou 

zastupiteli, bude s účinností od 1. 1. 2019 za výkon této funkce 4x ročně poskytnuta odměna ve výši 

650 Kč měsíčně, pokud se v daném měsíci daný člen zúčastnil alespoň jednoho jednání podle 

presenční listiny, předložené a podepsané  předsedou výboru nebo komise. Plnění usnesení zajistí 

Olga Velíšková.   

 

18) Složení redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku od roku 

2019  (USN-Z4-51/2018) 

volí  

Hanu Staňkovou za člena redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku, s platností od 1. 

ledna 2019. 
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19) 12. rozpočtové opatření v roce 2018  (USN-Z4-52/2018) 

Schvaluje 

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

účtů činí 133 307 830 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

152 946 270 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu  dvanáctým rozpočtovým opatřením v roce 2018. Plnění 

usnesení  zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

 

František Holub      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk    Starosta města Nepomuk 

 

Ověřili: 

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

V. Vokurka……..….....……….....……………………………………………………………............................... 




