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Číslo jednání:  JedNZ44-5/2019  

Datum jednání:  25.04.2019 

Program jednání  (USN-Z4-75/2019) 

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. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2   
9. prodej pozemku p.č. 204/40 o výměře 700 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
10. Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy na pozemek parc.č. 

566/21 v k.ú. Nepomuk   
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných 
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky   

12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního klidu   
13. Jmenování oddávajícího   
14. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2019   
15. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku 
Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět   

16. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 
Nepomuk na rok 2019   

17. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků   

18. 3. rozpočtové opatření v roce 2019   
19. Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. jako spoluúčast města Nepomuk na 

projektu „Udržovací práce na víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, ul. 
Průmyslová, poz. Č. 143/1 kat. úz. Dvorec u Nepomuka“   

20. 4. rozpočtové opatření v roce 2019   
21. Různé + Diskuse 
22. Závěr 
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4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z4-76/2019) 

Volí 

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

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení : Vladimír Vokurka , Mgr. Pavel Zeman   

 

5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z4-77/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

6) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z4-78/2019) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání městské rady  

 

7) Zprávy z jednání výborů  (USN-Z4-79/2019) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru  
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8) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 

m2  (USN-Z4-80/2019) 

Schvaluje 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 

6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2 s  za 

cenu platnou pro rok 2019 ve výši 981 485,- Kč s tím, že první splátka ve výši 500 086,- Kč byla již 

uhrazena. Doplatek ve výši 481 399,- Kč bude uhrazen do 31.12.2019. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

9) Prodej pozemku p.č. 204/40 o výměře 700 m2 v k.ú. Nepomuk Na 

Daníčkách  (USN-Z4-81/2019) 

Schvaluje 

Prodej pozemku p.č. 204/40 o výměře 700 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách 

 za 760 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením 

smlouvy ke vkladu práva nesou kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé 

vlastnického práva k nemovité věci.  Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

 

10) Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy na pozemek 

parc.č. 566/21 v k.ú. Nepomuk  (USN-Z4-82/2019) 

Bere na vědomí 

Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy ze dne 5.5.2017, kterou byl prodávajícím 

městem Nepomuk  kupujícímu STK Nepomuk s.r.o. prodán pozemek  parc. č. 566/21 o výměře 4.915 

m2 v k.ú.  Nepomuk.  Žádost byla podána jednatelem společnosti STK Nepomuk Josefem Skalou dne 

18.3.2019. 

Schvaluje 

1.  Dodatek č. 1 k výše uvedené kupní smlouvě, kterým se mění  čl. VI. odst. 1 tak, že kupující se 

zavazuje, že do 30.9.2021 na převáděném pozemku, případně též na pozemcích sousedících, 

provede výstavbu stanice technické kontroly a měření emisí pro osobní automobily, užitkové 

automobily a traktory, získá pro  tuto stavbu pravomocné kolaudační rozhodnutí a uvede 

stanici technické kontroly do provozu. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 
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2. Jako dodatek č. 2 k výše uvedené kupní smlouvě smlouvu o zákazu právního nakládání s 

předmětem převodu, kterou se kupující zavazuje s pozemkem právně nenakládat, a to do 

30.9.2021. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

 

11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než 

veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky  

(USN-Z4-83/2019) 

Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání 

zábavní pyrotechniky 

 

12) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního 

klidu  (USN-Z4-84/2019) 

Neschvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního klidu 

 

13) Jmenování oddávajícího  (USN-Z4-85/2019) 

Jmenuje 

dalšího oddávajícího Václava Kováře 

 

14) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2019  (USN-Z4-86/2019) 

Schvaluje 

poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 ve výši 

129 360 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2019 ve výši 129 360 Kč. 

 

15) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v 

pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět  (USN-

Z4-87/2019) 

Schvaluje 

poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 na 5 párů 

spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a 

zpět ve výši 73 920,42 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

Pověřuje 

Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku 

Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 73 920,42 Kč. 

 

16) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 

městem Nepomuk na rok 2019  (USN-Z4-88/2019) 

Schvaluje 

1) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže 2019“ ve výši 527,578 Kč na dítě dle přílohy „Tabulka_Podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže 2019.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí 2019“ dle 

přílohy „Tabulka_Podpora kulturních akcí 2019.xls“. Plnění usnesení zajistí Petra Šašková. 

3) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 2019“ dle 

přílohy „Tabulka_Podpora sportovních akcí 2019.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

4) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových organizací 

2019“ dle přílohy „Tabulka_Podpora činnosti neziskových organizací 2019.xlsx“. Plnění usnesení 

zajistí Jaroslav Somolík.  
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5) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova historického jádra města 

Nepomuku 2019“ dle přílohy „Obnova historického jádra města Nepomuku 2019.xlsx“. Plnění 

usnesení zajistí Mária Rašínová. 

 

17) Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků  (USN-Z4-89/2019) 

Schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na pořízení zdravotnického 

materiálu a léků ve výši  35 000,-- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

18) 3. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-Z4-90/2019) 

Bere na vědomí 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 110 665 770 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

164 102 070 Kč. 

 

19) Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. jako spoluúčast města Nepomuk 

na projektu „Udržovací práce na víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, ul. 

Průmyslová, poz. Č. 143/1 kat. úz. Dvorec u Nepomuka“  (USN-Z4-91/2019) 

Schvaluje 

finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. ve výši 452 500 Kč jako spoluúčast města Nepomuk na 

projektu „TJ Slavoj Dvorec, z, s. – sportovní víceúčelové hřiště”.  Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík.  
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20) 4. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-Z4-92/2019) 

Schvaluje 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných 

účtů činí 111 824 820 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

165 261 120 Kč. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu  čtvrtým rozpočtovým opatřením v roce 2019. Plnění usnesení  

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

 

František Holub      Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk    Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 

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

P. Zeman……..….....……….....……………………………………………………………............................... 

 




