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Soupis usnesení – 27.6.2019 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-6/2019  

Datum jednání:  27.06.2019 

 

3) Složení slibu zastupitele  (USN-Z4-93/2019) 

Bere na vědomí 

Složení slibu pana Milana Demely  jako prvního náhradníka za pana  Františka Holuba  

 

4) Program jednání  (USN-Z4-94/2019) 

Schvaluje 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Složení slibu zastupitele   
4. Program jednání   
5. Volba návrhové,  mandátové a volební  komise a ověřovatelů zápisu  
6. Určení způsobu volby člena rady a místostarosty   
7. Volba člena rady   
8. Volba místostarosty   
9. Kontrola plnění usnesení   
10. Zprávy z jednání městské rady   
11. Zprávy z jednání výborů   
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3   
13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, 

byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2   
14. Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk v 

k.ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě   
15. Odkup pozemků ppč. 133/53 a st.p.č. 512 včetně stavby v k.ú. Dvorec   
16. Darování pozemku parc.č. 615/26 v k.ú. Nepomuk od Římskokatolické farnosti - 

arciděkanství Nepomuk   
17. Žádost o vypracování a schválení prohlášení o nevyužití věcného předkupního 

práva městem Nepomuk na ideální podíl na pozemku par.č. 204/34 v k.ú. 
Nepomuk   

18. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu   
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19. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009   

20. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   
21. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018    
22. Účetní závěrka za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 

Plzenec   
23. Příspěvek Šachovému klubu Dvorec   
24. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018   
25. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2018   
26. 5. rozpočtové opatření v roce 2019   
27. 6. rozpočtové opatření v roce 2019   
28. Různé + Diskuse  
29. Závěr 

  

5) Volba návrhové,  mandátové a volební  komise a ověřovatelů zápisu  (USN-

Z4-95/2019) 

Volí 

Návrhovou a volební komisi ve složení : Mgr. Marek Baroch , Mgr. Miroslav Němec  a  PhDr Pavel 

Kroupa  

Volí 

Ověřovatele zápisu ve složení: určí Karel Baroch,  Václav Kovář   

 

6) Určení způsobu volby člena rady a místostarosty  (USN-Z4-96/2019) 

Schvaluje 

Volbu  člena rady  a místostarosty  veřejnou  volbou    

 

7) Volba člena rady  (USN-Z4-97/2019) 

Volí 

Člena rady  města   Ing. Pavla Jirana  
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8) Volba místostarosty  (USN-Z4-98/2019) 

Volí 

Místostarostou  města  pana Vladimíra Vokurku  

 

9) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z4-99/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 

 

10) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z4-100/2019) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání městské rady  

 

11) Zprávy z jednání výborů  (USN-Z4-101/2019) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  Finančního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru  

 

12) Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3  (USN-Z4-102/2019) 

Schvaluje 

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 3, o velikosti 3+k.k., celková plocha 95,13 m2 – budoucí kupující 

 s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) ve výši 681 485,- Kč 

původně splatná 31.10.2019 bude splatná až 31.12.2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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13) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2  (USN-Z4-

103/2019) 

Ruší  

usnesení z jednání zastupitelstva z 21. 4. 2019 ve znění : ZMN 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. 

Schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt 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 300 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy, druhá ve výši 

681 485,- Kč je splatná do 31. 12. 2020. ( zrušení zástavy na dům). Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

 

14) Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 ve vlastnictví města 

Nepomuk v k.ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě  (USN-Z4-104/2019) 

Schvaluje 

Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 o výměře 171 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka 

společnosti REHA International, s.r.o. za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku ve výši 28 030,- Kč. 

Prodej pozemku podléhá DPH (cena s DPH 33 916,- Kč). Kupující nese ½ nákladů na vyhotovení 

znaleckého posudku na ocenění pozemku (celkem částka 3 000,- Kč – ½ nákladů částka 1 500,- Kč) a 

další náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva. Poplatníkem daně 

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

Radomíra Vaňková.  
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15) Odkup pozemků ppč. 133/53 a st.p.č. 512 včetně stavby v k.ú. Dvorec  

(USN-Z4-105/2019) 

Schvaluje 

Nákup  pozemků v k.ú. Dvorec, a to ppč. 133/53 o výměře 5466 m2 a st.p.č. 512 o výměře 41 m2 , 

jehož součástí je stavba bez čp/če stavba pro dopravu od společnosti České Dráhy, a.s. za cenu 

720.000,- Kč (871.200 Kč vč. DPH). Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

 

16) Darování pozemku parc.č. 615/26 v k.ú. Nepomuk od Římskokatolické 

farnosti - arciděkanství Nepomuk  (USN-Z4-106/2019) 

Schvaluje 

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 615/26 v k.ú. Nepomuk o výměře 440 m2 od Římskokatolické 

farnosti – arciděkanství Nepomuk. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu 

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

k nemovitým věcem, pokud není od daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

 

17) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu  (USN-Z4-107/2019) 

Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o nočním klidu 

 

18) Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace 

pro veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009  (USN-Z4-108/2019) 

Schvaluje 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě  o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ze dne 

30. 12. 2019 . 
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19) Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk  (USN-Z4-

109/2019) 

Schvaluje 

poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti arciděkanství 

Nepomuk ve výši  200 000 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

20) Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018   (USN-Z4-

110/2019) 

Bere na vědomí 

závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018. 

 

21) Účetní závěrka za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody 

Starý Plzenec  (USN-Z4-111/2019) 

Bere na vědomí 

účetní  závěrku za rok 2018 a zprávu nezávislého auditora za rok 2018 akciové společnosti 

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec. 

 

22) Příspěvek Šachovému klubu Dvorec  (USN-Z4-112/2019) 

Schvaluje 

příspěvek Šachovému klubu Dvorec ve výši 28 485 Kč (cca 1055 EURO) na uhrazení části nákladů 

spojených s účastí na Mistrovství Evropy mládeže v Bratislavě s tím, že získá-li Šachový klub Dvorec 

dotaci z jiných zdrojů, bude výše příspěvku ponížena o výši této dotace. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 
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23) Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018  (USN-Z4-113/2019) 

Schvaluje 

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018 bez výhrad. 

Ukládá 

Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený závěrečný účet města Nepomuk za 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. 

 

24) Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2018  (USN-Z4-114/2019) 

Schvaluje 

účetní závěrku města Nepomuk za rok 2018. 

Pověřuje 

Jaroslava Somolíka předáním protokolu o schvalování účetní závěrky Města Nepomuk za rok 2018 

do centrálního systému účetních informací státu. Plnění tohoto usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

25) 5. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-Z4-115/2019) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 117 894 080 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

171 330 380 Kč. 

 

26) 6. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-Z4-116/2019) 

Schvaluje 

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

účtů činí 129 196 800 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

182 633 100 Kč. 
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Pověřuje 

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

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

 

Vladimír Vokurka       Ing. Jiří Švec  

Místostarosta města Nepomuk        Starosta města Nepomuk  

 

 

Ověřili: 

 

K. Baroch.……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 




