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Číslo jednání:  JedNZ44-7/2019  

Datum jednání:  26.09.2019 

 

3) Program jednání  (USN-Z4-117/2019) 

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. prodej pozemku parc.č. 204/42 o výměře 768 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
9. prodej pozemku parc.č. 204/45 o výměře 1008 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
10. Prodej pozemků parc.č. 109/103 a parc.č. 109/101 v k.ú. Dvorec, ul. Lesnická   
11. Prodej pozemků parc.č. 334/3 a parc.č. 334/4 v k.ú. Dvorec fyzickým osobám   
12. Nabídka prodeje podílu o velikosti jedné ideální poloviny parc.č. 204/34 v k.ú. 

Nepomuk   
13. Žádost o vydání souhlasu k umožnění zástavy pozemku parc.č 204/ 35 v k.ú. 

Nepomuk   
14. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie   
15. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro uvolněné 

zastupitele   
16. Příspěvek Mikroregionu Nepomucko na realizaci projektu „Pořízení 

odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“   
17. 7. rozpočtové opatření v roce 2019   
18. 8. rozpočtové opatření v roce 2019   
19. 9. rozpočtové opatření v roce 2019   
20. Investiční akce města   
21. Katastrální hranice s obcí Klášter   
22. Různé + Diskuse 
23. Závěr 
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4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z4-118/2019) 

Volí 

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

Volí 

Ověřovatele zápisu  : Václava  Nováka , Milana Demelu   

 

5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z4-119/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  

 

6) Zprávy z jednání městské rady  (USN-Z4-120/2019) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  městské rady  

 

7) Zprávy z jednání výborů  (USN-Z4-121/2019) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  Finančního výboru  

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání  Kontrolního výboru  
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8) Prodej pozemku parc.č. 204/42 o výměře 768 m2 v k.ú. Nepomuk Na 

Daníčkách  (USN-Z4-122/2019) 

Schvaluje 

Prodej pozemku parc.č. 204/42 o výměře 768 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. 

 

9) Prodej pozemku parc.č. 204/45 o výměře 1008 m2 v k.ú. Nepomuk Na 

Daníčkách  (USN-Z4-123/2019) 

Schvaluje 

Prodej pozemku parc. č 204/45 o výměře 1008 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách 

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

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

práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  

 

10) Prodej pozemků parc.č. 109/103 a parc.č. 109/101 v k.ú. Dvorec, ul. 

Lesnická  (USN-Z4-124/2019) 

Schvaluje 

Prodej pozemků parc.č. 109/103 o výměře 51 m2 v k.ú. Dvorec a pozemku parc.č. 109/101 o výměře 

97 m2 v k.ú. Dvorec  za 150 Kč/m2. Náklady spojené 

s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Prodej pozemku je osvobozen 

od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. 

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  
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11) Prodej pozemků parc.č. 334/3 a parc.č. 334/4 v k.ú. Dvorec fyzickým 

osobám  (USN-Z4-125/2019) 

Schvaluje 

Prodej pozemku parc.č. 334/3 v k.ú. Dvorec  o výměře 374 m2   

za cenu zjištěnou znaleckým posudkem 28 520,- Kč. Prodej pozemku parc.č. 334/4 v k.ú. Dvorec  o 

výměře 612 m2   za cenu zjištěnou znaleckým posudkem  

32 780,- Kč. Prodej pozemků nepodléhá 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.  

 

12) Nabídka prodeje podílu o velikosti jedné ideální poloviny parc.č. 204/34 v 

k.ú. Nepomuk  (USN-Z4-126/2019) 

Bere na vědomí 

Nabídku prodeje podílu nemovitosti v rámci smluvního předkupního práva  doručenou dne 

13.9.2019, kterou nabídl   v souladu s článkem VII. kupní smlouvy se zřízením 

předkupního práva věcného ze dne 5.12.2018  městu Nepomuk podíl o velikosti jedné ideální 

poloviny (1/2) pozemku – pozemkové parcely  parc.č. 204/34 v k.ú.  Nepomuk za kupní cenu 

323.000,-Kč splatnou do devadesáti dnů od doručení nabídky současně s uzavřením příslušné kupní 

smlouvy. Kopie darovací smlouvy, uzavřené s obdarovanou  na předmětnou 

nemovitost, byla předložena k žádosti. 

Schvaluje 

Odpověď města Nepomuk, kterou sděluje, že nabídnutý podíl nemovitosti nekoupí a souhlasí s tím, 

aby jej převedl do vlastnictví .  Věcné předkupní práva vůči 

nabyvatelce zůstane městu Nepomuk zachováno. Plnění usnesení zajistí Radomíra 

Vaňková. 
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13) Žádost o vydání souhlasu k umožnění zástavy pozemku parc.č 204/ 35 v 

k.ú. Nepomuk  (USN-Z4-127/2019) 

Bere na vědomí 

Žádost    o vydání souhlasu k umožnění zástavy pozemku parc.č. 204/35 v k.ú. 

Nepomuk  v prvním pořadí z důvodu splnění podmínek pro získání úvěru k výstavbě rodinného domu 

na tomto pozemku.  

Schvaluje 

Odpověď města Nepomuk, kterou uděluje souhlas pro peněžní ústav ke zřízení zástavního práva na 

pozemku parc.č. 204/35 v k.ú. Nepomuk v prvním pořadí. Plnění usnesení  zajistí Radomíra Vaňková 

 

14) Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie  (USN-Z4-

128/2019) 

Schvaluje 

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

Nepomuk na rok 2020 . Plnění usnesení zajistí Mgr. Jiří Bešta 

 

15) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro 

uvolněné zastupitele  (USN-Z4-129/2019) 

Schvaluje 

poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro uvolněné zastupitele 

(tzv. příspěvek na ošatné) od měsíce října 2019 ve stejné výši jako mají zaměstnanci Města Nepomuk 

dle Kolektivní smlouvy platné od 01.03.2017. Za plnění usnesení zodpovídá Olga Velíšková. 
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16) Příspěvek Mikroregionu Nepomucko na realizaci projektu „Pořízení 

odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“  (USN-Z4-

130/2019) 

Schvaluje 

poskytnutí  investičního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt " Pořízení odpočinkového 

mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“  ve výši  20 918 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík. 

 

17) 7. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-Z4-131/2019) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 129 468 800 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

182 905 100 Kč. 

 

18) 8. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-Z4-132/2019) 

Bere na vědomí 

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

účtů činí 131 335 900 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

184 772 200 Kč. 

 

19) 9. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-Z4-133/2019) 

Schvaluje 

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

účtů činí 133 490 900 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

186 927 200 Kč. 

Pověřuje 

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

zajistí Jaroslav Somolík. 
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20) Investiční akce města  (USN-Z4-134/2019) 

Bere na vědomí 

Informace o investičních akcí města v roce 2019  

 

21) Katastrální hranice s obcí Klášter  (USN-Z4-135/2019) 

Schvaluje 

Návrh změny katastrálních hranic dle předloženého návrhu  

 

 

Vladimír Vokurka          Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 

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

V. Novák……..….....……….....……………………………………………………………............................... 

 




