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Číslo jednání:  JedNZ44-8/2019  

Datum jednání:  14.10.2019 

 

3) Program jednání  (USN-Z4-136/2019) 

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. Katastrální hranice s obcí Klášter   
7. 10. rozpočtové opatření v roce 2019   
8. Víceúčelový sportovní areál Nepomuk   
9. Různé + Diskuse 
10. Závěr 

    

4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (USN-Z4-137/2019) 

Volí 

Návrhovou  komisi ve složení : Mgr. Marek Baroch , Mgr. Miroslav Němec  ml.  , PharmDr. Anna 

Hánová 

Volí 

Ověřovatele  zápisu ve složení  : Mgr. Pavel Zeman a Jiří Kouba   

 

5) Kontrola plnění usnesení  (USN-Z4-138/2019) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení  
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6) Katastrální hranice s obcí Klášter  (USN-Z4-139/2019) 

Ruší 

Usnesení  ze zastupitelstva 26.9.2019 pod č.j. (USN-Z4-135/2019) ve znění  zastupitelstvo  schvaluje 

Návrh změny katastrálních hranic dle předloženého návrhu 

Souhlasí 

se změnami katastrálních hranic dohodnutých s Obcí Klášter na základě podkladu od SPÚ, Pobočky 

Plzeň, zpracované firmou GEO Hrubý Plzeň a dále zápisu z jednání ze dne 18. 9. 2019 včetně 

prezenční listiny 

 

7) 10. rozpočtové opatření v roce 2019  (USN-Z4-140/2019) 

Schvaluje 

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

účtů činí 134 430 650 Kč a výdaje bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 

187 866 950 Kč. 

Pověřuje 

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

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

8) Víceúčelový sportovní areál Nepomuk  (USN-Z4-141/2019) 

Bere na vědomí 

Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Víceúčelové hřiště Nepomuk” zapsaným spolkem 

Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., na základě dne 20.9.2019 vyhlášené výzvy Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky „V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ“ v rámci státní podpory 

sportu pro rok 2020, z kapitoly programu č. 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu. 

Bere na vědomí 

Výpůjčku pozemků parc. č. 325/58, parc. č. 325/59, parc. č. 325/60, parc. č. 325/61, parc. č. 325/62, 

parc. č. 325/74, parc. č. 325/75, parc. č. 325/76, parc. č. 325/77, parc. č. 325/80, parc. č. 325/84, 

parc. č. 326, parc. č. 327/1, parc. č. 346/12, v katastrálním území Nepomuk, na realizaci projektu 

„Víceúčelové hřiště Nepomuk“ a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků se zapsaným spolkem 
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Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu 

„Víceúčelové hřiště Nepomuk“ z kapitoly programu č. 133 530 Podpora materiálně technické 

základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

v rámci státní podpory sportu pro rok 2020. 

Bere na vědomí 

Využití sportovního areálu sportovními, zájmovými spolky a veřejností. 

Neschvaluje 

V případě, že žadatel Fotbalový klub Nepomuk z.s., uvedenou dotaci získá, s finanční spoluúčastí 

Města Nepomuk ve výši maximálně 30% předpokládané ceny projektu „Víceúčelové hřiště 

Nepomuk”, který bude součástí smlouvy o dílo uzavřené s realizátorem akce. Předpokládaná cena 

projektu „Víceúčelové hřiště Nepomuk” činí 27 282 233,53 Kč bez DPH resp. 33 011 502,58 Kč s  DPH. 

Maximální výše dotace ze státního rozpočtu je 70% ceny projektu. 

 

 

Vladimír Vokurka     Ing. Jiří Švec 

   Místostarosta města Nepomuk   Starosta města Nepomuk 

 

 

Ověřili: 

J. Kouba.……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 


