
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 2.8.2017 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ3-18/2017  
Datum jednání:  02.08.2017 
Místo jednání: zasedací místnost MěÚ Nepomuk  
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  5 
Hosté:  0 
Přílohy:  na konci zápisu  
 
PREZENČNÍ LISTINA - členové zastupitelstva města Nepomuk: 

Jméno a příjmení INC Za stranu/hnutí Přítomnost 

Kovář Václav VK Česká strana sociálně demokratická NE 

Polívka Jiří MUDr. CSc. JP Česká strana sociálně demokratická NE 

Marušincová Alena AM Česká strana sociálně demokratická ANO 

Jiran Pavel Ing. PJ SN pro Nepomuk ANO 

Holub František FH SN pro Nepomuk ANO 

Demela Milan MDe SN pro Nepomuk NE 

Rund Vladimír VR Sdružení ODS, NK ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy NE 

Švec Jiří Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 NE 

Baroch Marek Mgr. MB ANO 2011 ANO 

Kroupa Pavel PhDr. PK Zelená pro Nepomuk ANO 

Bouše Zdeněk Bc. ZB Zelená pro Nepomuk ANO 

Baroch Karel KB Zelená pro Nepomuk ANO 

Němec Miroslav Mgr. MN Pro Nepomuk ANO 

1. Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 19:01 XVIII. veřejné zasedání městského zastupitelstva. 
Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože 
je na zasedání přítomno 10 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina, je zasedání 
usnášeníschopné.  
Zapisovatelkou byla určena Alice Kotylová. 
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2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu 0:41 – 1:04) 

Vzhledem k tomu, že ani jeden z ověřovatelů zápisu z minulého zasedání nebyl na dnešním 
jednání přítomen, odložil J. Švec podání zprávy na příští zasedání zastupitelstva. 
 

 

3. Program jednání (1:02 – 2:56)  

Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 
Program jednání (427/NZ3/2017): 

  
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Program jednání  (427/NZ3/2017) 
4. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (428/NZ3/2017) 
5. Návrh: Kontrola plnění usnesení  (429/NZ3/2017) 
6. Návrh: 7.rozpočtové opatření v roce 2017  (430/NZ3/2017) 
7. Návrh: 8.rozpočtové opatření v roce 2017  (431/NZ3/2017) 
8. Návrh: Komunitní dům Dvorec  (438/NZ3/2017) 
9. Různé + Diskuse 
10. Závěr 
 

Oproti tomuto programu byly přidány 2 body, a to Víceúčelový sportovní areál Nepomuk a 
Komunitní dům Dvorec. 

J. Švec se zeptal, jestli má někdo další návrh na doplnění či úpravu programu. Nebylo tomu 
tak. 

Finální návrh programu: 

Program jednání (395/NZ3/2016): 

                  I. Úvodní blok 

  
1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (0:41-1:04) 
3. Program jednání  (427/NZ3/2017) (1:04-2:56) 
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (428/NZ3/2017) (2:56-3:50)  
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            II. Informativní blok 

  
5. Kontrola plnění usnesení  (429/NZ3/2017) (3:50-4:08) 

 

                        III. Finanční záležitosti 
  

  
6. 7. rozpočtové opatření v roce 2017  (430/NZ3/2017) (4:08-6:58) 
7. 8. rozpočtové opatření v roce 2017  (431/NZ3/2017) (6:58-17:44) 
8. Komunitní dům Dvorec  (438/NZ3/2017) (17:44-21:32) 
9. Víceúčelový sportovní areál  Nepomuk  (439/NZ3/2017) (21:32-29:29) 

 

              IV.  Různé a diskuze 

  
10. Různé + Diskuse (29:29-32:24) 
11. Závěr (32:24-33:06) 

 
J. Švec nechal hlasovat o takto upraveném programu: 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB KB MN 

X X A A A X A X A X A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (10-0-0) 
 

 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (2:56 – 3:50) 

J. Švec navrhl jako předsedu návrhové komise Pavla Kroupu a jako její členy Marka Barocha a 
Pavla Jirana.  

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu Vladimíra Runda a Karla Barocha. 

HLASOVÁNÍ:  

Návrh usnesení (428/NZ3/2017): 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Kroupa, Marek Baroch a Pavel Jiran. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB KB MN 
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X X A A A X A X A X A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (10-0-0) 
 

Návrh usnesení (428/NZ3/2017): 

ZMN volí ověřovatele zápisu ve složení: Vladimír Rund, Karel Baroch. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB KB MN 

X X A A A X A X A X A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (10-0-0) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Kontrola plnění usnesení (3:50 – 4:08) 
  
J. Švec konstatoval, že zpráva o kontrole plnění usnesení bude v plném rozsahu  ( hlavně to, 
co vyplývalo u diskuse) přednesena na zářijovém zasedání zastupitelstva. Jinak úkoly jsou 
průběžně plněny.   

 
Návrh usnesení: (429/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí odložení bodu Kontrola plnění usnesení.  

  
 

 

 
 
6. 7.rozpočtové opatření v roce 2017 (4:08 – 6:58) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
7. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 17. 12. 2015, kterým byly 

stanoveny kompetence Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných 
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dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů. Rada města Nepomuk schválila 7. rozpočtové opatření dne 18. 7. 2017. 

 

Příjmy v rámci 7. rozpočtového opatření v roce 2017 byly navýšeny o 1 794 230,- Kč.  

 

Na straně příjmů bylo změněno:   

- položka dotace 4116 navýšena o částku 1 110 260,- Kč. Jedná se příspěvek od Úřadu práce 

na veřejně prospěšné práce ve výši 43 040,- Kč, o dotaci na činnost odborného lesního 

hospodáře ve výši 120 560,- Kč, o dotaci na výkon činností sociální práce ve výši 256 530,- Kč 

a o neinvestiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt "Program 

strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" ve výši 

690 130,- Kč. 

- položka dotace 4122 navýšena o částku 683 970,- Kč. Jedná se o dotaci na pečovatelskou 

službu ve výši 189 470,- Kč  (což představuje 40 % z celkové částky 473 672 Kč), o dotaci  na 

odborné knihovnické činnosti ve výši 464 500,- Kč a o neinvestiční dotaci Plzeňského kraje na 

projekt „Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol 

(TRN 2017)" ve výši 30 000,- Kč. 

Příjmy po 7. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

108 398 750,- Kč. 

 

 

Výdaje v rámci  7. rozpočtového opatření v roce 2017 byly navýšeny o stejnou částku jako 

příjmy, tj. o částku 1 794 230,- Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů byla rozdělena takto:  

 

- na § 1036 - Správa v lesním hospodářství  byla zaúčtovánadotace činnost odborného 

lesního hospodáře ve výši 120 560,- Kč 

 

- na § 3314 – Činnosti knihovnické byla zaúčtována dotace na odborné knihovnické činnosti 

ve výši 464 500,- Kč 

 

- na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury byla zaúčtována dotace Plzeňského kraje na projekt 

„Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol (TRN 2017)" 

ve výši 30 000,- Kč 
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- na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené byl zaúčtován příspěvek 

od Úřadu práce  ve výši 43 040,- Kč. 

 

- na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení byla 

zaúčtována dotace na pečovatelskou službu ve výši 189 470,- Kč  (což představuje 40 % z 

celkové částky 473 672,- Kč) 

 

- na § 6171 - Činnost místní správy byla zaúčtována dotace na výkon činností sociální práce 

ve výši 256 530,- Kč a o neinvestiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt 

"Program strategického plánování a řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" 

ve výši 690 130,- Kč 

 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Podrobnosti  jsou v plánu investic na rok 2017, který je součástí přílohy 7 rozpoctove 

opatreni 2017.pdf 

 

Výdaje po 7. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 135 618 550,- Kč. 

 

Vše uvedeno v příloze: 7 rozpoctove opatreni 2017.pdf 

 
DISKUZE: 
J. Švec požádal šéfa Finančního výboru o vyjádření. 
Z. Bouše řekl, že FV projednal tento bod a nenašel v něm žádné rozpory. 
 
Návrh usnesení: (430/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí 7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 108 398 750,- Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 135 618 550,- Kč. 
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7. 8. rozpočtové opatření v roce 2017 (6:58 – 17:44) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
8. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 18. 12. 2015, kterým byly 

stanoveny kompetence Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných 

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

pozdějších předpisů. 

 

Příjmy v rámci 8. rozpočtového opatření v roce 2017 byly navýšeny o 333 130,- Kč.  

 

Na straně příjmů bylo změněno:   

- položka dotace 4122 navýšena o částku 333 130,- Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku" ve výši 

15 000,- Kč a o průtokovou dotaci pro Mateřskou školu Nepomuk na projekt "Zavedení 

pozice školního asistenta jako důležitý článek při edukaci dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a vytvoření podmínek pro zapojení pedagogických pracovnic do jejich dalšího 

rozvoje v oblasti matematické pregramotnosti" ve výši 318 130,- Kč. 

Příjmy po 8. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

108 731 880 Kč,-. 

 

Výdaje v rámci  8. rozpočtového opatření v roce 2017 byly navýšeny o částku 7 333 130,- Kč. 

Tímto krokem byl navýšen deficit schváleného rozpočtu na rok 2017 o 7 000 000,- Kč. Výše 

deficitu po 8. rozpočtovém opatření bude činit 34 219 800,- Kč. 

 

Tato částka na straně výdajů byla rozdělena takto:  

 

Na § 3111 - Mateřské školy byla zaúčtována průtoková dotace pro Mateřskou školu 

Nepomuk na projekt "Zavedení pozice školního asistenta jako důležitý článek při edukaci dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření podmínek pro zapojení pedagogických 
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pracovnic do jejich dalšího rozvoje v oblasti matematické pregramotnosti ve výši 318 130,- 

Kč. 

 

Na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury byla zaúčtována dotace Plzeňského kraje na projekt „ 

Kulturní program na Malé letní scéně v Nepomuku" ve výši 15 000,- Kč. 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Kapitálové výdaje byly navýšeny o 7 000 000,- Kč. O tuto částku byl zvýšen deficit 

schváleného rozpočtu na rok 2017. Celková výše plánovaných kapitálových výdajů bude po 

8. rozpočtové změně činit 54 900 000,- Kč. 

 

V kapitálových výdajích došlo k výrazným přesunům finančních prostředků. Podrobnosti jsou 

v plánu investic na rok 2017, který je součástí přílohy 8 rozpoctove opatreni 2018.pdf. 

 

Největším přesunem v kapitálových výdajích je navýšení investice “Pořízení speciální 

hasičské techniky JSDH Nepomuk” o částku 9 500 000,- Kč. Tento krok přispěl k navýšení 

deficitu.  

 

Na projekt “Pořízení speciální hasičské techniky JSDH Nepomuk” máme přislíbenou dotaci, 

která činí 90 % celkových způsobilých výdajů. Tento projekt  je však nutné nejprve 

předfinancovat z vlastních zdrojů. 

 

Město Nepomuk plánovalo v roce 2017 zapojit do rozpočtu přislíbenou dotaci 

prostřednictvím rozpočtového opatření. Vzhledem ke zpoždění realizace celého projektu je 

téměř nepravděpodobné (konzultováno s panem Kozákem), že město Nepomuk dotaci 

obdrží ještě v roce 2017. Z tohoto důvodu nelze přislíbenou dotaci do rozpočtu na rok 2017 

zapojit. Pokud se předpoklady naplní a dotaci v letošním roce město Nepomuk neobdrží, 

stane se dotace součástí rozpočtu na rok 2018.  

 

Projekt je naplňován postupně, o čemž svědčí skutečnost, že město Nepomuk na základě 

Kupní smlouvy zakoupilo novou cisternovou stříkačku v hodnotě 8 225 580,- Kč v četně DPH. 

Stříkačka tvoří pouze část projektu. Částku uvedenou v Kupní smlouvě je nutné zaplatit do 30 

dnů od převzetí zboží. K převzetí cisternové stříkačky došlo 20. 07. 2017, a proto dle Kupní 

smlouvy je částka 8 225 580,- Kč splatná do 19. 08. 2017.  
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Z těchto výše uvedených skutečností bylo nutné v rámci 8. rozpočtového opatření učinit 

přesuny finančních prostředků, které vedly k navýšení deficitu již schváleného rozpočtu na 

rok 2017.  

 

Pokud by k tomuto přesunu (navýšení) investice “Pořízení speciální hasičské techniky JSDH 

Nepomuk” v 8. rozpočtovém opatření nedošlo, nebylo by možné zaplatit za novou 

cisternovou stříkačku částku 8 225 580,- Kč  v termínu a město Nepomuk by dle kupní 

smlouvy platilo smluvní pokutu 0,1 % z  celkové ceny zboží bez DPH za každý i započatý den 

prodlení (cena cisternové stříkačky bez DPH činí 6 798 000,- Kč). 

 

Ostatní přesuny v kapitálových výdajích byly podrobně konzultovány se stavebním a 

investičním technikem. Navyšovány byly pouze ty investice, které se realizují nebo jejich 

realizace začne v nejbližší době a na nichž nebylo rozpočtováno dostatek finančních 

prostředků. Investice, u nichž byly naopak  finanční prostředky snižovány, budou realizovány 

později, nejpravděpodobněji až v roce 2018.  

 

Výdaje po 8. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 142 951 680,- Kč. 

 

DISKUZE:  
J. Švec doplnil důvodovou zprávu. Důvod, proč došlo ke skluzu, je ten, že při veřejné soutěži 
se tři části vybavení (stříkačka, přívěsný vozík a vozidlo/vybavení vozidla Mercedes) braly 
jako jedna globální žádost o dotaci. Podmínkou připsání dotace je ale fyzické převzetí věcí. 
Stříkačka již převzatá je, vybavení Mercedesu je ve výrobě a vozík je také již vysoutěžený a 
čeká se, až dostane speciální úpravu. To, co vše brzdí, je teď hlavně vybavení vozíku. Město 
rozhodlo, že zkusí navýšit deficit, který se dotací srovná v příštím roce. Zpoždění způsobilo 
to, že soutěž se dělala třikrát, žádný dodavatel neměl o tuto zakázku zájem.   
J. Švec poprosil V. Vozku o vyjádření. 
V. Vozka potvrdil, že cisternová stříkačka byla dovezena 20. 7. a nikdo moc nepočítal se 
skluzem kvůli "trojdotaci". Poprosil zastupitele o schválení deficitu. Všichni věří, že dotace 
přijde a vše se co nejdříve zase vyrovná. Stříkačka již stojí na zbrojnici, momentálně je 
dovybavována. Zásahu schopná bude po slavnostním předání cca na konci října. Je třeba na 
ní nejprve najezdit kilometry a také nikdo nechce slavnostně předávat poškozené auto. 
Pozval všechny, že se kdykoliv mohou přijít na stříkačku podívat. 
J. Somolík zmínil, že ještě probíhá výběr dodavatele havarijního a strojního pojištění. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (431/NZ3/2017) 
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ZMN schvaluje 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 108 731 880,- Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 142 951 680,- Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka zaúčtováním 8.  rozpočtového opatření. Plnění usnesení  

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB KB MN 

X X A A A X A X A X A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (10-0-0) 
 

 
8. Komunitní dům Dvorec (17:44 – 21:32) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
o převodu vlastnictví bytu ve smyslu §50a obč. zák., smlouvu o smlouvě budoucí kupní, 

smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu. Cena bytu byla stanovena v roce 

2001 a byla vypočtena z nákladů na stavbu. Pro rok 2017, 2018 jsou ceny dle přiložené 

tabulky. ( dle velikosti bytu). Někteří nájemníci nemají finanční prostředky na koupi bytu. 

Mají zájem o uzavření nových nájemních smluv. Nyní se platí věcně usměrňované nájemné 

ve výši 26,97Kč/m2/měsíc. 

DISKUZE: 

J. Švec se částečně vrátil k předchozímu bodu, konkrétně možnosti prohlédnout si stříkačku. 
Zmínil, že možná se přijde někdo podívat na stříkačku v pátek, kdy přislíbila účast ministryně 
Šlechtová. Ve 14:00 bude v Komunitním domě ministryně společně s dodavateli slavnostně 
přestřihávat pásku. Všichni jsou srdečně zváni. 
P. Jiran se zeptal, jestli ministryně Šlechtová přijede na stříkačce. 
J. Švec řekl, že se možná přijde na stříkačku podívat, protože je velice zvědavá. 
V. Vozka uvedl, že návštěva je možná. 
J. Švec řekl, že zítra upřesní podrobnosti. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (438/NZ3/2017) 
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ZMN schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva  k nemovitosti  Nepomuk – část Dvorec,  
ul. U Trati  č. p.  201 – rekonstruovaný objekt na Komunitní dům uzavřenou mezi městem 
Nepomuk jako zástavcem a dlužníkem a zástavním věřitelem Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR spočívající v tom, že dlužník neprovede změnu užívání podporovaného bytu k 
jiným účelům než k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z 
cílové skupiny v souladu s dotačním programem po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba 
dotovaných bytů dokončena a schopna užívání a zároveň dlužník bez souhlasu zástavního 
věřitele nepřevede vlastnické právo k podporovanému bytu případně bytovému domu, ve 
kterém vznikly podporované byty, na jinou osobu po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba 
dotovaných bytů dokončena a schopna užívání. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  

 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB KB MN 

X X A A A X A X A X A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (10-0-0) 
 
 

 

 
9. Víceúčelový sportovní areál  Nepomuk  (21:32 – 29:29) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: M. Baroch 
 
J. Švec předal slovo M. Barochovi. 
M. Baroch seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
V souvislosti se zveřejněním dokumentace "Podprogramu 133D 531", schválilo zastupitelstvo 
města Nepomuk na svém zasedání dne 15. 6. 2017 usnesení č. j. JedNZ3-17/2017, kterým 
"Pověřuje Radu Města Nepomuk úkony a činnostmi související s podáním žádosti o dotaci k 
financování a realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu 
v Nepomuku“ zapsaným spolkem Fotbalovým klubem Nepomuk z. s., či městem Nepomuk, a 
to v případě vyhlášení výzvy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
v návaznosti na dne 1. 6. 2017 zveřejněnou dokumentaci Podprogramu 133D 531 - Podpora 
materiálně technické základny sportu."  
Dne 30. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) 
vyhlásilo výzvu k podání žádostí o dotaci v rámci státní podpory sportu pro rok 2017/2018, a 
to z kapitoly programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 
133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (viz webový odkaz 
http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-statni-podpory-sportu-2017-2018-investicni). 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-statni-podpory-sportu-2017-2018-investicni
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Předchozí žádosti o dotaci, které byly podány Fotbalovým klubem Nepomuk z. s., v rámci 
státní podpory sportu pro rok 2016 a 2017, byly neúspěšné. Městu Nepomuk se opětovně 
naskytla možnost požádat v součinnosti s Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., o dotaci z 
prostředků MŠMT  v rámci státní podpory sportu pro rok 2017/2018 s termínem podání 
žádosti do 15. 8. 2017, a to na „Rekonstrukci víceúčelového sportovního areálu 
v Nepomuku“ dle projektu zpracovaného LABOR13 s. r. o., Czech Golf Development s. r. o. a 
Ing. Jiřím Bardodějem ze dne 25. 1. 2016, který je v souladu se schválenou územní studií 
lokality „Pod Vinicí“ zpracovanou Ing. arch Markem Bečkou a Ing. arch. Janem Červeným a 
s územním plánem města Nepomuk. 
Rada města Nepomuk na svém zasedání dne 18. 7. 2017 schválila podání žádosti o dotaci na 
realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku“ zapsaným 
spolkem Fotbalovým klubem Nepomuk z. s., a to s ohledem na podmínky a hodnotící kritéria 
stanovené ve vyhlášené výzvě MŠMT z kapitoly programu 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 2017/2018, a dále Rada města 
Nepomuk na svém zasedání dne 2.8.2017 doporučila zastupitelstvu ke schválení 
spolufinancování projektu v případě, že žadatel Fotbalový klub Nepomuk z. s., uvedenou 
dotaci získá, s finanční spoluúčastí Města Nepomuk ve výši maximálně 40 % předpokládané 
ceny projektu, která činí 20.999.367,- Kč bez DPH resp. 25.409.234,07 Kč s  DPH. Maximální 
výše dotace ze státního rozpočtu je 60 % ceny projektu. 
 

DISKUZE: 

M. Baroch navrhl dodatek k návrhu usnesení týkající se již připravených dokumentů k podání 
žádosti o dotaci. 
J. Somolík se zeptal, kdy by se tato akce realizovala. 
M. Baroch odpověděl, že příští rok. 
    
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (439/NZ3/2016) 

ZMN bere na vědomí podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce 
víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku“ zapsaným spolkem Fotbalovým klubem 
Nepomuk z. s., na základě dne 30. 6. 2017 vyhlášené výzvy Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky z kapitoly programu 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 2017/2018. ZMN 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. 346/6, parc. č. 346/12, v katastrálním 
území Nepomuk, na realizaci projektu „Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu 
v Nepomuku“ a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků se zapsaným spolkem Fotbalovým 
klubem Nepomuk z. s., v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu 
„Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku“ z kapitoly programu 133 
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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 
2017/2018. ZMN bere na vědomí využití sportovního areálu sportovními, 
zájmovými spolky a veřejností. 
ZMN schvaluje v případě, že žadatel Fotbalový klub Nepomuk z.  s., uvedenou dotaci získá, 
s finanční spoluúčastí Města Nepomuk ve výši maximálně 40 % předpokládané ceny 
projektu “Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku”, který bude 
součástí smlouvy o dílo uzavřené s realizátorem akce. Předpokládaná cena projektu 
“Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v Nepomuku” činí 20.999.367,- Kč bez 
DPH resp. 25.409.234,07,- Kč s  DPH. Maximální výše dotace ze státního rozpočtu je 60 % 
ceny projektu. Plnění usnesení zajistí Ing. Jiří Švec. 
 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB KB MN 

X X A A A X A X A X A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (10-0-0) 
 
 

 
 

10. Různé + diskuse  (29:29 – 32:24) 
 
P. Jiran informoval přítomné o nadcházející cestě do partnerského města Swalmen, která 
proběhne 24.-28. 8. 2017. Momentálně je přihlášeno 43 osob, ještě dvě volná místa v 
autobuse zbývají a čeká se na vyjádření Jiřího Čekana, zda by jel i s manželkou. Oficiální 
návštěva proběhne v pátek dopoledne na radnici, přijatý bude celý autobus. 2 zastupitelé (P. 
Jiran a K. Baroch) a Š. Boušová bude přivítáni starostkou v její kanceláři. Pro členy spolků a 3 
učitelky bude připraven speciální program s protistranami.    

 

 

 

11. Závěr (32:24 – 33:06) 

 

J. Švec popřál všem přítomným hezký zbytek večera, poděkoval za vstřícnost, popřál hezký 
zbytek prázdnin a pozval všechny na příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat 
pravděpodobně na konci září v sále Hotelu Dvorec. 
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Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Kotylová 
V Nepomuku dne 9. 8. 2017 

 
 
Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

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

V. Rund……..….....……….....……………………………………………………………............................... 
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Seznam příloh: 

1. Přehled hlasování 
 
Příloha č. 1 Přehled hlasování 

 
 

 VK JP AM PJ FH MD
e 

VR VN JŠ VV MB PK ZB KB M
N 

3 X X A A A X A X A X A A A A A 

4.1 X X A A A X A X A X A A A A A 

4.2 X X A A A X A X A X A A A A A 

7 X X A A A X A X A X A A A A A 

8 X X A A A X A X A X A A A A A 

9 X X A A A X A X A X A A A A A 

 
  

 


