
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 12.12.2017 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ3-20/2017  
Datum jednání:  12.12.2017 
Místo jednání: 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  2 
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 ANO 

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 ANO 

Rund Vladimír VR Sdružení ODS, NK NE 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy ANO 

Švec Jiří Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

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 18:06 XX. veřejné zasedání městského zastupitelstva. 
Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože 
je na zasedání přítomno 13 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina, je zasedání 
usnášeníschopné.  
J. Švec přivítal hosty - bankéřky Evu Kovářovou a Janu ROSENTHALEROVOU. 
Zapisovatelkou byla určena Alice Baumruková Kotylová ve spolupráci s Pavlem Motejzíkem. 
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2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu 1:25 – 1:57) 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z XIX. 
zasedání městského zastupitelstva dne 14. 9. 2017 o podání zprávy o ověření zápisu. 

A. Marušincová řekla, že se zápis shoduje ve všech bodech. 
 

 
 

3. Program jednání (1:57 – 8:16)  

Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 
Program jednání (485/NZ3/2016): 

 
Program: 
              I. Úvodní blok 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu   

 
   II. Informativní blok 

5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zprávy z jednání městské rady   
7. Zprávy z jednání Finančního výboru   
8. Informace o majetkovém účtu - Sporobond 
9. Školské příspěvkové organizace  zřizované městem Nepomuk   

 
III. Převody bytů            

10. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, 
Na Vinici III. 555, byt č. 18 a vrácení první splátky   

11. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, 
Na Vinici III. 555, byt č. 1 a vrácení první splátky   

12. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 555, byt č. 2 a vrácení první splátky   

13. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z nájemce na 
druha a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 
m2   
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14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 
Pivovarská 570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,40 m2   

 
IV. Nákup a prodej pozemků 

15. Prodej pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická   
16. Prodej pozemku p.č. 109/8 o výměře 243 m2 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická   
17. Prodej pozemku p.č. 109/89 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická   
18. Prodej pozemku st.p.č. 667 v k.ú. Nepomuk   

 
V. Správní záležitosti 

19. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie   
20. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 
21. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 

č.1/2001  
22. Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih   
23. Volba Kontrolního výboru   

 
VI. Finanční záležitosti 

24. Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Nepomuk na rok 2018   

25. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk   
26. Městské dotační programy 2018   
27. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na 

opravu kostela sv. Jakuba   
28. Zřízení platebního terminálu v podatelně městského úřadu Nepomuk   
29. Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího 

povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky 
Helenka“   

30. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 
Mikroregionu Nepomucko na roky 2018-2020   

31. Rozšíření a modernizace sběrného dvora odpadů Nepomuk – Dvorec   
32. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017     
33. 10.rozpočtové opatření v roce 2017   
34. 11.rozpočtové opatření v roce 2017   
35. 12.rozpočtové opatření v roce 2017   
36. Rozpočet města Nepomuk na rok 2018   
37. Různé + Diskuse 
38. Závěr  
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J. Švec upozornil na přidání dvou bodů oproti zveřejněnému programu, a to Prodej pozemku 
p. č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk v areálu České pošty a Žádost místní akční skupiny svatého Jana 
Nepomuckého o odložení splatnosti návratné finanční výpomoci. 

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

Finální návrh programu: 

Program jednání (485/NZ3/2016): 

           I. Úvodní blok 
1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (1:25-1:57) 
3. Program jednání  (1:57-8:16) 
4. Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu (8:16-10:06)  

 
   II. Informativní blok 

5. Kontrola plnění usnesení (10:06-10:32)  
6. Zprávy z jednání městské rady (10:32-19:02)  
7. Zprávy z jednání Finančního výboru (19:02-20:12)  
8. Informace o majetkovém účtu - Sporobond (20:12-39:30) 
9. Školské příspěvkové organizace  zřizované městem Nepomuk (39:30-1:04:38)   

 
III. Převody bytů            

10. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, 
Na Vinici III. 555, byt č. 18 a vrácení první splátky (1:04:38-1:06:12)  

11. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v Nepomuku, 
Na Vinici III. 555, byt č. 1 a vrácení první splátky (1:06:12-1:07:31)  

12. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na 
Vinici III. 555, byt č. 2 a vrácení první splátky (1:07:31-1:09:11) 

13. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z nájemce na 
druha a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 
m2 (1:09:11-1:11:14)  

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, 
Pivovarská 570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,40 m2 (1:11:14-
1:12:59)  

 
IV. Nákup a prodej pozemků 

15. Prodej pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická (1:12:59-
1:15:03)  
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16. Prodej pozemku p.č. 109/8 o výměře 243 m2 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická 
(1:15:03-1:16:34)   

17. Prodej pozemku p.č. 109/89 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická (1:16:34-1:19:02)   
18. Prodej pozemku st.p.č. 667 v k.ú. Nepomuk (1:19:02-1:21:49)  

 
V. Správní záležitosti 

19. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie (1:21:49-1:23:50)  
20. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 

(1:23:50-1:26:24) 
21. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 

č.1/2001 (1:26:24-1:28:09) 
22. Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih (1:28:09-1:32:36)   
23. Volba Kontrolního výboru (1:32:36-1:36:29)  

VI. Finanční záležitosti 

24. Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Nepomuk na rok 2018 (1:36:29-1:38:30)  

25. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk (1:38:30-
1:45:38)   

26. Městské dotační programy 2018 (1:45:38-1:49:00)   
27. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na 

opravu kostela sv. Jakuba (1:49:00-1:52:19)  
28. Zřízení platebního terminálu v podatelně městského úřadu Nepomuk (1:52:19-

2:00:28)  
29. Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava stávajícího 

povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky 
Helenka“ (2:00:28-2:21:37)  

30. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 
Mikroregionu Nepomucko na roky 2018-2020 (2:21:37-2:27:21)   

31. Rozšíření a modernizace sběrného dvora odpadů Nepomuk – Dvorec (2:27:21-
2:36:47)   

32. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017 (2:36:47-2:40:53)    
33. 10. rozpočtové opatření v roce 2017 (2:40:53-2:43:43)  
34. 11. rozpočtové opatření v roce 2017 (2:43:43-2:44:49)  
35. 12. rozpočtové opatření v roce 2017 (2:44:49-2:49:07) 
36. Rozpočet města Nepomuk na rok 2018 (2:49:07- 3:16:00) 
37. Prodej pozemku p. č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk v areálu České pošty (3:16:00-

3:19:19) 
38. Žádost místní akční skupiny svatého Jana Nepomuckého o odložení splatnosti 

návratné finanční výpomoci (3:19:19-3:33:38) 
39. Různé + Diskuse (3:33:38-3:50:10) 
40. Závěr (3:50:10-3:51:08) 
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J. Švec nechal hlasovat o takto upraveném programu: 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 

4. Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu (8:16 – 10:06) 

J. Švec navrhl jako předsedu návrhové a volební komise Pavla Kroupu a jako její členy Marka 
Barocha a Vladimíra Vokurku.  

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu Václava Kováře a Milana Demelu. 

DISKUZE: 

J. Švec se zeptal, zda všichni přijímají svou funkci. 
Všichni jmenovaní funkci přijali. 

HLASOVÁNÍ:  

Návrh usnesení (486/NZ3/2017): 

ZMN volí návrhovou a volební komisi ve složení: Pavel Kroupa, Marek Baroch a Vladimír 
Vokurka. 

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

A X A A A A X A A Z A Z A A A 

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

Schváleno (11-0-2) 

Návrh usnesení (486/NZ3/2017): 

ZMN volí ověřovatele zápisu ve složení: Milan Demela a Václav Kovář. 

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

Z X A A A Z X A A A A A A A A 

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

Schváleno (11-0-2) 

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



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 12.12.2017 
 

 
 

 
5. Kontrola plnění usnesení (10:06 – 10:32) 
  
J. Švec uvedl, že plnění usnesení probíhá průběžně. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (487/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

  

 

6. Zprávy z jednání městské rady (10:32 – 19:02) 

  
J. Švec požádal P. Kroupu o podání informací z jednání městských rad. 
P. Kroupa informoval o hlavních bodech z proběhlých jednání Rady města Nepomuk (RMN). 
Zprávy z jednání RMN v příloze. 
 
DISKUZE:  
Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (488/NZ3/2017) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 
 

 

7. Zprávy z jednání výborů (19:02 – 20:12) 
 
J. Švec požádal předsedu Finančního výboru Z. Boušeho o podání informací z jednání 
finančního výboru. 
Z. Bouše řekl, že se výbor sešel jednou od minulého zasedání zastupitelstva a projednával 
10., 11. a 12. rozpočtové opatření a k jednotlivým bodům se bude vyjadřovat v průběhu 
jednání. Dále projednal žádost týkající se cyklostezky Helenka, žádost Římskokatolické 
farnosti, plán inventarizace pro rok 2017, žádost Místní akční skupiny o odklad splatnosti 
půjčky, zřízení platebního terminálu v pokladně městského úřadu a návrh rozpočtu města na 
rok 2018. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (489/NZ3/2017) 
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ZMN bere na vědomí zprávy z jednání Finančního  výboru.  

 

 
8. Informace o majetkovém účtu - Sporobond (20:12 – 39:30) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo bankéřkám České spořitelny, nejprve Evě Kovářové. 
Eva Kovářová informovala přítomné o produktu Sporobond. Skrze tento produkt Město 
Nepomuk investuje do státních dluhopisů, které nakupuje. V brzké době půjdou úroky 
nahoru vlivem inflace (která bude 3 %, s čímž má zástupce ČNB trochu problém, protože to 
musí korigovat právě růstem úrokových sazeb). S růstem úrokových sazeb klesá zhodnocení 
dluhopisů. Za dlouhá léta, co Město Nepomuk Sporobond drží, má zhruba 50 % výnosu s 
mírným kolísáním a křivka s mírnými výkyvy stále rostla, což bylo způsobené nulovou inflací a 
úrokové sazby vyhlašované ČNB byly záporné. V současné době je trend jiný a za poslední 
rok je tam ztráta 1,15 %. I do budoucna se dá předpokládat klesající vývoj. Pro následující rok 
se dá předpokládat zhruba 1% nárůst úrokových sazeb, tím pádem klesne hodnota 
Sporobondu. U Sporobondu se nikdy nestane, že by klesl o 50 %. Výkyvy budou vždycky, ale 
nebudou nijak zásadní. Jde o to si říct, jestli bude Město Sporobond držet např. dalších 10-15 
let, překoná průběh výkyvu a počká, až se situace zase změní do plusu, nebo zda chce Město 
s těmi penězi něco udělat - vybrat je nebo přesměrovat jinam. 
 
J. Švec informoval, že ve Sporobondu leží peníze od roku 2003 a momentálně má hodnotu 
cca 20 000 000,- Kč. Letošní rok je první, kdy Sporobond klesl o 30 000,- Kč. Není to něco, co 
by se mělo vyřešit dnes, ale je k zamyšlení do dalších let, co s penězi ve Sporobondu udělat 
dál. 
 
DISKUZE:  
Eva Kovářová doplnila, že koho bude vše ohledně Sporobondu zajímat, ten se může podívat 
na internetovou stránku www.investicnicentrum.cz. 
Z. Bouše se zeptal, jestli by bylo možné připravit nějaké varianty a ty přednést např. na 
dalším zasedání zastupitelstva. Za Město může říct, že by si přálo, aby uložené prostředky 
byly dobře likvidní a aby investice nebyly příliš riskantní. Poprosil o nástin nějakých možností. 
E. Kovářová řekla, že ona za sebe by Sporobond neprodávala do hotovosti. Je nastavený tak, 
že je tam vstupní poplatek 1 %. Kdyby se teď Sporobond celý odprodal a např. za rok by se 
řešilo, že jsou nějaké finanční prostředky, které je třeba někam uložit, tak by se v případě 
zřízení nového Sporobondu musel platit nový vstupní poplatek. Proto je vhodné Sporobond 
držet a jen např. přejít do hodně konzervativních fondů bez platby dalšího poplatku. Varianty 
by bylo možné připravit a následně nad nimi diskutovat. Je třeba si uvědomit, že ekonomický 
proces funguje v cyklech. Momentálně není Sporobond dobrá investice, ale např. za pět let 
zase bude.  
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Z. Bouše řekl, že si osobně myslí, že by bylo dobré nebezpečí rozmělnit do dvou nebo třech 
produktů.  
E. Kovářová s ním souhlasila. Navrhla, že by např. šlo si říct, že nepotřebujeme momentálně 
dva nebo tři miliony, a ty by mohly být uloženy do nějakého kuponu s fixním úrokem na 
dobu pěti let. 
Z. Bouše dodal, že při schvalování rozpočtu města se řeší to, že případný deficit bude 
dorovnán z investovaných prostředků města. Je otázka, zda by to bylo možné při uložení 
peněz někam na pět let. Zeptal se, zda by bylo možné poslat varianty. 
E. Kovářová řekla, že ano a že se na všem domluví s panem starostou. 
 
J. Švec otevřel další téma, a to informace o finanční situaci města a také o možnosti zřízení 
platebního terminálu.  
J. Rosenthalerová řekla, že se stará většinou o úvěry. Schází se s panem starostou a panem 
Somolíkem a jednají o finančních možnostech větších investicích. Doteď bylo výhodnější vzít 
si úvěr než odprodat Sporobond, protože úrokové sazby byly hodně nízko. Co se týče 
hospodaření města, situace je stabilní. Město hodně investovalo do majetku, což je 
rozumné. Co se týče výhledu do budoucna, městu by měly přibýt peníze z celostátního 
inkasa, znamená to 3-4 miliony nárůst. Letos je nainvestováno 44 000 000,- Kč, přičemž 
nebylo třeba rozpustit Sporobond ani si vzít úvěr, takže to Město zvládlo dobře. Pokud by byl 
zájem o další finanční prostředky, je na zvážení, zda bude lepší si vzít úvěr nebo vybrat 
částečně Sporobond. Při jednáních s panem starostou bylo diskutováno o platebních 
terminálech, které jsou stále populárnější a jistě je to praktické. Terminály provozuje dceřiná 
společnost Global Payments, nejde to před banku České spořitelny. Funguje to tak, že je 
vidět přijatý celý poplatek, který občan zaplatí (např. celých 500,- Kč), a na konci měsíce se 
strhne odložená provize 1,65 % z platby. Vzhledem k tomu, že první cca dva roky nebude 
obrat přes terminály pravděpodobně tak velký, je tu měsíční poplatek 400,- Kč za samotný 
terminál.  
V. Kovář se zeptal, zda půjde terminál na podatelnu. Myslí si, že dnes je to úplně běžná věc a 
terminál by se měl pořídit i do Infocentra.  
Z. Bouše souhlasil s V.Kovářem. Jen ten měsíční poplatek by tam být nemusel.  
J. Rosenthalerová řekla, že to chápe, ale není schopná teď říct, jestli by to šlo bez poplatku, 
nicméně zeptá se a uvidí se. Situace také může být taková, že obrat přes terminál bude od 
začátku velký, tím pádem se poplatkové podmínky zlepší.  
 
Návrh usnesení: (483/NZ3/2017) 

ZMN bere na vědomí informace o majetkovém účtu - Sporobond. 
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9. Školské příspěvkové organizace zřizované městem Nepomuk  (39:30 – 

1:04:38) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovali: Milan Demela a Klára Řežábková  
 
J. Švec předal slovo zástupcům ZŠ, ZUŠ a MŠ Nepomuk, aby informovali o činnosti organizací. 
Nejprve vystoupila ředitelka MŠ Nepomuk Klára Řežábková, která podala podrobnou zprávu 
o všem, co se dělo v MŠ Nepomuk v uplynulém roce. S pomocí powerpointové prezentace 
přítomné provedla celým uplynulým obdobím. 
Dále vystoupil ředitel ZŠ Nepomuk Mgr. Milan Demela, který rovněž pomocí promítaných 
fotografií s komentářem seznámil přítomné s uplynulým rokem v ZŠ Nepomuk, s 
nejrůznějšími akcemi, výlety, návštěvami i technickými záležitostmi. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Bez příspěvků.  
 
V 18:57 odešel V. Novák. 
V 18:59 se vrátil V. Novák. 
 
DISKUZE: 
Z. Bouše omluvil ředitele ZUŠ Nepomuk - Stanislava Vaníka - který by měl dorazit snad na 
příští zasedání zastupitelstva.  
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (493/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí zprávu o činnosti školských příspěvkových organizací. 

 

 

 
10. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 18 a vrácení první splátky  (1:04:38 – 1:06:12) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav:  je nájemcem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 

18. V roce 1996 uzavřel dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu a uhradil 
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první splátku ve výši 120 000,- Kč. Nyní byt z finančních důvodů nemůže koupit. Má 

uzavřenou novou nájemní smlouvu, hradí nájemné ve výši 50,-Kč/m2/měsíc. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
    
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (468/NZ3/2017) 

ZMN schvaluje Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu 

v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 18  a vrácení první splátky ve výši 

120 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 
 

 
 

11. Zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 1 a vrácení první splátky (1:06:12 – 1:07:31) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: je nájemcem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 1. V roce 

1997 uzavřel dohodu o poskytnutí finančního prostředku na stavbu bytu a uhradil první 

splátku ve výši 110 000,- Kč. Nyní byt z finančních důvodů nemůže koupit. Má uzavřenou 

novou nájemní smlouvu, hradí nájemné ve výši 50,- Kč/m2/měsíc. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků.  

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (469/NZ3/2017) 
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ZMN schvaluje zrušení dohody o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu bytu 

v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 1 a vrácení první splátky ve výši 

110 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
 

12. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 2 a vrácení první splátky (1:07:31 – 1:09:11) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: je nájemcem bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 2. 

V roce 2004 uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu a uhradila první 

splátku ve výši 150 000,- Kč. Nyní byt z finančních důvodů nemůže koupit. První splátka jí 

bude vrácena ve výši 142 500,- Kč (částka je snížena o smluvní pokutu ve výši 5 % z již 

zaplacené částky na koupi bytu). Má uzavřenou novou nájemní  smlouvu, hradí nájemné ve 

výši 50,-Kč/m2/měsíc.  

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (470/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 2  a vrácení první splátky ve výši 

142 500,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

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

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Schváleno (13-0-0) 
 

 
13. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z nájemce 
na druha a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková 
plocha 56,56 m2 (1:09:11 – 1:11:14) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Stávající stav:  je nájemcem bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt 

č. 15. Má uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu a složenou první 

splátku ve výši 110 000,- Kč. Požádala o uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví bytu na druha . První splátku převádí na druha. Byt bude 

doplacen v lednu 2018. 

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (471/NZ3/2016) 
ZMN schvaluje převod smlouvy  o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z nájemce – 

 na druha –  a uzavření nové smlouvy o budoucí 
smlouvě o převodu vlastnictví bytu s na byt v Nepomuku, U 
Sokolovny 557, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro 
rok 2018 ve výši 413 910,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč byla již uhrazena. 
Doplatek ve výši 303 910,- Kč bude uhrazen do 31. 1. 2018. Plnění usnesení zajistí 
Miroslava Suchá. 

 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
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14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,40 
m2 (1:11:14 – 1:12:59) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající  stav: Byt v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9 je od 1. 11. 2017 volný. Byl vyvěšen 

záměr města na budoucí prodej bytu. Ze všech zájemců byl vybrán . Od 1. 12. 

2017 má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2020.  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (472/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s p. 

na byt v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková 

plocha 54,40 m2 za cenu platnou pro rok 2020 ve výši 567 307,-Kč s tím, že první splátka ve 

výši 260 000,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 307 307,- Kč bude uhrazen do 30. 6. 

2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

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

A X A A - A X A A A A A - A A 

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

Schváleno (11-0-0) 
 

 

 
15. Prodej pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická 
(1:12:59 – 1:15:03) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: oba pozemky se nacházejí v ul. Lesnická ve Dvorci před a za řadovým domem 
čp. 261, postaveném na st.p.č. 349 a jsou vedeny druhem pozemku a způsobem využití jako 
ostatní plocha, zeleň. Výměra p.p.č. 109/46 činí 87 m2 a p.p.č. 109/60 55 m2. 
Nedostatky: na výše uvedených pozemcích nejsou vedena žádná omezení vlastnického 
práva. 
Odůvodnění: pozemky v ul. Lesnická u řadových domů se prodávaly již od roku 2011. Záměr 
byl vyvěšen ve stejném roce, cena stanovena na 150 Kč/m2. Pozemek p. č. 109/60 se nachází 
před řadovým domem čp. 261 a p. p. č. 109/46 za řadovým domem čp. 261 ve vlastnictví 

 Přes ně vede přístup k přední části (vchod) a zadní části domu z veřejné 
komunikace. 
Projednání: RMN 27. 9. 2017 – doporučeno ke schválení dle navrženého usnesení 
 
DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (462/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje prodej pozemků p.č. 109/46 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 87 m2 a p.č. 
109/60 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 55 m2, oba v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická 

 za 150 Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu 
práva nese kupující. Prodej pozemků je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem. Plnění usnesení 
zajistí Blanka Čubrová. 
 
 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 
 

 
 

16. Prodej pozemku p. č. 109/8 o výměře 243 m2 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická 
(1:15:03 – 1:16:34) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
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J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: výše uvedený pozemek přiléhá k boční a zadní straně řadového domu v ul. 
Lesnická ve Dvorci ve vlastnictví . Druhem pozemku a způsobem jeho 
využití je veden jako ostatní plocha, zeleň o výměře 243 m2. 
Nedostatky: na  p. p. č. 109/8 nejsou vedena v katastru nemovitostí žádná omezení 
vlastnického práva. 
Odůvodnění: pozemky v ul. Lesnická ve Dvorci přiléhající k řadovým domům se prodávají již 
od roku 2011, záměr byl vyvěšen ve stejném roce, cena stanovena na 150 Kč/m2. 

si požádali o pozemek přiléhající k jejich nemovitosti (boční a zadní část řadového 
domu). 
Projednání: RMN a ZMN v průběhu let od roku 2011 do současnosti podle podávání žádostí 
– schválen prodej za 150 Kč/m2 s tím, že si žadatelé uhradí veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitosti. 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (463/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje prodej pozemku p. č. 109/8 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 243 m2 v k. ú. 
Dvorec, ul. Lesnická  za 150 Kč/m2. Náklady 
spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Prodej 
nemovitosti je osvobozen od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 
nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
17. Prodej pozemku p. č. 109/89 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická (1:16:33 – 1:19:02) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: pozemek p. č. 109/89 (ostatní plocha, zeleň) se nachází v ul. Lesnická ve 
Dvorci před řadovým domem čp. 254 na st.p.č. 342, který je ve vlastnictví (½) 
a (½) – 2 bytové jednotky (1 v přízemí, 1 v patře). 

Nedostatky: na výše uvedeném pozemku nejsou v katastru nemovitostí evidována žádná 
omezení vlastnického práva. 

Odůvodnění: pozemky v ul. Lesnická přiléhající k řadovým domům se prodávají již od roku 
2011, záměr byl vyvěšen ve stejném roce, cena stanovena na 150 Kč/m2. Pozemek, o nějž 
žádá  se nachází před řadovým domem (přístup do domu) čp. 254 na 
st.p.č. 342, který vlastní každý z žadatelů jednou polovinou, proto i pozemek, přes který 
přistupují ke vchodu do domu, bude každému prodán jednou polovinou. 

Projednání: RMN a ZMN v průběhu let od roku 2011 do současnosti podle podávání žádostí 
– schváleno za cenu 150 Kč/m2 s tím, že si žadatelé uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku.  
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků.  
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (464/NZ3/2017) 

1) ZMN schvaluje prodej ideální poloviny k celku pozemku p.č. 109/89 o celkové 

výměře 54 m2 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická za 150 Kč/m2. 

2) ZMN schvaluje prodej ideální poloviny k celku pozemku p.č. 109/89 o celkové 

výměře 54 m2 v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická  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 Blanka Čubrová. 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
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18. Prodej pozemku st. p. č. 667 v k. ú. Nepomuk  (1:19:02 – 1:21:49) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: pozemek st. p. č. 667 se nachází u fotbalového hřiště (zastavěná plocha a 

nádvoří). Jeho výměra činí 76 m2 a je zastavěn garáží ve vlastnictví FK Nepomuk. 

Nedostatky: v katastru nemovitostí nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva. 

Odůvodnění: z doby minulé přetrvala skutečnost, že uvedený pozemek má jiného vlastníka 

než stavba na něm zbudovaná. Majitel stavby (garáže bez č.p.) FK Nepomuk proto žádá o 

odkoupení pozemku pod touto stavbou. Pozemky pod garážemi v Nepomuku se prodávaly za 

150 Kč/m2. Znalecký posudek uvádí částku 186 Kč/m2. Při navržení ceny se přihlíželo k tomu, 

že FK Nepomuk prodával městu Nepomuk pozemek v této lokalitě za 119 Kč/m2 a dále k 

tomu, že pozemky pod garážemi v části Nepomuk se prodávaly za 150 Kč/m2.  

Projednání:  

RMN září 2015 (nakonec jen odkoupení ppč 603/4 od FK),  

RMN 9. 11. 2017 (uloženo vyvěsit záměr)  

RMN 11. 12. 2017 (doporučeno zastupitelstvu ke schválení za 150 Kč/m2). 

Dalším návrhem je prodat pozemek za 100 Kč/m2. Vzhledem k tomu , že  FK Nepomuk vyšel 

vstříc městu při  prodeji části pozemku  při dotované akci  “Bezbariérové  pěší chodníky “ v 

Nádražní ulici. 

Předmětem hlasování nicméně zůstává prodej pozemku za 150 Kč/m2. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (466/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje prodej pozemku st. p. č. 667 o výměře 76 m2 v k. ú. Nepomuk (u 

fotbalového hřiště) Fotbalovému klubu Nepomuk (FK) za 150 Kč/m2. Náklady spojené s 

vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nese kupující. Prodej je osvobozen 

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

nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
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VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB KB MN 

A X A A A A X A A A Z A A A A 

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

Schváleno (12-0-1) 

 

 
19. Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie  (1:21:49 - 1:23:50) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Švec 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
STÁVAJÍCÍ STAV: Předmětem této VPS smlouvy je provádění měření rychlosti vozidel 

úsekovým měřením Městskou policií Blovice vyplývající z ust. § 79a zákona č. 361/2000 Sb.,   

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, dále z ust. § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů, na území města Nepomuk a oznamování zjištěných skutečností v souladu s ust.       

§ 74 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

NEDOSTATKY: Uzavření smlouvy je nutnou podmínkou pro provádění měření rychlosti 

vozidel úsekovým měřením na území města a následné oznamování skutečností nasvědčující 

spáchání přestupku. 

ODŮVODNĚNÍ: Bez této smlouvy nelze provádět úsekové měření na území města. 

PROJEDNÁNÍ: Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu smlouvu „Veřejnoprávní smlouva 

na výkon agendy městské policie dle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii, ve znění pozdějších předpisů“ mezi městem Blovice a městem Nepomuk. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
V 19:29 odešel P. Jiran. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (492/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie uzavřenou mezi 
městem Blovice a městem Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Mgr. Jiří Bešta.  
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 
 
20. Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o zrušení Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2016  (1:23:50 – 1:26:24) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: Na základě usnesení č. JedNZ3-15/2016 ze dne 15. 12. 2016 byla vydána 
Zastupitelstvem města Nepomuk vyhláška č. 3/2016, kterou se stanovila část společného 
školského obvodu Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace. Během 
pololetí roku 2017 sepsaly smlouvu o společném školském obvodu další obce, a tak byla na 
základě usnesení JedNZ3-17/2017 ze dne 15. 6. 2017 vydána vyhláška č. 1/2017 s doplněním 
všech obcí. Tato vyhláška plně nahrazuje vyhlášku č. 3/2016, ale nebylo v ní uvedeno 
zrušovací ustanovení týkající se vyhlášky č. 3/2016. Proto je nyní nutné zrušit vyhlášku č. 
3/2016 vydáním nové vyhlášky (15. 6. 2017 byla pouze zrušena část usnesení, na jehož 
základě se vydala vyhláška č. 3/2016 nikoli vyhláška samotná, ani nová vyhláška č. 1/2017 
neobsahovala zrušovací ustanovení, jak bylo již výše uvedeno).  
 
DISKUZE: 

Bez příspěvků.     

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (461/NZ3/2017) 
ZMN vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška 
města Nepomuk (dále též „vyhláška“) č. 3/2016, o stanovení části společného školského 
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obvodu Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace. Plnění usnesení 
zajistí Blanka Čubrová. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 
21. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 1/2001 (1:26:24 – 1:28:09) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Švec 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Tato vyhláška se musí zrušit, a to vyhláškou  č. 3/2017. Při kontrole MV ČR se zjistilo, že tato 
“historická” vyhláška nebyla ničím zrušena. Zjednání nápravy tímto způsobem požaduje 
MVČR. Vyhláška přílohou.  
 
V 19:33 odešel F. Holub. 
 
DISKUZE: 

 
HLASOVÁNÍ:  
Návrh usnesení: (491/NZ3/2017) 
ZMN vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška  
č. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města  
Nepomuk a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů. 
 

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

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

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

Schváleno (11-0-0) 
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22. Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih  (1:28:09 – 1:32:36) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Švec 
 
V 19:37 odešla A. Marušincová. 
V 19:37 se vrátil P. Jiran. 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Okresní soud Plzeň-jih zaslal návrh zvolení přísedícího soudce pana Ing. Daniela Kühnla, nar. 

20. 5. 1971, bytem Nepomuk, Nábřeží 219. Pan Kühnl projevil zájem vykonávat tuto funkci. 

Podle ust. § 64 odst. 1 z. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící okresních soudů volí 

zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. Do funkce jsou přísedící volení na 

dobu 4 let.    

DISKUZE: 

V. Novák se zeptal, kdo tuto osobu navrhl a zda se přijde představit, jelikož pokud se o 
člověku má hlasovat, chtěl by ho nejprve poznat.  
J. Švec odpověděl, že s tímto se přímo na něj obrátila soudkyně Okresního soudu a ptala se 
na minulost pana Kühnla a na to, zda s tím Město nemá problém. On ho také osobně moc 
nezná, jednou spolu řešili problém komunikace v Nábřežní ulici. Dle názoru pana Švece je to 
bratr bývalého ministra Kühnla. 
V. Novák se zeptal, zda byl pan Kühnl přizván na zasedání. 
J. Švec řekl, že nebylo dáno v patrnost, že musí být přítomen na zasedání zastupitelstva. 
V. Novák opáčil, že z morálního hlediska by měl tento člověk být přítomen a představen 
zastupitelům. Hlas pana Nováka rozhodně nedostane. 
 
V 19:39 se vrátila A. Marušincová. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (467/NZ3/2017) 
ZMN volí Ing. Daniela Kühnla do funkce přísedícího Okresního soudu Plzeň-Jih na dobu 4 

let.  

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

Z X Z A X A X N A Z A A A A A 

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

Schváleno (8-1-3) 
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23. Volba Kontrolního výboru (1:32:36 – 1:36:29) 
 
V 19:40 se vrátil F. Holub. 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Na necelý rok (do konce volebního období) je třeba zřídit nový kontrolní výbor. Nominováni 

byli: Vladimír Rund (nepřítomen, ale je k dispozici podepsané prohlášení, že s touto funkcí 

souhlasí) jako předseda a jako členové Václav Novák a Lenka Sedláková. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků – nikdo další nebyl nominován. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (490/NZ3/2017) 
ZMN volí předsedou kontrolního výboru Vladimíra Runda. 
 

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

A X Z A A A X A A A A A A A A 

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

Schváleno (12-0-1) 
 

ZMN volí členem kontrolního výboru Václava Nováka. 

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

A X A A A A X Z A A A Z A N A 

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

Schváleno (10-1-2) 
 

ZMN volí členkou kontrolního výboru Lenku Sedlákovou. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
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24. Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Nepomuk na rok 2018 (1:36:29– 1:38:30) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
V 19:44 odešel V. Kovář. 
V 19:46 přišel V. Kovář. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Právní úprava účetního odpisování majetku je rámcově dána zákonem č. 563/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 26 až 

32 a)) a účetními standardy. Majetek odepisují mj. účetní jednotky, které hospodaří s 

majetkem územně samosprávných celků. 

Odpisy vyjadřují opotřebení majetku v korunách za určitý časový úsek (max. jeden rok). 

Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu, ve kterém stanoví sazby 

odpisů v závislosti na předpokládaném opotřebení a životnosti majetku. Odpisy se počítají z 

ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví. 

Odpis – částka označující opotřebení majetku (v tomto případě za rok). 

Odpisový plán – plán po jakou dobu se bude jednotlivá věc/majetek odpisovat podle 

zařazení do skupiny a určení roční částky opotřebení z pořizovací ceny po dobu, po kterou se 

bude odepisovat. 

Při svěření majetku školským příspěvkovým organizacím k jejich vlastnímu hospodaření byly 

stanoveny odpisy vycházející z ceny svěřovaného majetku v daném období (budovy svěřeny 

pouze ZŠ a MŠ, ZUŠ je v nájmu v ZŠ a její odpisy jsou tudíž o podstatnou částku nižší). Při 

pořizování dalšího majetku byl jednotlivě schvalován odpisový plán pro tu určitou konkrétní 

věc (kolik let bude odepisována a jaké je její roční opotřebení v Kč). O tuto částku byly pak 

navýšeny celkové odpisy za všechen majetek pro daný rok. Celková částka pro rok 2018 je 

uvedena v návrhu usnesení a je obsažena v požadavcích finančních prostředků na odpisy u 

jednotlivých škol (viz. přílohy). 

Projednání: RMN 9. 11. 2017 – doporučeno zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 

usnesení. 
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DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (465/NZ3/2017) 

1) ZMN schvaluje odpisový plán na rok 2018 u Základní školy Nepomuk v roční výši 

393.051 Kč; 

2) ZMN schvaluje odpisový plán na rok 2018 u Mateřské školy Nepomuk v roční výši 

166.502 Kč; 

3) ZMN schvaluje odpisový plán na rok 2018 u Základní umělecké školy Nepomuk v 

roční výši 21.018 Kč. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

J. Švec vyhlásil desetiminutovou přestávku. 
 

25. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk (1:38:30 – 

1:45:38) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Švec 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Uvedená čísla vychází z počtu trvale žijících obyvatel  v obci ( městě Nepomuk ), a to 
v rozpětí od 3 001 do 5 000 obyvatel.  

Funkce Max. (možná) výše odměny Rozpětí možné výše 
zastupitelstvem schválené 
odměny 

Člen rady města 6.758,-- Kč 0 – 6.758,-- Kč 

Předseda výboru/komise 3.379,-- Kč 0 – 3.379,-- Kč 

Člen výboru/komise 2.816,-- Kč 0 – 2.816,-- Kč 

Člen ZM bez výkonu funkce 1.690,-- Kč 0 – 1.690,-- Kč 

  
Výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva : 
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                                      Nově od 1. 1. 2018          dosud 
Člen rady města    3.000,-- Kč  (1.910,-- Kč) 
Předseda výboru/komise   2.600,-- Kč  (1.560,-- Kč) 
Člen výboru/komise    2.400,-- Kč  (1.380,-- Kč) 
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.690,-- Kč      (660,-- Kč) 
 

DISKUZE: 

V. Novák požádal o vyjádření RMN. 

V. Kovář řekl, že si myslí, že lidé svou funkci nevykonávají pro peníze, ale z toho důvodu, že 
jim není lhostejný osud města, proto navrhuje, aby odměny zůstaly stejné jako dosud, snad z 
výjimkou členů rady města, kde je časová náročnost výrazně vyšší než u zastupitelů. 
J. Švec řekl, že RMN záležitost projednala včera a výsledkem je výsledná podoba tohoto 
bodu. Vzhledem k tomu, že V. Kovář vznesl protinávrh, bude se hlasovat o tom, aby odměny 
zůstaly stejné jako doposud. 
J. Somolík se zeptal, zda se původní výší odměny něco v zákoně neporuší. 
J. Švec mu odpověděl, že dolní hranice je 0,- Kč, takže bude vše v pořádku. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Protinávrh V. Kováře (text vlastního usnesení shodný, v příloze jiná výše odměn – shodná se 
stávajícím stavem) (494/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje v souladu s ustanovením § 84 , odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. , o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků výši měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Nepomuk za výkon funkce s platností od 1. 1. 2018 dle uvedené 

přílohy. 

ZMN schvaluje poskytnutí odměn od 1. 1. 2018 do konce volebního období. V případě 
uvolnění funkce a nástupu náhradníka za uprázdněný mandát bude poskytnuta odměna 
ode dne složení slibu a v případě změn v budoucnu při obsazení jednotlivých funkcí se 
odměna poskytne až ode dne zvolení do příslušné funkce. Odměny se nesčítají a 
neuvolněný zastupitel (ka) bere vždy pouze nejvyšší odměnu plynoucí z funkce. Plnění 
usnesení zajistí Václav Netušil. 
 

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

A X A Z A A X A N Z A A A A A 

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

Schváleno (10-1-2) 

 
Návrh usnesení:  původní návrh (po schválení protinávrhu nehlasovatelný). 
ZMN schvaluje v souladu s ustanovením § 84 , odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. , o výši odměn členů 
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zastupitelstev územních samosprávných celků výši měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Nepomuk za výkon funkce s platností od 1. 1. 2018 dle uvedené 

přílohy. 

ZMN schvaluje poskytnutí odměn od 1. 1. 2018 do konce volebního období. V případě 
uvolnění funkce a nástupu náhradníka za uprázdněný mandát bude poskytnuta odměna 
ode dne složení slibu a v případě změn v budoucnu při obsazení jednotlivých funkcí se 
odměna poskytne až ode dne zvolení do příslušné funkce. Odměny se nesčítají a 
neuvolněný zastupitel (ka) bere vždy pouze nejvyšší odměnu plynoucí z funkce. Plnění 
usnesení zajistí Václav Netušil. 

Nehlasováno 

 
 

 
26. Městské dotační programy 2018 (1:45:38 – 1:49:00) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: B. Čubrová, J. Somolík, P. Šašková, M. Rašínová a P. Kroupa 
 
J. Švec předal slovo P. Kroupovi. 
P. Kroupa seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy.  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Odůvodnění: Dotační programy města Nepomuku pro rok 2018 slouží pro podporu veřejně 
prospěšných projektů: 
1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, 
vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných 
skupin, které jsou součástí neziskových organizací. 

2. Podpora kulturních akcí  

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění. Je určen na podporu kulturních 
akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku. 

3. Podpora sportovních akcí  

Cílem dotačního programu je rozvoj a propagaci sportu. Je určen na podporu sportovních 
akcí, turnajů a soutěží realizovaných ve městě Nepomuku či jeho nejbližším okolí. 

4. Podpora činnosti neziskových organizací 

Dotační program je určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových 
organizací působících ve městě Nepomuku. 

5. Obnova historického jádra města Nepomuku 
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Smyslem programu je na zachování památkových hodnot a rázu historického jádra města 

a to prostřednictvím podpory obnovy a rehabilitace staveb neprohlášených za kulturní 

památky, které leží na jeho území. 

 

Projednání: RMN 11. 12. 2017 – doporučeno ke schválení ve znění navrženého usnesení 

P. Kroupa upozornil na jedinou změnu oproti loňskému roku na základě podnětu M. Kubíka - 

do pravidel programu se vkládá do podpory činnosti neziskových organizací čl. 7 bod h) 

týkající se udržitelnosti projektu po dobu 5 let v případě pronájmu majetku. V tomto smyslu 

budou upraveny všechny smlouvy, které budou uzavírány v rámci tohoto programu a které 

budou schvalovány na příštím zasedání zastupitelstva.  

Dále je ještě změna v tom, že jsou do podmínek přesně zanesena pravidla pro sestavení 

výběrové komise - komisi stanovuje RMN na základě podnětů sportovní komise či kulturní 

komise. 

 

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (480/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje pravidla dotačních programů města Nepomuk pro rok 2018: 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

5) Obnova historického jádra města Nepomuk 

 

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

A X A A A A X Z A A A A A A A 

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

Schváleno (12-0-1) 

 

27. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na 
opravu kostela sv. Jakuba  (1:49:00 – 1:52:19) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
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J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy.  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk požádala dne 20. 10. 2017 o prodloužení 

doby poskytnutí dotace na opravu soklu kostela sv. Jakuba do 30. 06. 2018. Odůvodnění je v 

žádosti, která je přílohou tohoto usnesení. Rada Města Nepomuk projednala žádost 

Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk dne 25. 10. 2017. 

 
DISKUZE: 
P. Kroupa upřesnil, že realizace opravy soklu nebyla dokončena z důvodu počasí. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (459/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje žádost Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk o prodloužení 

termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na opravu kostela sv. Jakuba a 

prodloužit termín předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 30. 06. 2018. 

 

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

A X A A A A X Z A A A A A A A 

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

Schváleno (12-0-1) 

 

28. Zřízení platebního terminálu v podatelně městského úřadu Nepomuk  
(1:52:19 – 2:00:28) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi.  
J. Somolík seznámili přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Česká spořitelna a. s. zaslala městu Nepomuk na jeho žádost podmínky pro zřízení a 

provozování platebního terminálu v budově města. Zástupkyně ČS navštívily zasedání 

zastupitelstva a seznámily přítomné s podrobnostmi o terminálu (viz bod č. 8). Trochu 

problematickým aspektem je poplatek 400,- Kč měsíčně, pokud se na platbách nevybere 

alespoň 100 000,- Kč. J. Somolík informoval veřejnost o rozhovoru s jednou z bankéřek ČS, 
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při němž bankéřka slíbila, že se pokusí domluvit se společností zajišťující provoz terminálů 

odpuštění poplatku v případě, že Město zřídí terminály dva.  

DISKUZE: 
P. Jiran souhlasil s tím, aby byl Městu odpuštěn poplatek, jelikož Město Nepomuk je stálým 
dlouhodobým klientem ČS. Navrhuje také zřídit 3 terminály - podatelna, budova státní 
správy nad radnicí, infocentrum. Nemyslí si, že to musí být nutně zřízeno už v lednu, stačilo 
by, kdyby se to stihlo ještě v tomto funkčním období. Rád by s realizací ještě počkal a byl by 
rád, kdyby proběhlo jednání J. Švece se zástupci ČS o tom, že město by si zasloužilo tři 
terminály, a to bez poplatků. Také si myslí, že "poplatek" 1,65 % z každé částky, která projde 
terminálem, je příliš vysoký a Město by si zasloužilo lepší podmínky. 
V. Kovář řekl, že chápe snahu Města vyvarovat se poplatkům navíc. Myslí si, že šance 
vyvarovat se paušálnímu poplatku 400,- Kč měsíčně tu je, ale 1,65 % z každé platby není zase 
tak vysoký poplatek, navíc to není poplatek bance, nýbrž poplatek kartovým společnostem 
(např. VISA). S tím asi Město ani banka moc nenadělají, navíc to není špatná nabídka. 
V. Vokurka odvětil, že ČS ve firmě, kde pracuje, nabídla terminál s poplatkem cca 3 %, ale 
nakonec se dohodami dokázali dostat na nižší procento, než je teď nabídka Městu. Navrhuje 
pověřit starostu města jednáním a tím to pro dnešek ukončit.  
Z. Bouše řekl, že Finanční výbor se shodl na tom nedoporučit tento bod ke schválení tak, jak 
je, a také navrhuje pouze pověřit starostu jednáním.  
Je tu tedy protinávrh - pouze pověřit starostu města jednáním o zřízení terminálu. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Protinávrh k návrhu usnesení: (482/NZ3/2017) 
ZMN pověřuje starostu města Nepomuk, Ing. Jiřího Švece, dalším jednáním ve věci zřízení 
platebního terminálu v podatelně Městského úřadu Nepomuk, popřípadě na dalších 
místech. 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 

 
Původní návrh usnesení: (schválením protinávrhu nehlasovatelný) 
 
ZMN schvaluje zřízení platebního terminálu v podatelně městského úřadu Nepomuk 
ZMN pověřuje starostu města Nepomuk, ing. Jiřího Švece, podpisem žádosti o akceptaci 
platebních karet. 

Nehlasováno 
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29. Finanční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Úprava 
stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace 
cyklostezky Helenka“ (2:00:28 – 2:21:37) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 
P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Mikroregion Nepomucko realizuje projekt „Úprava stávajícího povrchu a položení obrusné 
vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka“, podpořený v rámci programu 
Individuální dotace ODSH 2017 Plzeňského kraje částkou 1.200.000,- Kč. Nyní se realizuje 
úsek od splavu k lesní školce/oboře a druhý úsek podél obory. Do tohoto projektu je 
zapojeno i město Nepomuk. Spolufinancování nad výši dotace bylo dohodnuto již během 
přípravy projektu. V případě Nepomuku se jedná o částku 350.000 Kč. Doba udržitelnosti 
bude 5 let, do 31. 12. 2022. Investice (stezka bez pozemků) v rámci druhého úseku bude po 
uplynutí udržitelnosti papírově patřit městu Nepomuk. Pozemky zůstanou obce 
Klášter. Celkové náklady na oba úseky jsou 1.803.142 Kč vč. DPH. Náklady na zbudování 
druhého úseku jsou 1.016.642 Kč. 
 
DISKUZE: 
V. Novák řekl, že se vsadí, že 90 % přítomných ještě nebylo na vyasfaltované cyklostezce. On 
už ano, prošel ji několikrát. Jediný klad vidí v trojúhelníku od jezírka kolem dvou baráčků. 
Jinak si myslí, že povrch vydrží maximálně rok a začne se to bortit. Je to dobré leda jako 
základ pro jiný povrch. Jsou tam kritická místa např. se starými akáty, se skálou atd. Tam to 
musí být velice kvalitně uděláno. Jinak jsou to zase další vyhozené peníze. Dále nejde např. 
zabránit tomu, aby se tam jezdilo na motorkách a docházelo k poškozování povrchu. V. 
Novák není proti nápadu asfaltové např. in-line dráhy, ale navrhoval by ji udělat kolem hřiště 
u školy, kde by to bylo z mnoha důvodů ideální. Prosí o zvážení nápadu. 
J. Švec doporučil V. Novákovi, aby se šel podívat do Bezděkovce směrem na Oselce. Tam je 
část komunikace ve vlastnictví Města Nepomuk, dělal se tam povrch tou samou technikou a 
komunikace je určena pro přepravu dřeva. Lze obě tyto cesty časem porovnat a zjistit obsah 
škod. 
P. Motejzík doplnil, že dopravní značka zabrání vjezdu veškerých motorových vozidel (tato 
značka tam dříve už byla). Dále je pětiletá záruka zhotovitele, který po dobu pěti let, než 
bude stezka převedená do majetku města, bude řešit záruční opravy, takže není třeba se bát, 
že město dostane po pěti letech stezku v zuboženém stavu. 
V. Vokurka řekl, že čas ukáže, že jsou tam problematická místa např. kvůli kořenům, ale 
určitě není problém nějaký strom např. porazit. 
V. Novák řekl, že úsek, který je směrem k viaduktu, má být i pro osobní vozidla (protože vede 
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i k soukromým pozemkům). Co se týče pětileté záruky, to je problém zhotovitelské firmy. Ale 
všichni dobře ví, jak to pak s opravami komunikací dopadá.  
V. Kovář se zeptal P. Motejzíka, jestli se počítá, že se bude dělat i druhá část k viaduktu. 
P. Motejzík odpověděl, že se na příští rok plánuje i tato část, ale dnes se jedná jen o část 
kolem školky. 
J. Švec doplnil, že co se týše zkvalitnění části od mlýna k viaduktu, tak to je skutečně 
projektováno jako oblast s provozem, takže to nebude pokryto příliš slabou vrstvou asfaltu, v 
projektu je s provozem počítáno. Pokud budou příští rok finance, pak se tento úsek opraví v 
rámci rozpočtu města. 
M. Baroch řekl, že pokud bude mít Město Nepomuk připravený úsek, který bude možno 
napojit na další cyklotrasy, bude potom snazší získávat další dotační finanční příspěvky v 
rámci rozvíjení cykloturistiky. 
Z. Bouše jako předseda finančního výboru řekl, že FV bere tento bod na vědomí, jen se 
pozastavil nad jednou věcí, zda nebude v budoucnu problém, že do majetku města po 5 
letech přejde jen ten povrch, ale ne pozemek pod ním. 
P. Motejzík odpověděl, že je to podobný případ jako s táborem v Přebudově, který spadá 
pod katastr obce Kasejovice, ale stavby patří Nepomuku. Advokát při jednání potvrdil, že by 
neměl být v budoucnu žádný problém s údržbou komunikace, ačkoliv pozemky zůstanou v 
katastru Kláštera, tak komunikace bude patřit Nepomuku. 
Z. Bouše řekl, že Přebudov je trochu jiný případ, protože ten už patří Nepomuku. Nejde o 
katastr, ale o to, kdo je vlastníkem pozemku. Povrch bude města Nepomuk, ale to, co je pod 
tím povrchem, Nepomuka nebude. Tím pádem město bude spravovat v podstatě majetek, 
který nebude jeho. 
P. Motejzík potvrdil, že je pravda, že majetkově bude pozemek nadále obce Klášter. 
J. Švec řekl, že zkušený advokát p. Kubeš stvořil takovou smlouvu, která nepřinese žádné 
překážky týkající se tohoto majetkového aspektu. 
P. Kroupa řekl, že co se týče poznámky V. Nováka, P. Kroupa nemá nic proti tomu jezdit na 
in-linech na okruhu, jen v projektu, který řeší oblast hřiště u školy atd. je navržen inline ovál 
nikoliv kolem hřiště, kde má být tartan, ale kolem louky. Dále - není nadšený z povrchu, který 
se na stezce objevil, na druhou stranu to bere jako možnost cyklopropojení nádraží s 
centrem města po rovině. 
 
Ve 20:40 odešel V. Novák. 
 
Návrh usnesení: (479/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt 

„Úprava stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky 

Helenka“ ve výši 350 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

A X A A Z A X X A A A A Z N A 

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



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 12.12.2017 
 

 
 
Schváleno (9-1-2) 

 

30. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 a střednědobý výhled 
rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2018-2020 (2:21:37 – 2:27:21) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 

 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi a J. Somolíkovi. 
P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. P. 
Motejzíka doplnil J. Somolík. 
 
V 20:43 odešel M. Němec. 

Ve 20:45 se vrátili M. Němec a V. Novák. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Rozpočet dobrovolného svazku obcí schvaluje valná hromada. Je nutné, aby návrh rozpočtu 
byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu rozpočtu 
na valné hromadě. Zveřejnění návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Nepomucko proběhlo dne 05. 11. 2017. Valná hromada schválila rozpočet a střednědobý 
výhled rozpočtu dne 21. 11. 2017. Schválený rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 
2018 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2018-2020 je 
zveřejněný na adrese https://www.nepomuk.cz/obcan/aktualni-vyvesene-dokumenty/. 
 
Aktivity vykonávané v rámci projektu: 
CSS – zajištění aktivit pro obce 
zajištění právních služeb pro obce, 
zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, 
příprava, řízení a administrace projektů obcí, 
příprava, řízení a administrace projektů mikroregionu, 
monitoring dotačních titulů, 
projektové poradenství obcí, 
příprava webových stránek DSO, 
příprava informačního zpravodaje pro občany, 
propagace a zvyšování informovanosti o činnosti CSS 
zajištění zpracování strategie rozvoje obce 
Veřejné zakázky 
Školení 
Počet aktivit od počátku projektu (červenec 2016 až listopad 2017) – 798 
  

https://www.nepomuk.cz/obcan/aktualni-vyvesene-dokumenty/
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Aktuální projekty, kde je žadatelem Mikroregion 

DSO Bioodpady - Kompostéry 
 
OPŽP - 40. výzva   1603801 Kč 

DSO Bioodpady - Kontejnery a technika 
 
OPŽP - 41. výzva   1677000 Kč 

DSO Eva Urbanová a andílci 
 
Plzeňský kraj   81000 Kč 

DSO Cyklostezka Helenka – pevný povrch 
 
Plzeňský kraj   1200000 Kč 

DSO 68. Výzva - svozový automobil 
 
OPŽP - 68. výzva   2719000 Kč 

DSO Busta Richarda Böhnela 
 
Plzeňský kraj   40000 Kč 

Celkem požadované / získané dotace: 7.320.000 Kč 
  
Individuální projekty pro obce: 
Kancelář zpracovala individuální projekty pro obce – celkem bylo v letošním roce zpracováno 
ve spolupráci s obcemi 35 projektů v různých odvětvích, požadovaná dotace na rok 2017 v 
částce 11.050.558 Kč. V zásobníku projektů je dalších 46 projektů obcí. 
Výběr projektů zpracovaných pro Nepomuk: Kontejnery a technika, domácí kompostéry, 
Oprava hřbitovní zdi, Místa pasivního odpočinku v Luční ulici, Naučná stezka v okolí Nového 
rybníka, Cyklostezka Helenka, Oprava kašny na náměstí a sochy F. Palackého v Zeleném Dole, 
dotace na kulturní akce a expozice osobností Nepomucka v Městském muzeu. 
  
Kulturní akce (výběr 2017): 
Mimořádné prohlídky zámku Zelená Hora 
Koncert Eva Urbanová a Andílci 
Slavnostní odhalení oltáře na Zelené Hoře 
150. Výročí příjezdu prvního vlaku do Nepomuku 
200 let s Rukopisem zelenohorským 
Edita Adlerová ve Spáleném Poříčí 
  
Pozvánky: 
Vánoční koncert Edity Adlerové – 16. 12. Starý Smolivec 
Česká mše vánoční – 22. 12. Nepomuk 
Studenti konzervatoře v Milči – 26. 12. Mileč 
  
Členské příspěvky města Nepomuk na rok 2017: 111.480 Kč 
  
Získané dotace pro město Nepomuk v roce 2017: 3.590.000 Kč 
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DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (481/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 a střednědobý 

výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2018-2020. 

 

 

31. Rozšíření a modernizace sběrného dvora odpadů Nepomuk – Dvorec 
(2:27:21 – 2:36:47) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: T. Chouň 
 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 
P. Motejzík seznámil přítomné se obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy.  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Projekt rozšíření a modernizace sběrného dvora bude podán v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014 – 2020, 69. výzva OPŽP, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, 
ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického 
využití odpadů. Žadatelem bude město Nepomuk, zpracovatelem žádosti Mikroregion 
Nepomucko. Cílem projektu je zavedení systému pro separaci/oddělený sběr odpadu formou 
rozšíření a modernizace sběrného dvora v Nepomuku – Dvorci. V rámci projektu bude 
zřízena nová jáma na velkoobjemové kontejnery včetně vsaku na dešťovou kanalizaci, která 
umožní obyvatelům i pracovníkům dvora lepší manipulaci s dovezeným velkoobjemovým 
odpadem. Zároveň dojde k umístění několika nádob na separaci různých druhů odpadu 
(velkoobjemový odpad, BRKO, papír, sklo a nápojové kartony) a rozšíření kapacity sběrného 
dvora. V rámci projektu bude rovněž zrealizováno oplocení a pořízeny nové nádoby a 
kontejnery na velkoobjemový odpad, tříděný odpad a BRKO. Coby nezpůsobilý výdaj v rámci 
projektu bude zrealizována zpevněná manipulační plocha, zřízen nový přístřešek a upraven 
stávající přístřešek. Realizace je předpokládána  v roce 2019. 
  
zastavěná plocha stávající………………………. 1918,7 m2 
zastavěná plocha nová ………………………….. 1645,4 m2 
zastavěná plocha celková ……………………….. 3564,1 m2 
  
Financování / jednotlivé části projektu 
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Uznatelné výdaje bez DPH 
Jáma pro kontejnery 2187121   
Oplocení 512948   
Dešťová kanalizace a vsak 320113   
Kontejnery na VO (6x) 39m3 480000   
Nádoby - zvony (papír, sklo, nápojové kartony) - celkem 3x 60000   
Kontejnery na BRKO (3x) 19,8m3 135000   
Výběrové řízení 30000   
Projektové poradenství (DAOS CONSULTING, s.r.o.) 30000   
Publicita/letáky – informační kampaň 2000 ks 10000   

 
3765182   

  
  

  
  

Neuznatelné výdaje bez DPH 
 

  
Krytý ocelový přístřešek 383158   
Stávající přístřešek 118176   
Vedlejší a ostatní náklady 153500   
zpevnění plochy areálu 2689984   

 
3344818   

  
  

celkem bez DPH 21% 7110000   
 
Celkové náklady na rozšíření a modernizaci dvora včetně kontejnerů, nádob, výběrového 
řízení apod. činí 8.603.100 Kč vč. DPH. Požadovaná dotace 3.872.489 Kč. Což činí cca 45% 
celkových nákladů. 
 
Navýšení kapacity sběrného dvora 
Kapacita se navýší o 252, 93 tun odpadu. 
 

Hlavními přínosy projektu jsou: 

  

1.      Rozšíření a modernizace sběrného dvora. 

2.      Snazší manipulace a ukládání velkoobjemového odpadu. 

3.      Zvýšení kapacity sběrného dvora o 252,93 tun. 

4.      Snížení podílu komunálního odpadu v obcích, sběrných dvorech a na skládkách. 

5.      Ekonomické úspory (minimalizace nákladů obce spjatých s likvidací odpadů). 

6.      Snížení objemu komunálního odpadu ukládaného na skládky formou separace. 

7.      Významné plnění cílů POH ČR i POH Plzeňského kraje. 
 

DISKUZE: 

V. Novák se zeptal, jestli tomu rozumí dobře, že k rozšíření sběrného dvora dojde směrem na 
Tojice. Upozornil, že je tam potok, tudíž se zeptal, zda projekt splňuje veškeré náležitosti 
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týkající se ochrany životního prostředí apod.  
P. Motejzík odpověděl, že k tomu je několik stanovisek např. Plzeňského kraje, a stanoviska 
byla pozitivní. 
V. Novák se zeptal, jaká je udržovací doba. 
P. Motejzík odpověděl, že 5 let. 
V. Novák řekl, že to tedy znamená, že 5 let se tam nesmí nic měnit bez vědomí těch, kteří 
projekt zastřešují, což mu P. Motejzík potvrdil. 
M. Němec se zeptal, jestli rozšíření dvora bude mít nějaký ekonomický přínos z hlediska 
např. vyvážení či velkokapacitních kontejnerů. 
P. Motejzík řekl, že velká výhoda bude, že se kontejnery zapustí pod zem, momentálně je 
jejich kapacita využita tak na dvacet pět tun, ale díky zapuštěnosti se dokážou naplnit až do 
40 tun. 
V. Kovář řekl, že se dvůr bude rozšiřovat severně, kde je momentálně místo pro bioodpad 
typu listí. Zeptal se, zda toto místo na bioodpad bude pak součástí dvora, nebo zda se pro 
bioodpad najde jiné umístění.  
P. Motejzík odpověděl, že se počítá s nákupem nádob na bioodpad, které budou součástí 
dvora.  
F. Holub řekl, že už byla přivezena štěpkovačka, k níž bude přistaven kontejner, takže pokud 
někdo přiveze větve, tak se už nebudou pak odvážet haldy větví, nýbrž už zpracovaný 
štěpkovaný odpad. 
P. Kroupa doplnil, že dochází jenom k rozšiřování v rámci plochy, která už tam stejně je, jen 
se nově oplotí. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (478/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí projekt na rozšíření a modernizaci sběrného dvora Nepomuk – 
Dvorec zpracovaný Mikroregionem Nepomucko, stavební a technologická část – Ing. 
Milenou Strakovou. 
ZMN schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí, 69. výzvy 
ve výši  3.872.489,- Kč při celkových nákladech projektu  8.603.100,- Kč včetně DPH. Plnění 
usnesení zajistí p. Pavel Motejzík. 
Realizování projektu při obdržení dotace v roce 2019. Plnění usnesení zajistí Tomáš Chouň. 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
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32. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017  (2:36:47 – 

2:40:53) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné se obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk má zpracovanou směrnici o inventarizaci majetku. Přílohu č. 1 této  

směrnice tvoří Plán inventarizace majetku Města Nepomuk. Plán inventarizace majetku 

Města Nepomuk na rok 2017 je zpracován a je přílohou tohoto usnesení. Plán inventarizace  

projednala Rada města Nepomuk dne 11. 12. 2017. 

J. Švec upozornil na změnu odsouhlasenou 11. 12. 2017 - František Holub půjde na 

inventarizaci muzea, MěKS a Rodného domu A. Němejce a Fénixu, Pavel Kroupa zase na 

inventarizace odboru dopravy. 

Ve 20:58 odešel P. Jiran. 

 
DISKUZE: 
J. Švec se zeptal šéfa FV, zda souhlasí. 
Z. Bouše potvrdil souhlas. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (477/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2017.  
 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 

J. Somolík poprosil zastupitele, aby se podepsali na inventarizační arch do kolonky podpisový 
vzor. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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33. 10. rozpočtové opatření v roce 2017 (2:40:53 – 2:43:43) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné se obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
10. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 10. 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. 10. rozpočtové opatření projednala a schválila rada Města Nepomuk 

dne 25. 10. 2017. 

 

Příjmy v rámci 10. rozpočtového opatření v roce 2017 byly navýšeny o 305 600 Kč.  

 

Na straně příjmů bylo změněno:   

- položka dotace 4111 navýšena  o částku 84 920 Kč. Jedná se dotaci na volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 54 920 Kč a o dotaci na volby prezidenta 

České republiky ve výši 30 000 Kč. 

- položka dotace 4116 navýšena o částku 164 940 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 121 900 Kč.  

- položka dotace 4122 navýšena o částku 55 740 Kč. Jedná se o dotaci na pečovatelskou 

službu ve výši 55 740 Kč.  

Příjmy po 10. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

110 259 430 Kč. 

 

Výdaje v rámci  10. rozpočtového opatření v roce 2017 byly navýšeny o stejnou částku jako 

příjmy - tj. o částku 305 600 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů byla rozdělena takto:  
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Na § 1036 – Správa v lesním hospodářství byla zaúčtována dotace na činnost odborného 

lesního hospodáře ve výši 121 900 Kč. 

 

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 55 740 Kč 

 

Na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR byla zaúčtována dotace na volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 54 920 Kč. 

 

Na § 6118 – Volba prezidenta republiky byla zaúčtována dotace na volby prezidenta České 

republiky ve výši 30 000 Kč. 

 

Přesuny finančních prostředků mezi závaznými ukazateli, které nemají vliv na celkový 

objem rozpočtovaných výdajů: 

 

Z  § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly bylo přesunuto 85 000 Kč. 

Částka 25 000 Kč byla přesunuta na § 3113 - Základní školy (příspěvek na adaptační kurz – 

schválilo Zastupitelstvo dne 13.09.2017) a částka 60 000 Kč na § 4339 - Ostatní sociální péče 

a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče) – (výdaje na výkon státní správy v této 

agendě jsou vyšší než obdržený příspěvek od Úřadu práce, který na rok 2017 činil 96 000 Kč). 

 

Z § 3612 – Bytové hospodářství  bylo přesunuto 500 000 Kč na § 3639 - Komunální služby a 

územní rozvoj jinde nezařazené (rozpočtované výdaje na technické služby byly k 30.09.2017 

naplněny z téměř 78 %). 

 

Z § 6171 – Činnost místní správy  bylo přesunuto 500 000 Kč na § 3319 – Ostatní záležitosti 

kultury (rozpočtované výdaje na kulturu byly k 30.09.2017 naplněny z 97 %). 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Podrobnosti jsou v plánu investic na rok 2017, který je součástí přílohy 10 rozpoctove 

opatreni 2017.pdf, a dále v e-mailové zprávě odeslané všem zastupitelům, která je přílohou 

tohoto usnesení. 
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Výdaje po 10. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 144 479 230 Kč. 

 
DISKUZE: 
Z. Bouše řekl, že FV bere tento bod na vědomí. 
 
Návrh usnesení: (460/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí 10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 110 259 430 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 144 479 230 Kč. 

 

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

34. 11. rozpočtové opatření v roce 2017 (2:43:43 – 2:44:49) 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné se obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
11. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 10. 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. 11. rozpočtové opatření projednala a schválila rada Města Nepomuk 

dne 22. 11. 2017. 

Příjmy v rámci 11. rozpočtového opatření v roce 2017 navýšeny o 180 500 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka dotace 4116 navýšena  o částku 40 500 Kč. Jedná se příspěvek od Úřadu práce na 

veřejně prospěšné práce.  

- položka dotace 4122 navýšena  o částku 40 000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

Plzeňského kraje na projekt "Nová expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském 

muzeu a galerii Nepomuk".  

- Sociální fond – příjmy sociálního fondu navýšeny o 100 000 Kč .  
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Příjmy po 11. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

110 439 930 Kč. 

 

Výdaje v rámci  11. rozpočtového opatření v roce 2017 navýšeny o stejnou částku jako 

příjmy tj. o částku 180 500 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Na § 2143 – Cestovní ruch zaúčtována neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Nová 

expozice Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk" ve výši 

40 000 Kč.  

 

Na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené zaúčtován příspěvek  

od Úřadu práce  ve výši 40 500 Kč. 

 

Na § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně zaúčtovány výdaje 

sociálního fondu ve výši  100 000 Kč. 

 

Přesuny finančních prostředků mezi závaznými ukazateli, které nemají vliv na celkový 

objem rozpočtovaných výdajů: 

 

Z  § 2212 – Silnice přesun 500 000 Kč na § 1031 - Pěstební činnost ( lesní hospodářství ). 

(rozpočtované výdaje na lesní hospodářství byly k 31.10.2017 naplněny z téměř 95 %) 

 

V § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část přesun 75 000 Kč z SDH Nepomuk na SDH 

Dvorec. (generální oprava přenosné stříkačky).  

 

Na § 2143 - Cestovní ruch přesun 145 000 z  § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a 

podpora samostatného bydlení v souvislosti s celkovými výdaji na projekt  "Nová expozice 

Významné osobnosti Nepomuka v Městském muzeu a galerii Nepomuk", které činí 184 119 

Kč. 

 

Financování  

V roce 2017 přijatý úvěr ve výši 638 000 Kč na zakoupení elektroautomobilu. Splátky úvěru v 

roce 2017 budou činit 21 877,89 Kč. 

 

Kapitálové výdaje (investice) 
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Podrobnosti  jsou v plánu investic na rok 2017, který je součástí přílohy 11 rozpoctove 

opatreni 2017.pdf. 

 

Výdaje po 11. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 144 559 730 Kč. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (473/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí 11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 110 439 930 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 144 659 730 Kč. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ve 21:06 se vrátil P. Jiran. 
 

35. 12. rozpočtové opatření v roce 2017 (2:44:49 – 2:49:07) 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné se obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
12. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 10. 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 12. rozpočtového opatření v roce 2017 navýšeny o 413 610 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka dotace 4116 navýšena  o částku 143 610 Kč. Jedná se Neinvestiční dotaci MVGŘHZS 

na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 136 060 Kč a o dotaci na úhradu 

zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona ve výši 7 550 Kč .  
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- položka dotace 4122 navýšena  o částku 20 000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

Plzeňského kraje na projekt "Zlepšení informovanosti návštěvníků - mapa Městské naučné 

stezky v Nepomuku, doplnění vybavení informačního centra Nepomuk" 

- položka dotace 4222 navýšena  o částku 250 000 Kč. Jedná se o investiční dotaci Plzeňského 

kraje na akci "Nutné řešení výměny odradonovacího zařízení na úpravně vody v Nepomuku".  

 

Příjmy po 12. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

110 853 540 Kč. 

 

Výdaje v rámci  12.rozpočtového opatření v roce 2017 navýšeny o stejnou částku jako příjmy 

tj. o částku 413 610 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

Na § 1031 - Pěstební činnost ( lesní hospodářství ) zaúčtována dotace na úhradu zvýšených 

nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona ve výši 7 550 Kč. 

 

Na § 2143 – Cestovní ruch zaúčtována neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt 

"Zlepšení informovanosti návštěvníků - mapa Městské naučné stezky v Nepomuku, doplnění 

vybavení informačního centra Nepomuk"ve výši 20 000 Kč.  

 

Na 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část zaúčtována neinvestiční dotace MVGŘHZS na 

výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 136 060 Kč. 

 

Přesuny finančních prostředků mezi zavaznými ukazateli, které nemají vliv na celkový 

objem rozpočtovaných výdajů: 

 

Na § 2310 - Pitná voda přesun 150 000 Kč z  § 6171 – Činnost místní správy 

 

Na § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly přesun 250 000 Kč z  § 6171 

– Činnost místní správy 

 

Na § 3631 - Veřejné osvětlení přesun 150 000 Kč z  § 6171 – Činnost místní správy 

 

Z  § 6171 – Činnost místní správy  přesun 550 000 Kč na § 2310, § 2321 a § 3631 

 

Financování  
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V roce 2017 přijatý úvěr ve výši 638 000 Kč na zakoupení elektroautomobilu. Splátky úvěru v 

roce 2017 budou činit 21 877,89 Kč. 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Podrobnosti  jsou v plánu investic na rok 2017, který je součástí přílohy 12 rozpoctove 

opatreni 2017.pdf. 

 

Výdaje po 12. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 145 073 340 Kč. 

 
DISKUZE: 
Z. Bouše řekl, že FV doporučuje tento bod ke schválení. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (474/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje 12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 110 853 540 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 145 073 340 Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka zaúčtováním 12.rozpočtového opatření. Plnění usnesení  

zajistí Jaroslav Somolík. 

 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

36. Rozpočet města Nepomuk na rok 2018 (2:49:07 – 3:16:00) 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné se obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rozpočet obce na následující rok schvaluje zastupitelstvo obce. Je nutné, aby návrh rozpočtu 
byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu rozpočtu 
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na zasedání zastupitelstva. Zveřejnění návrhu rozpočtu města Nepomuk proběhlo dne 24. 
11. 2017. Před tímto zveřejněním projednala  návrh rozpočtu rada města Nepomuk dne 22. 
11. 2017 a doporučila zastupitelstvu  schválit rozpočet na rok 2018. V případě neschválení 
rozpočtu zastupitelstvem do 31. prosince daného roku, musí zastupitelstvo schválit tzv. 
“Pravidla rozpočtového provizoria” na dobu, po kterou není schválen rozpočet na daný rok. 
 
DISKUZE: 
V. Novák řekl, že oblast kultury byla proti minulému volebnímu období navýšena minimálně 
dvakrát. Proto navrhuje, jelikož dochází v oblasti kultury k vyhazování peněz, aby v této 
oblasti došlo ke snížení o 1 000 000,- Kč a tyto peníze byly použity jinak. 
M. Baroch řekl, že pokud V. Novák vznáší protinávrh, pak je třeba, aby bylo specifikováno, 
kam mají být ty finanční prostředky přesunuty.   
V. Novák navrhl, aby byly použity ke snížení deficitu. 
M. Němec řekl, že si myslí, že je pozitivní, že byl plán investic projednáván na komisi rozvoje 
investic (pozvánka byla zveřejněna na webu města, avšak až 14. 11., přičemž událost se 
konala 15. 11., to by chtělo pro příště zlepšit). Co se týče samotného plánu investic, je 
pozitivní to, že nyní obsahuje poznámku, která trochu rozvíjí konkrétní investice, ale 
představoval by si větší specifikaci jednotlivých investic. Zeptal se, zda by bylo možné 
vysvětlit některé nic neříkající položky, např. 3 000 000,- Kč na "podporu ostatních 
produkčních činností - v paragrafu 232". 
J. Somolík řekl, že do roku 2017 byly účtovány výdaje na lesy na paragraf 231. Pak ale bylo 
zjištěno, že by se výdaje na lesy měly účtovat v paragrafu 232. Takže jsou to hospodářské 
lesy. Podobné změny a přesuny proběhly i v jiných paragrafech. 
P. Kroupa řekl, že není pravdou, že by byl na dvakrát navýšen rozpočet kultury. Byl navýšen o 
2 000 000,- Kč (z 3 200 000,-). Je třeba si uvědomit, co se všechno město pořádá za akce, a to 
prostě něco stojí. Ukázal kompletní přehled (promítaný na plátno), co se za co utratilo, co 
všechno se pořádalo a kolik co stojí. Pokud se sníží náklady na kulturu, pak se asi nebude 
moct v příštím roce uspořádat téměř nic, protože rozpočet nepokryje potřebné náklady. 
Milion v rozpočtu představují například Nepomucké noviny, farmářské trhy a program na 
Malé letní scéně. 
 J. Somolík řekl na doplnění, že jsou schváleny dotační programy na rok 2018 - do těch se 
rozpočtuje 800 000,- Kč. Dále má město vyhlášku, která stanovuje poplatek za komunální 
odpad 550,- Kč za osobu za rok. Rozpočet počítá s tím, že tato částka zůstane neměnná. 
J. Švec doplnil, že ani ze strany svozové firmy není tlak na zvyšování cen. 
V. Vokurka řekl, že kultura opravdu mnoha lidem připadá jako černá díra, ve které mizí 
prostředky města. V. Vokurka je pro zvýšení rozpočtu, pokud to bude smysluplné. V 
záznamech je uvedeno, že výdělečnou akcí bylo třeba Divadlo Járy Cimrmana - jediná 
plusová akce v Nepomuku. Jestliže se zvýší náklady na kulturu, bylo by třeba změnit druh 
pořádaných akcí, ať už na náměstí nebo na Malé letní scéně, dále by bylo dobré promyslet 
třeba průběh Pivních slavností. Když do Nepomuka přijedou V. Vokurkovi příbuzní z Klatov 
nebo Plánice, říkají, že se tu pořád něco děje, že to snad ani není možné. Možné to je, ale je 
otázka, jestli všechny akce v současné podobě mají smysl. Jestli má např. smysl, aby sem jel 
Dobeš přes půl republiky a krylo se mu to s jinou akcí.  
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P. Kroupa řekl, že tendence návštěvnosti na Malé letní scéně je vzrůstající. Druhá věc je ta, 
že pokud má být kultura kvalitní, musí se do ní zkrátka něco investovat. Vypichování zrovna 
Divadla J. C. není směrodatné, protože je to fenomén. Města většinou dávají na kulturu 5-10 
% rozpočtu. Nepomuk je tedy aktuálně na spodní hranici s rozpočtem 5 000 000,- Kč. 
V. Vokurka řekl, že to nemyslel tak, že by se kultura měla úplně stopnout. Co se týče MLS, 
největší návštěvnost byla na Odyssee, nicméně výdělečná akce to nebyla, protože se "včas" 
přestal vybírat vstup. Snad město kráčí správným směrem, jen je třeba si uvědomit, že všem 
lidem z Nepomuka není 30, ale jsou tu i starší občané. 
P. Kroupa řekl, že na rok 2018 se připravují Nepomucké trhy s výrazným podílem dechovky, 
na MLS je na příští rok hodně folku, ale i bigbít, divadlo či jazz. Takže pro každého něco. 
M. Němec řekl, že je dobře, kolik kulturních akcí se tu děje. Chce se zeptat, na co se tedy 
použijí ty prostředky navíc, když se rozpočet má zvýšit o 1 000 000,- Kč. 

P. Kroupa odpověděl, že rostou náklady a také např. platy (tabulkově a také by bylo žádoucí 
zvednout gáži brigádníkům). 
 
HLASOVÁNÍ: 
Pozměňující návrh: 
ZMN schvaluje přesunutí 1 000 000,- Kč z rozpočtu kultury na snížení deficitu.  
 

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

A X A N N N X A N N N N N N Z 

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

Neschváleno (3-9-1) 
 
Návrh usnesení: (475/NZ3/2017)  
ZMN schvaluje rozpočet města na rok 2018. 
ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka rozepsáním schváleného rozpočtu Města Nepomuk na 
rok 2018 dle rozpočtové skladby. 
ZMN ukládá Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený rozpočet města Nepomuk na 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. 

 

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

N X N A A A X N A A A A A A A 

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

Schváleno (10-3-0) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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37. Prodej pozemku p. č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk v areálu České pošty (3:16:00 

– 3:19:19) 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: Blanka Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné se obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: Výše uvedený pozemek se nachází v areálu České pošty a je jí také užíván.  V 

katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha, jiná plocha s výměrou 47 m2. 

Nedostatky: nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva 

Odůvodnění: Záměr na prodej byl vyvěšen, znalecký posudek doložen: cena dle vyhlášky 

6.530 Kč, tj. 139 Kč/m2, cena obvyklá 6.600 Kč, tj. 140 Kč/m2. Na ZMN dne 13. 9. 2017 byl 

schválen prodej za cenu obvyklou, tj. 6.600 Kč. Dopis České pošty uvádí, že může odkoupit 

pozemek pouze za cenu rovnající se ocenění nemovité věci podle zákona upravujícího 

oceňování majetku č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů”, tj. za cenu 6.530 Kč 

(rozdíl jen 70 Kč). Žádá proto město Nepomuk, zda by mohlo přehodnotit  prodej za cenu 

6.530 Kč. Citace části e-mailu od České pošty: 

“Dobrý den, 
žádáme Vás o odkoupení pozemku p. č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk za cenu  
zjištěnou dle znaleckého posudku č. 2941-67/2017 ze dne 22. 6. 2017.  
Cena zjištěná dle tohoto posudku činí 6 530 Kč. Cena obvyklá činí 6 600 Kč. 
Česká pošta, s.p. je dle svých vnitřních směrnic oprávněná nabývat  
nemovitosti dle ceny do výše rovnající se ocenění nemovité věci podle  
zákona upravujícího oceňování majetku (zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování  
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Za  
cenu obvyklou smí Česká pošta, s.p. nabýt nemovitost pouze v případě, že  
je tato cena nižší, než cena podle zákona upravujícího oceňování majetku  
(cena zjištěná)“. 

 
Projednání: 

 RMN 3. 5. 2017 – uloženo objednat znalecký posudek a vyvěsit záměr na prodej 

 RMN 18. 7. 2017 – rada vzala na vědomí ZP a doporučila ke schválení prodej 
uvedeného pozemku za 6.600 Kč (140 Kč/m2 – cena obvyklá) České poště, s.p. 

 ZMN 13. 9. 2017 – schválen prodej uvedeného pozemku za 6.600 Kč (140 Kč/m2 – 
cena obvyklá) České poště, s.p. 

 RMN 11. 12. 2017 – doporučeno zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení. 
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DISKUZE: 
P. Kroupa řekl, že se jedná o cípeček pozemku v areálu pošty, který je již za cihelným plotem, 
jen byl dosud v majetku Města Nepomuk. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (496/NZ3/2017) 
Prodej pozemku p. č. 1726/2 v k. ú. Nepomuk za cenu určenou dle vyhlášky ve výši 6.530 

Kč, tj. 139 Kč/m2 České poště, s.p. 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 Blanka Čubrová. 

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

A X A A Z A X Z A A A A A A A 

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

Schváleno (11-0-2) 

 
38. Žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení 
splatnosti návratné finanční výpomoci (3:19:19 – 3:33:38) 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 

 
Ve 21:41 odešel V.Vokurka. 
Ve 21:43 se vrátil V. Vokurka. 
Ve 21:44 odešel M. Demela. 
Ve 21:44 odešel V. Novák. 
Ve 21:45 se vrátil M. Demela. 
Ve 21:46 se vrátil V. Novák. 

 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné se obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Zastupitelstvo města Nepomuk dne 18. 06. 2015 schválilo usnesením č. USN-Z3-97/2015 

smlouvu o návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Nepomuku,  která upravuje 

poskytnutí bezúročné finanční výpomoci Místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku ve 

výši 300.000 Kč. V této smlouvě se Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku zavázala 

celou výši návratné finanční výpomoci vrátit na účet města Nepomuk nejpozději do 31. 12. 

2016. Dne 22. 08. 2016 byla městu Nepomuk doručena žádost Místní akční skupiny svatého 
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Jana z Nepomuku o odklad splatnosti návratné finanční výpomoci o 1 rok, tj. do 31. 12. 2017. 

Tuto žádost projednalo zastupitelstvo dne 22.09.2016 a prodloužilo splatnost do 31. 12. 

2017. Dne 05. 12. 2017 byla městu Nepomuk doručena další žádost MAS o prodloužení 

termínu do 31. 05. 2018.  

 
DISKUZE: 
V. Kovář řekl, že v předchozím programovém období 2007-2013 bylo asi 2,5 roku, než se 
rozběhly projekty a získaly se finanční prostředky. Mysleli si, že na další programové období 
2014-2020 se využije zkušeností z předchozího období a plynule to bude fungovat dále. Ve 
skutečnosti ale na konci roku 2017 bude moct být vyhlášena první výzva MAS na podporu v 
tomto regionu. Toto zpoždění není vinou MAS. MAS je spolufinancována prostředky, které se 
dostávají z dotací. Poslední peníze dostala cca na konci roku 2013. Pak byly dvě možnosti - 
buď MAS hodit přes palubu, nebo překlenout období, než začnou zase přicházet peníze z EU 
- což se udělalo. Byly nějaké provozní náklady, bylo třeba zaplatit zaměstnance. Byly 
zpracovány dokumenty na různé výzvy, ale schvalování trvalo příliš dlouhou dobu, což je vina 
pomalého fungování státní správy. V tuto chvíli jsou již výzvy připraveny a do našeho regionu 
by mělo být díky MAS rozděleno v budoucnu cca 45 000 000,- Kč. Druhá věc je ta, že další 
peníze by měly přijít díky Operačnímu programu životního prostředí. Je předpoklad, že 
během následujících tří let by díky MAS mělo přijít do regionu celkem přes 50 000 000,- Kč. 
Není to určitě málo a město určitě bude část těchto peněz chtít. Proto bychom se měli 
zamyslet a v této situaci MAS opravdu pomoci, už proto, že zpoždění není vina MAS.  
M. Baroch souhlasil s V. Kovářem. Chyba je na straně řídících orgánů, což se potvrdilo i na 
semináři, na kterém byl M. Baroch přítomen, kdy se Ministerstvo pro místní rozvoj 
vymlouvalo na chybějící pokyny z EU. 
Z. Bouše řekl, že FV nedoporučuje ani jeden z návrhů ke schválení. Chápe, že někdy jsou věci 
složité, na druhou stranu půjčit si peníze a po 4 letech říct, že mohou vrátit pouze polovinu a 
tu druhou za další rok a půl, a svalovat to na někoho třetího, není správné. Mohou za to ti 
lidé, kteří to asi měli vědět. Proto FV nedoporučuje bod ke schválení. 
P. Kroupa řekl, že MAS není žádné UFO, které tady přistálo. Je to organizace, která funguje 
jako zapsaný spolek a jeho členy jsou zástupci veřejné sféry i podnikatelé. Členem MAS je i 
město Nepomuk, P. Kroupa i V. Kovář jsou v programovém výboru, členem jsou i město 
Spálené Poříčí či R. Sochor. Je to tedy "naše" organizace, díky které se dějí akce i např. v 
Mateřské škole Nepomuk. Je to, velmi zjednodušeně řečeno, přidružená organizace 
Nepomuku. Takže město by se mělo zamyslet třeba nad tím, jestli MAS peníze úplně 
neodpustit. 
Z. Bouše řekl, že nepopírá, že se v minulém období neodvedl kus práce. Nicméně když se 
dívá na dnešní nabídku, tak peníze jsou samozřejmě lákavé, ale není si jistý, zda to, co 
představitelé MASek chtěli, že toho také vždycky docílili. Spíše naopak. Proto také je 
stanovisko Z. Boušeho a FV, jaké je. Není to útok vůči konkrétním lidem.  
P. Kroupa řekl, že věc nevnímá vůbec osobně. Je třeba přiznat, že podmínky bohužel 
opravdu nastavil někdo jiný a aktuální situace je taková, že zrovna dnes se na schůzce 
programového výboru MAS de facto formálně schvalovaly věci, které schválily řídící orgány 
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(IROP, SZIF). Komunitně vedeným strategickým plánováním se „ze spodu“ vymyslela se 
spousta krásných věcí, ale rozhodnutí „ze shora“ spoustu z nich nakonec vyřadilo. Přesto 
činnost MAS v následujících letech představuje možnost získat 45 000 000,- Kč pro region, 
což je dobré.  
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (497/NZ3/2017)  
ZMN schvaluje žádost Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku o odložení splatnosti 

části návratné finanční výpomoci ve výši 150.000,- Kč a prodlužuje termín pro splatnost 

části návratné finanční výpomoci ve výši 150.000,- Kč nejpozději do 31. 5. 2019. 

 

 

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

A X A A A A X A A A A A N A A 

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

Schváleno (12-1-0) 

 
39. Různé + diskuze  (3:33:39 – 3:50:10) 
 
V. Novák řekl, že v rozpočtu byly mimo jiné poplatky za psy - zajímá ho, kolik je do dnešního 
dne dlužníků za nájemné, za odpady a poplatky ze psů. A co proti tomu RMN udělala nebo 
dělat hodlá. Odpověď chce písemně.  
Z. Bouše se zeptal V. Nováka, jak se neplatiči řešili v předchozím vedení města na což mu V. 
Novák odmítl odpovědět. 
V. Novák poděkoval za kalendáře, které obdrželi všichni zastupitelé. 
 
P. Vohrna řekl, že na jarním zasedání zastupitelstva byl schválen prodej pozemku v blízkosti 
Normy, který mělo město Nepomuk prodat jemu (viz zápis z březnového zasedání 
zastupitelstva). Prodej se doteď neuskutečnil, protože nebyl stanovený konkrétní termín. 
Popsal další problémy, které se s prodejem vážou, např. existenci točny, posouvání hranic, 
aby se vyšlo vstříc majiteli normy P. Prokopcovi, atd. Žádá zastupitelstvo, aby přijalo 
usnesení, které povede k okamžitému prodeji pozemku, aby se už nic neprotahovalo. 
P. Jiran řekl, že argumenty ze strany města nenahrávají tomu, aby se pozemek okamžitě 
prodal. Jedná se o stavební zásahy týkající se točny, budoucí hranice pozemku atd. Dle jeho 
názoru p. Vohrna řekl, že už nemůže dál čekat, což je jakési tvrzení, ke kterému ale neuvedl 
důvod. Když už dokázal čekat cca 20 let, tak pokud má jistotu, že je prodej odsouhlasený, 
není snad problém počkat ještě chvilku. Prodej se dá jistě stihnout do poloviny roku 2018, 
kdy bude vše vyprojektováno, zrealizováno a zaměřeno. 
P. Vohrna řekl, že co se týče točny, to je relativně vyřešeno. Jde ale o to, že to bude chvíli 
trvat (pan tajemník tvrdí, že to bude do března, ale o tom p. Vohrna pochybuje). Problém je 
ještě s p. Prokopcem, který chce, aby p. Vohrna ustoupil o 20 cm kvůli rozšíření silnice, což je 
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nesmysl, rozšiřovat silnici má cenu možná o metr. Pro p. Vohrnu je nepřijatelné, aby se tato 
hranice měnila. Jde o to, že když město bude trvat na tom, že se bude čekat, až se p. 
Prokopec rozmyslí a s posouváním hranice pak p. Vohrna stejně nebude souhlasit, tak 
vznikne problém, který se zase bude nějaký čas řešit. A termín prodeje se neustále posouvá. 
Pokud by se to vyřešilo do poloviny roku 2018, je už pro něj jako pro provozovatele a 
investora další rok ztracený, protože za těchto podmínek s ním odmítá spolupracovat např. 
firma, která by do něj jinak zainvestovala (ale odmítá za situace, kdy pozemek není v majetku 
p. Vohrny). Stejná situace je i třeba v bance při žádosti o úvěr, kdy ho taky odmítají. 
P. Jiran řekl, že se snaží věřit p. Vohrnovi v tom, že měl nějakého investora. Nicméně 
pozemek je ke koupi schválený, takže pozemek p. Vohrnovi nikdo nevezme. Jen ho bude mít 
za cca půl roku. Ten půl rok nebude jistě prodloužen o další rok, protože věci jsou již v řízení 
a jde už jen o zaměření hranice pozemku a o jeho prodej. Toto je ze strany města seriózní 
věc a není důvod k tomu, aby se dnes hlasovalo o okamžitém prodeji pozemku. Je s podivem, 
že jakýkoliv potenciální partner odmítá spolupráci s argumentem, že pozemek není pana 
Vohrny. 
J. Švec řekl, že dle jednacího řádu má právo předkládat podklady, které musí být zařazeny do 
jednání zastupitelstva: RMN, výbor zastupitelstva, člen zastupitelstva nebo alespoň 0,5 % 
občanů města. Tolik k návrhu p. Vohrny, kdy chce ukládat úkoly zastupitelstvu. 
P. Vohrna řekl, že zastupitelstvo žádal, ne úkoloval. 
J. Švec řekl (v reakci na příspěvek P. Vohrny), že dle jednacího řádu předsedající udílí slovo 
diskutujícímu a nikdo komu nebylo slovo uděleno, se ho nemůže ujmout. 

 

 

40. Závěr (3:50:10 – 3:51:08) 

 

J. Švec poděkoval všem přítomným za trpělivost, zastupitelům za schovívavost a dobře 
připravené jednání, popřál všem přítomným krásné Vánoce a pozval všechny na příští 
zasedání zastupitelstva, které se bude konat pravděpodobně v únoru nebo v březnu. 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 20. 12. 2017 

 
Ing. Jiří Švec 
Starosta města 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 12.12.2017 
 

 
 
Ověřili: 

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

V. Kovář……..….....……….....……………………………………………………………............................... 
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Příloha č. 1 Přehled hlasování 
 
 

 VK JP AM PJ FH MD
e 

VR VN JŠ VV MB PK ZB KB M
N 

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

4.1 A X A A A A X A A Z A Z A A A 

4.2 Z X A A A Z X A A A A A A A A 

10 A X A A A A X A A A A A A A A 

11 A X A A A A X A A A A A A A A 

12 A X A A A A X A A A A A A A A 

13 A X A A A A X A A A A A A A A 

14 A X A A - A X A A A A A - A A 

15 A X A A A A X A A A A A A A A 

16 A X A A A A X A A A A A A A A 

17 A X A A A A X A A A A A A A A 

18 X A A A A A X A A A Z A A A A 

19 A X A X A A X A A A A A A A A 

20 A X A X A A X A A A A A A A A 

21 A X A X X A X A A A A A A A A 

22 Z X Z A X A X N A Z A A A A A 

23.
1 

A X Z A A A X A A A A A A A A 

23.
2 

A X A A A A X Z A A A Z A N A 

23.
3 

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

24 A X A A A A X A A A A A A A A 

25 A X A Z A A X A N Z A A A A A 

26 A X A A A A X Z A A A A A A A 

27 A X A A A A X Z A A A A A A A 

28 A X A A A A X A A A A A A A A 

29 A X A A Z A X X A A A A Z N A 

31 A X A A A A X A A A A A A A A 

32 A X A X A A X A A A A A A A A 

35 A X A A A A X A A A A A A A A 

36
1 

A X A N N N X A N N N N N N Z 

36.
2 

N X N A A A X N A A A A A A A 

37 A X A A Z A X Z A A A A A A A 

38 A X A A A A X A A A A A N A A 
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Příloha č. 2 Zprávy z jednání RMN 
  




