
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 15.3.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ3-21/2018  
Datum jednání:  15.03.2018 
Místo jednání:  sál KD Dvorec 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  2 
Hosté:  0 
Přílohy:  jsou součástí návrhů , 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 ANO 

Marušincová Alena AM Česká strana sociálně demokratická ANO 

Jiran Pavel Ing. PJ SN pro Nepomuk NE 

Holub František FH SN pro Nepomuk ANO 

Demela Milan MDe SN pro Nepomuk ANO 

Rund Vladimír VR Sdružení ODS, NK ANO 

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 NE 

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 18:13 XXI. veřejné zasedání městského zastupitelstva. 
Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože 
je na zasedání přítomno 12 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina, je zasedání 
usnášeníschopné. 
Zapisovatelkou byla určena Alice Baumruková Kotylová ve spolupráci s Pavlem Motejzíkem. 
J. Švec upozornil na povinnost používat mikrofon a mluvit z určitého místa u stojánku, což 
platí pro každého diskutujícího.  
 

 

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu 2:19 – 2:51) 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z XX. 
zasedání městského zastupitelstva dne 12. 12. 2017 o podání zprávy o ověření zápisu. 
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M. Demela řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 
 

 

3. Program jednání (2:51 – 6:49)  

Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 
Program jednání (498/NZ3/2016): 

  
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zprávy z jednání městské rady   
7. Zprávy z jednání výborů   
8. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z rodičů na syna a 

uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 26, o velikosti 2+k.k., celková plocha 36,87 m2   

9. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z druha matky a 
matky na dceru  a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 15, o velikosti 3+1, celková plocha 
84,42 m2   

10. Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 555   
11. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 16, o velikosti 2+k.k., celková 

plocha 47,1 m2   
12. Odkoupení pozemků p.č. 578/21, 578/22 a 578/19 v k. ú. Nepomuk za 150 Kč/m2   
13. Bezúplatný převod pozemku p.č. 177/2 o výměře 119 m2 v k. ú. Dvorec   
14. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2018 o stanovení výjimek z doby 

nočního klidu   
15. Memorandum o spolupráci MAP1   
16. Realizace MAP 2   
17. Použití prostředků investičního fondu Základní školy Nepomuk ve výši cca 250.000 

Kč   
18. Použití finanční prostředků z investičního fondu Mateřské školy Nepomuk ve výši 

ca 150.000 Kč   
19. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2018   
20. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni   
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21. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 
Nepomuk pro rok 2018   

22. Smlouva s Mikroregionem na zajištění pověřence v rámci GDPR   
23. 13.rozpočtové opatření v roce 2017   
24. 1.rozpočtové opatření v roce 2018   
25. 2.rozpočtové opatření v roce 2018   
26. Obytná zóna „Pod Oborou“-Dvorec   
27. Různé + Diskuse 
28. Závěr 

 
Program: 
 
Finální návrh programu: 

                                                   I. Úvodní blok 
29. Zahájení 
30. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (2:19 – 2:51) 
31. Program jednání  (2:51 – 6:49) 
32. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (6:49 – 8:10) 

 
                                                       II. Informativní blok 

33. Kontrola plnění usnesení (8:10 – 11:12)   
34. Zprávy z jednání městské rady (11:12 – 20:08)  
35. Zprávy z jednání výborů  (20:08 – 21:20) 

 
                               III. Převody bytů            

  
36. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z rodičů na syna a 

uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 26, o velikosti 2+kk, celková plocha 36,87 m2 
(21:20 – 23:15)  

37. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z druha matky a 
matky na dceru a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 15, o velikosti 3+1, celková plocha 
84,42 m2  (23:15 – 25:04) 

38. Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 555  (25:04 – 29:18) 
39. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 16, o velikosti 2+k.k., celková 

plocha 47,1 m2  (29:18 – 31:19) 
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IV. Nákup a prodej pozemků 

40. Odkoupení pozemků p. č. 578/21, 578/22 a 578/19 v k. ú. Nepomuk za 150 Kč/m2  
(31:19 – 34:17) 

41. Bezúplatný převod pozemku p. č. 177/2 o výměře 119 m2 v k. ú. Dvorec   
(34:17 – 36:57) 
  
                                       V. Správní záležitosti 

  
42. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2018 o stanovení výjimek z doby 

nočního klidu  (36:57 – 59:24) 
43. Memorandum o spolupráci MAP1   (59:24 – 1:04:03) 
44. Realizace MAP 2  (1:04:03 – 1:11:03) 

 
 
                                      VI. Finanční záležitosti 

  
45. Použití prostředků investičního fondu Základní školy Nepomuk ve výši cca 250.000 

Kč  (1:11:03 – 1:12:35) 
46. Použití finanční prostředků z investičního fondu Mateřské školy Nepomuk ve výši 

ca 150.000 Kč  (1:12:35 – 1:14:40) 
47. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2018  (1:14:40 - 1:18:42) 
48. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni  (1:18:42 – 

1:22:58) 
49. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 

Nepomuk pro rok 2018  (1:22:58 – 1:29:35) 
50. Smlouva s Mikroregionem na zajištění pověřence v rámci GDPR  (1:29:35 -

1:33:38) 
51. 13. rozpočtové opatření v roce 2017  (1:33:38 – 1:36:01) 
52. 1. rozpočtové opatření v roce 2018  (1:36:01– 1:37:36) 
53. 2. rozpočtové opatření v roce 2018  (1:37:36 – 1:38:34) 
54. Různé + Diskuse (1:38:34 – 2:34:53) 
55. Závěr (2:34:53 – 2:36:23) 

 
J. Švec nechal hlasovat o takto předloženém programu: 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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4. Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu (6:49 – 8:10) 

J. Švec navrhl jako předsedu návrhové komise Pavla Kroupu a jako její členy Miloslava 
Němce a Vladimíra Vokurku.  

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu Zdeňka Boušeho a Františka Holuba. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ:  

Návrh usnesení (499/NZ3/2017): 

ZMN volí návrhovou a volební komisi ve složení: Pavel Kroupa, Miloslav Němec a Vladimír 
Vokurka. 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

Návrh usnesení (499/NZ3/2017): 

ZMN volí ověřovatele zápisu ve složení: František Holub a Zdeněk Bouše. 

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

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

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

Schváleno (10-0-2) 

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

5. Kontrola plnění usnesení (8:10 – 11:12) 
  
J. Švec předal slovo V. Rundovi. 
V. Rund řekl, že kontrolní výbor se sešel 18. 1. a 14. 3. První jednání mělo spíše informativní 
charakter. Byla provedena kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva, ta 
jsou plněna průběžně. Dále KV stanovil způsoby provádění kontrol neplatičů VKO a majitelů 
psů. Na jednání 14. 3. vypracoval KV seznam požadavků na předložení dokladů kontrolního 
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výboru na provedení řádných kontrol některých bodů. Zápisy z jednání budou předány do 
23. 3. 2018 na městský úřad. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (500/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

  

 

6. Zprávy z jednání městské rady (11:12 – 20:08) 

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

 

Návrh usnesení: (501/NZ3/2017) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 
 

 

7. Zprávy z jednání výborů (20:08 – 21:20) 
 
J. Švec požádal předsedu Finančního výboru Z. Boušeho o podání informací z jednání 
finančního výboru. 
Z. Bouše řekl, že se výbor sešel jednou od posledního zasedání zastupitelstva a projednával 
13. rozpočtové opatření z roku 2017 a 1. a 2. rozpočtové opatření z roku 2018 a neshledává v 
nich žádné nesrovnalosti. Dále projednával žádost o dotaci Plzeňského kraje na podporu 
dopravní obslužnosti a žádost na podporu Hospicu sv. Lazara v Plzni a obě záležitosti 
doporučuje ke schválení. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (502/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání výborů.  
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8. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z rodičů na 
syna a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 26, o velikosti 2+k.k., celková plocha 36,87 
m2 (21:20 – 23:15) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: M. Suchá 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: Manželé  jsou nájemci bytu v 

Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 26. Mají uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o 

převodu bytu. Nyní žádají o převedení bytu na syna . Celou kupní cenu 

mají doplacenou v roce 2009. Nepožadují vrácení kupní ceny. Částka bude převedena na 

syna.   

 
DISKUZE:  
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (511/NZ3/2017) 

ZMN schvaluje převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z rodičů 

 na syna  a uzavření nové smlouvy 

o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu s  na byt 

v Nepomuku, Na Vinici III. 555, byt č. 26, o velikosti 2+k.k., celková plocha 36,87 m2. Kupní 

cena ve výši 214 520,- Kč byla již uhrazena. Rodiče souhlasí s převodem částky na syna. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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9. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z druha 
matky a matky na dceru  a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 15, o velikosti 
3+1, celková plocha 84,42 m2  (23:15 – 25:04) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: jsou nájemci bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 558, byt č. 15. Mají uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 

bytu. Nyní žádají o převedení bytu na dceru  První splátka ve výši 

120 000,- Kč byla již uhrazena. Nepožadují vrácení  první splátky. Částka bude převedena na 

dceru.  

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (510/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu z druha 

matky a matky  na dceru  a 

uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U 

Sokolovny 558, byt č.15, o velikosti 3+1, celková plocha 84,42 m2. Oba souhlasí 

s převodem 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 X A A A A A A X A A A A 

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 

 

 
10. Prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 555   (25:04 – 29:18) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
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J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: V současné době jsou uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které byly 

uzavřena od roku 2000 do roku 2016. Schválení se provádí z důvodu zápisu do katastru 

nemovitostí. Kupní ceny bytů jsou doplaceny.   

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
    
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (512/NZ3/2017) 

ZMN schvaluje prodej bytů v Nepomuku, Na Vinici III. 555 

Na Vinici III. 555, byt č. 3 –  za cenu  472 750,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 4 –  za cenu 377 460,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 5 – za cenu 134 240,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 6 –  za cenu 545 820,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 7 –  za cenu 340 470,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 8 – za cenu 193 700,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 9 – za cenu 275 200,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 10 – za cenu 293 280,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 11 –  za cenu 256 220,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 12  -  za cenu 293 280,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 13 –  za cenu 178 400,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 14 – za cenu 214 520,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 15 –  za cenu 485 920,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 16 – za cenu 559 850,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 17 – za cenu 134 240,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 19 –  za cenu 314 880,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 20 –  za cenu 256 220,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 21 –  za cenu 354 220,- Kč  

Na Vinici III. 555, byt č. 22 – za cenu 377 460,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 23 –  za cenu 185 600,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 24 –  za cenu 335 370,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 25 –  za cenu 331 940,- Kč 

Na Vinici III. 555, byt č. 26 –  za cenu 214 520,- Kč 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB KB MN 

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 
 

 
 

11. Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 16, o velikosti 2+k.k., 
celková plocha 47,1 m2 (29:18 – 31:19) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: Byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 16 je volný. Byla vyhlášena veřejná 

soutěž o nejvhodnější nabídku. Výše nabízené kupní ceny ve výši nejméně 800 000,- Kč. 

Lhůta pro podávání nabídek je do 8. 3. 2018. Otevírání obálek 9. 3. 2018.  

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků.  

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (514/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 16, o velikosti 2+k.k., 
celková plocha 47,1 m2 paní   za cenu  1 005 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí 
Miroslava Suchá. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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12. Odkoupení pozemků p.č. 578/21, 578/22 a 578/19 v k. ú. Nepomuk za 150 
Kč/m2 (31:19 – 34:17) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: Pozemek p.č. 578/21 a 578/22 se nachází u ústí kruhového objezdu ve směru 

k Luční ulici (stavba na cizím pozemku – majetek ). Ppč. 578/21 má 

výměru 135 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a je vydlážděný – příjezd k ul. Luční. Ppč. 

578/22 (ostatní plocha, silnice) s výměrou 12 m2 je přímo součástí kruhového objezdu. 

Pozemek p.č. 578/19 sousedí s ul. Luční (u jejího konce). Je veden jako ostatní plocha, ostatní 

komunikace s výměrou 17 m2. 

Nedostatky: Na pozemku p.č. 578/22 a 578/19 nejsou evidována žádná omezení 

vlastnického práva. Na ppč. 578/21 vázne věcné břemeno s oprávněním pro Českou 

telekomunikační infrastrukturu a.s. 

Odůvodnění: V souvislosti s vypořádáním vlastnictví k pozemkům pod kruhovým objezdem 

a k souvisejícím pozemkům (chodníky, vydlážděná cesta, aj.) bude nutné pozemky nejprve 

odkoupit od fyzických osob a poté vypořádat s Plzeňským krajem s právem hospodaření pro 

SÚS PK a s ŘSD. Znalecký posudek určuje cenu za oba pozemky ve výši 80 Kč/m2. sdělil 

městu Nepomuk, že prodá i pozemek 578/19, vše za cenu 150 Kč/m2. 

Projednání:  

 RMN 11. 10. 2017 – uloženo objednat znalecký posudek 

 RMN 27. 12. 2017 – vzala na vědomí znalecký posudek s cenou 80 Kč/m2 a určila tuto 

cenu k jednání. 

 RMN 31. 1. 2018 – doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (507/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje odkoupení pozemků p. č. 578/21, 578/22 a 578/19 v k. ú. Nepomuk (u 

kruhového objezdu a ul. Luční) od manželů  za 150 Kč/m2. 

Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. 

Prodávající není plátcem DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel 
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vlastnického práva k nemovitým věcem, pokud není od daně osvobozen. 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 A A A A X A A A A 

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 
 
13. Bezúplatný převod pozemku p. č. 177/2 o výměře 119 m2 v k. ú. Dvorec 

(34:17 – 36:57) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Stávající stav: výše uvedený pozemek,  jehož součástí je stavba bez č. p., je součástí areálu 
SÚS PK ve Dvorci, a ta jej také obhospodařuje. Je veden jako zastavěná plocha a nádvoří 
s výměrou 119 m2. 
Nedostatky: V katastru nemovitostí není zaznamenáno žádné omezení vlastnického práva. 
Pozemek je majetkem města Nepomuk, ale obhospodařuje jej SÚS PK. 
Odůvodnění:  Při inventarizaci majetku v lednu 2016 (za rok 2015) bylo zjištěno, že město 
Nepomuk vlastní pozemek, který de facto patří k areálu, který využívá SÚS PK. Město jej 
prostřednictvím mailu nabídlo k prodeji majiteli areálu Plzeňskému kraji s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem pro SÚS PK. , technik pro pozemky, které 
užívá SÚS PK Plzeň-jih, se ozvala až na počátku září 2017 a potvrdila, že zmíněný pozemek 
skutečně SÚS PK užívá. Rovněž se dotazovala, zda by byl možný bezúplatný převod ze strany 
města, jelikož podobné „výkupy“ z jejich strany byly v roce 2016 zastaveny. Cena dle 
vyhlášky ze znaleckého posudku byla stanovena na 117 Kč/m2, cena obvyklá na 126 Kč/m2. 
Navrhuje se bezúplatný převod pro Plzeňský kraj s právem hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje pro SÚS PK. 
Projednání:  

 RMN 27. 9. 2017 – uloženo objednat zhotovení znaleckého posudku 

RMN 28. 12. 2017 – uloženo vyvěsit záměr na bezúplatný převod, doporučeno zastupitelstvu 
ke schválení ve znění navrženého usnesení  
DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (508/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje bezúplatný převod pozemku st. p. č. 177/2 o výměře 119 m2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) vč. stavby v k. ú. Dvorec v areálu SÚS PK (Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje) ve vlastnictví města Nepomuk do vlastnictví Plzeňskému kraji. Náklady 
spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí Plzeňský kraj. Převod 
pozemku nepodléhá DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel 
vlastnického práva k nemovité věci, pokud není od daně osvobozen. 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 A A A A X A A A A 

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 
 
14. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2018 o stanovení výjimek z 
doby nočního klidu (36:57 – 59:24) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: P. Kroupa 
 
J. Švec předal slovo P. Kroupovi.  
P. Kroupa seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Novelizace aktuálně platné obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou je fakticky tento 
návrh, se předkládá na podnět pořadatele kulturních akcí pana Martina Lukeše, který plánuje 
uspořádat v sezóně 2018 několik venkovních koncertů, které mají končit po 22. hodině. 
Výjimku již nemůže (od roku 2016) udělit rada města, pouze zastupitelstvo formou OZV.  
Z toho důvodu požaduje pan Lukeš doplnění přílohy stávající vyhlášky o termíny těchto akcí. 
V návrhu jsou tedy doplněny tyto termíny, jinak dochází pouze k drobné úpravě u akcí 
pořádaných městem za účelem sladění s aktuálně platným stavem. Podrobné poznámky 
k návrhu jsou uvedeny formou komentářů v příloze přímo u textu nové vyhlášky. Novelizaci 
je nutné provést schválením nové vyhlášky, která současně ruší vyhlášku předchozí. 
 

DISKUZE: 

M. Lukeš řekl, že podal žádost, aby se v letních měsících povolilo konání akcí např. do půlnoci 

z důvodu, že když akce začne třeba v osm hodin večer, konec ve 22:00 je příliš brzy.  
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Dále by se chtěl zeptat, zda tedy bude možné v Nepomuku uspořádat koncert Tří Sester.  

J. Švec řekl, že situace ohledně koncertu Tří Sester vznikla možná předčasně, nicméně může 

se stát, že už začátkem června začnou stavební práce na školním hřišti, tudíž pan Lukeš přišel 

s nápadem, jestli by se koncert mohl uspořádat na náměstí. 

P. Kroupa doplnil, že další kulturní akce, které chce pořádat M. Lukeš,  by se měly konat v 

areálu pizzerie Marshall. 

V. Vokurka řekl, že povolujeme spoustu akcí (např. Nepomucký trojúhelník), takže u Tří 

Sester by rozhodně nebyl proti.  

Z. Bouše řekl, že se mu nelíbí, že přišla žádost, když už reklama na akci dávno probíhá. 

F. Holub řekl, že žije v sousedství a mohl by vyprávět o tom, jaké to je, když do noci vyřvává 

kapela, jaké to je mít opilce pod okny apod. Do takového prostoru jsou podobné akce 

naprosto nevhodné. 

V. Novák prohlásil, že by předpokládal, že do 22:00 hodin bude ukončen i Nefestík, když je to 

tedy ve vyhlášce.  

P. Kroupa uvedl, že Nefestík, pouť apod. již mají ve vyhlášce uvedenou výjimku. Takže dnešní 

jednání je o tom, zda se výjimka rozšíří na další akce.  

 

J. Švec vyhlásil krátkou přestávku. 

V 19:09 přišel J. Polívka - 13 zastupitelů. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (519/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení výjimek z doby nočního 

klidu. 

 

Pozměňující návrh: 

ZMN schvaluje následující úpravu návrhu vyhlášky: z přílohy číslo jedna odstavec 3 

navržené úpravy vyhlášky budou vypuštěna písmena a), c), a d), výjimka bude udělena 

pouze s ohledem na konání kulturní akce z 30. 6. na 1. 7. 2018 (koncert Tři Sestry). 

 

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

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

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

Neschváleno (1-0-11) 
 

ZMN schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení výjimek z doby nočního 

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

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

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

Neschváleno (2-5-6) 
 

Hlasování bylo označeno za zmatečné, J. Švec vyhlásil pětiminutovou přestávku pro 

upřesnění pro některé zastupitele. Hlasování bude opakováno. 

 

Návrh usnesení:  

Pozměňující návrh: 

ZMN schvaluje následující úpravu návrhu vyhlášky: z přílohy číslo jedna odstavec 3 

navržené úpravy vyhlášky budou vypuštěna písmena a), c), a d), výjimka bude udělena 

pouze s ohledem na konání kulturní akce z 30. 6. na 1. 7. 2018 (koncert Tři Sestry). 

 

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

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

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

Schváleno (9-0-4) 

ZMN schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení výjimek z doby nočního 
klidu. 
 

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

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

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

Schváleno (8-2-3) 
 

 

 
15. Memorandum o spolupráci MAP1 (59:24 – 1:04:03) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: A. Mašková 
 
J. Švec předal slovo A. Maškové. 
A Mašková seznámila přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
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Už dva roky běží MAP - program ORP Nepomuk na podporu školství. Cílem je podpora 
partnerství v oblasti vzdělávání. Realizátorem je MAS. Cílem je zprostředkovat výměnu 
názorů a zkušeností mezi vzdělávacími organizacemi. V současné době prověhlo už 50 
vzdělávacích akcí a jednou tolik setkávacích akcí. Memorandum samotné je dokument, který 
říká, že Nepomuk a MAS tvoří partnerství v oblasti vzdělání, a proto z řad veřejnosti, obcí 
ORP Nepomuk i z města Nepomuk se může kdokoliv zúčastnit spolupráce. 
 
DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (518/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí Memorandum o spolupráci jako výstup projektu MAP I.  
 
 

 
 

16. Realizace MAP 2 (1:04:03 – 1:11:03) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: A. Mašková 
 
J. Švec předal slovo A. Maškové.  
A. Mašková seznámila přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Projekt navazuje na aktuálně běžící MAP I., jehož cílem je ustavení partnerství všech 
zainteresovaných stran v oblasti vzdělávání a zkvalitnění vzdělávání mateřských a základních 
škol prostřednictvím spolupráce a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. V MAP II. 
Mohou školy realizovat vzdělávací a rozvojové aktivity naplánované v MAP I. Projekt 
plánujeme 4 letý ve výši cca 5 mil Kč (z toho ½ mzdy realizačního týmu a ½ na vzdělávací a 
rozvojové aktivity).  
Projekt bude pokračovat setkáváním ředitelů MŠ a ZŠ, setkáváním učitelů v zájmových 
skupinách, sdílením supervizora, organizací vzdělávacích akcí pro učitele v místě a zdarma na 
témata, které si sami zvolili. Navíc má projekt vizi rozvoje dalších dvou aktivit: 

a. Zlepšení strategického plánování a řízení škol 
b. Zapojení širší veřejnosti do diskuse o vizi lokálního vzdělávání (větší spolupráce rodič-

veřejnost-zřizovatel-škola)   
 

DISKUZE: 

Z. Bouše se zeptal, jak je na tom nepomucká mateřská a základní škola z hlediska aktivity. 
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A. Mašková odpověděla, že v mateřské škole v současné době působí školní asistent a 
vybrali si nějaké vzdělávací programy na pregramotnost apod. Ze základní školy je asi pět 
velmi aktivních učitelů, kteří se účastní setkání. Dodala, že MAP zapojuje dále i spolky i ZUŠ, 
protože pojímá vzdělávání jako celek. Nepomuk má momentálně 4 vzdělávací zařízení (když 
se počítá i Fénix). Bylo by dobré, kdyby byl dohromady pověřen člověk, který by za Nepomuk 
vstoupil do diskuze. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (520/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje podání žádosti o podporu pro realizaci projektu  Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání OPRP Nepomuk II. Realizátorem projektu  bude Místní akční skupina sv. Jana 
z Nepomuku. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-1) 
 

 
17. Použití prostředků investičního fondu Základní školy Nepomuk ve výši cca 
250.000 Kč (1:11:03 – 1:12:35) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
V 19:30 odešel P. Kroupa. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: Ve školní tělocvičně je nutná rekonstrukce podlahy. Odhadovaná cena cca 
250.000 Kč. Škola může částku vykrýt ze svého investičního fondu.  
Projednání: RMN 14. 2. 2018 – RMN vzala na vědomí dopis ředitele ZŠ a doporučila 
zastupitelstvu ke schválení navržené usnesení. 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků.  
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (506/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje použití prostředků investičního fondu Základní školy Nepomuk (ZŠ) ve výši 
cca 250.000 Kč k rekonstrukci podlahy ve školní tělocvičně. Plnění usnesení zajistí Blanka 
Čubrová (vyrozumění ředitele školy). 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 

 
18. Použití finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy 
Nepomuk ve výši ca 150.000 Kč  (1:12:35 – 1:14:40) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
V 19:34 přišel P. Kroupa.  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: Původní elektrický kotel je již v dezolátním stavu, byl opravován, teče a další 
oprava by byla finančně náročná a tudíž nerentabilní. Proto p. ředitelka uvažuje zakoupit 
nový kotel a žádá o souhlas s použitím prostředků IF MŠ na tento nákup. 
Projednání: RMN 16. 1. 2018 – doporučeno zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení. 
 

DISKUZE: 

B. Čubrová upřesnila, že to nejsou vyloženě našetřené prostředky. Investiční fond se 

doplňuje prostředky, které dodává Město Nepomuk z odpisů.  

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (509/NZ3/2017) 
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ZMN schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu (IF) Mateřské školy 
Nepomuk (MŠ) ve výši cca 150.000 Kč včetně DPH na nákup elektrického kotle do školní 
kuchyně. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová (vyrozumění ředitelky MŠ). 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 

 

 
19. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 
obslužnosti v roce 2018  (1:14:40 - 1:18:42) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Plzeňský kraj požádal dne 16. 02. 2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Nepomuk k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018 ve výši 122 628 Kč.  

Žádost, ve které je uveden účel a odůvodnění je přílohou tohoto usnesení a projednala ji 

Rada Města Nepomuk dne 28. 02. 2018 a doporučila Zastupitelstvu Města Nepomuk schválit 

poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018 ve 

výši 122 628 Kč.   

V roce 2017 byl poskytnut příspěvek k dopravní obslužnost ve výši 112 650 Kč. 

 

DISKUZE: 

J. Somolík, řekl, že tato dotace bude použita ke krytí ztráty dopravcům, kteří zajišťují 
dopravu v Plzeňském kraji. Částka byla vypočtena algoritmem na základě několika kritérií. 
P. Kroupa řekl, že od 1. 7. 2018 by Nepomuk měl být zahrnut do integrované dopravy 
Plzeňska, to znamená, že by tu měla začít platit Plzeňská karta. Mělo by take dojít k 
postupnému zlepšení spojů v Nepomuku a okolí. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (505/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 
v roce 2018 ve výši 122 628 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
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ZMN pověřuje Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018 ve výši 122 628 Kč. 
  

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
 
20. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni  (1:18:42 – 

1:22:58) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
V 19:40 odešli A. Marušincová, M. Němec a K. Baroch. 
V 19:42 se vrátili M. Němec a K. Baroch. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Hospic svatého Lazara v Plzni podal dne 30. 1. 2018 žádost o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu města Nepomuk ve výši 35 000 Kč na zdravotnický materiál a léky. 
Žádost splňuje kritéria zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
Rada města Nepomuk projednala žádost dne 14. 2. 2018 a doporučila žádosti vyhovět. 
V roce 2017 byl Hospici svatého Lazara v Plzni poskytnut příspěvek ve výši 20 000 Kč. Tento 
příspěvek byl Hospicem v termínu a řádně vyúčtován. Služeb hospicu využívá i 7 občanů 
Nepomucka. 
Všechny výroční zprávy jsou dostupné na adrese http://www.hsl.cz/vyrocni-zpravy 
 
DISKUZE: 

V. Vokurka řekl, že by bylo dobré, kdyby příště byly poskytnuty nějaké konkrétnější údaje o 
tom, kdo z Nepomučanů služeb hospice využívá. 
J. Somolík uvedl, že se jedná přímo o občany města Nepomuk, nicméně u konkrétnějších 
informací bychom se dostali do střetu s osobními údaji. 
V. Kovář se zeptal, jestli je hospic poskytovatel zdravotní, nebo sociální služby. 

J. Somolík odpověděl, že zdravotní služby. 

V. Kovář se zeptal, jestli tedy nemají žádný příspěvek na péči. 

http://www.hsl.cz/vyrocni-zpravy
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J. Somolík odpověděl, že ne.    

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (515/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara v Plzni ve výši 
35 000,- Kč na zdravotnický materiál a léky. ZMN pověřuje starostu Jiřího Švece podpisem 
smlouvy. 
 

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

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

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

Schváleno (9-1-2) 
 

 
21. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 
městem Nepomuk pro rok 2018 (1:22:58 – 1:29:35) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: Administrátoři dotačních programů 
 
V 19:44 se vrátila A. Marušincová. 
 
J. Švec předal slovo P. Kroupovi. 
P. Kroupa seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Projednání:  
Sportovní komise (SK): 8. 3. 2018 – doporučeno k jednání RMN – rozdělení dle přiložené 
tabulky (I., III. grant) – zápis SK k rozdělení finančních prostředků v příloze: „Zápis z jednání 
SK_rozdělení dotačních programů.docx“. 
Komise kultury a cestovního ruchu (KKCR): 7. 3. 2018 – doporučeno k jednání RMN dle 
přiložené tabulky (II. grant). 
Výběrová komise (zástupci SK a KKCR): 12. 3. 2018 – doporučení k jednání RMN – rozdělení 
dle přiložené tabulky (IV. grant). 
Komise památkové péče: 7. 3. 2018 – doporučeno k jednání RMN dle přiložené tabulky (V. 
grant) – slovní hodnocení v příloze: „Slovní hodnocení_Obnova historického jádra města 
Nepomuku 2018.pdf“. 
 
RMN 14. 3. 2018 – doporučeno zastupitelstvu ke schválení ve znění navržených usnesení. 
 
DISKUZE: 
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V. Novák se zeptal, na co konkrétně se vztahuje dotace na kulturu. 
P. Kroupa názorně předvedl tabulku s 19 žádostmi a navrženými příspěvky. 
 
HLASOVÁNÍ:  
Návrh usnesení: (516/NZ3/2017) 
1) ZMN schvaluje Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže 2018“ ve výši 561,22 Kč na dítě dle přílohy 

„Tabulka_Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2018.xlsx“. Plnění usnesení 

zajistí Blanka Čubrová. 

2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí 2018“ 

dle přílohy „Tabulka_Podpora kulturních akcí 2018.xls“. Plnění usnesení zajistí Petra 

Šašková. 

3) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora sportovních akcí 

2018“ dle přílohy „Tabulka_Podpora sportovních akcí 2018.xlsx“. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

4) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora činnosti neziskových 

organizací 2018“ dle přílohy „Tabulka_Podpora činnosti neziskových organizací 

2018.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.  

5) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „ Obnova historického jádra 

města Nepomuku“ dle přílohy „Tabulka_Podpora historického jádra města Nepomuku 

2018.xlsx“. Plnění usnesení zjistí Mária Rašínová. 

 

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

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

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

Schváleno (10-0-3) 
 

 

22. Smlouva s Mikroregionem na zajištění pověřence v rámci GDPR  (1:29:35 – 

1:33:38) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: P. Motejzík 
 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 
P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
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Zřízení funkce pověřence vychází z Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Po všech úvahách a 
možnostech se jeví nejlepší možnost si tuto činnost najmout externě, a to od Mirkoregionu 
Nepomucko. Svaz měst a obcí poskytne Mikroregionu finanční pobídku, a to ve výši cca 40 % 
nákladů na zřízení této pracovní pozice.  
 

DISKUZE: 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (467/NZ3/2017) 
ZMN schvaluje smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s 
Mikroregionem Nepomucko za cenu 4 000,- Kč / měsíc včetně DPH. 
 

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

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

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

Schváleno (12-1-0) 
 

 
23. 13. rozpočtové opatření v roce 2017 (1:33:38 – 1:36:01) 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
13. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 10.13.2015, 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.  

 

13. Rozpočtové opatření v roce 2017 schválila rada Města Nepomuk dne 28. 12. 2017. 

 

Příjmy v rámci 13. rozpočtového opatření v roce 2017 navýšeny o 787 030 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka dotace 4122 navýšena o částku 134 000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci 

Plzeňského kraje na restaurování kašny se sochou Panny Marie ve výši 100 000 Kč a o 
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neinvestiční dotaci Plzeňského kraje na celkovou obnovu pomníku Františka Palackého ve 

výši 34 000 Kč. 

- položka dotace 4216 navýšena o částku 653 030 Kč. Jedná se o investiční dotaci ze Státního 

fondu životního prostředí ČR na akci" Nepomuk - hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a 

HJ 25/A, Nepomuk, okres Plzeň"   

 

Příjmy po 13. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

111 640 570 Kč. 

 

Výdaje v rámci 13. rozpočtového opatření v roce 2017 navýšeny o stejnou částku jako příjmy 

tj. o částku 787 030 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

Na § 3322 - zachování a obnova kulturních památek zaúčtována neinvestiční dotace 

Plzeňského kraje na restaurování kašny se sochou Panny Marie ve výši 100 000 Kč. 

 

Na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 

historického povědomí (památkový grant) zaúčtována neinvestiční dotace Plzeňského kraje 

celkovou obnovu pomníku Františka Palackého ve výši 34 000 Kč. 

 

 

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

objem rozpočtovaných výdajů: 

 

Na § 3322 - zachování a obnova kulturních památek přesunuto 39 900 Kč z § 6171 – Činnost 

místní správy 

 

Na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 

historického povědomí (památkový grant) přesunuto 9 200 Kč z § 6171 – Činnost místní 

správy  

 

Z  § 6171 – Činnost místní správy přesun 49 100 Kč na § 3322 a § 3326 (viz výše) 

 

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. 
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Kapitálové výdaje (investice) 

 

Podrobnosti jsou v plánu investic na rok 2017, který je součástí přílohy 13 rozpoctove 

opatreni 2017.pdf. 

 

Výdaje po 13. úpravě rozpočtu v roce 2017 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 145 860 370 Kč. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (513/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí předsedou 13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2017 – 

příjmy bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 111 640 570 Kč a výdaje bez 

položky převody vlastním rozpočtovým účtům činí 145 860 370 Kč. 

 
 

 
24. 1. rozpočtové opatření v roce 2018 (1:36:01– 1:37:36) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 13. 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. 

1. rozpočtové opatření v roce 2018 schválila rada něsta Nepomuk dne 31. 01. 2018. 

 

Příjmy v rámci 1. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o 200 067 590 Kč.  

 

Na straně příjmů navýšena položka 4134 - převody z rozpočtových účtů o 200 000 000 Kč.  
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- Položka dotace 4111 navýšena o částku 67 590 Kč. Jedná se dotaci na volby prezidenta 

republiky České republiky.  

 

Příjmy po 1. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

319 497 150 Kč. 

 

Výdaje v rámci 2. rozpočtového opatření v roce 2017 navýšeny o stejnou částku jako příjmy 

tj. o částku 200 067 590 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

položka 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům navýšena o 200 000 000 Kč. Stejně jako 

u položky 4134 na straně příjmů, nejedná se zde o skutečné finanční prostředky, na tyto 

položky se v rozpočtu účtují všechny převody financí mezi jednotlivými účty města Nepomuk.  

Na rozpočtování nebo nerozpočtování položky 4134 - převody z rozpočtových účtů na straně 

příjmů a položky 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům na straně výdajů není 

jednoznačný názor. Tyto položky se můžou, ale i nemusí rozpočtovat nebo upravovat 

rozpočtovým opatřením. Já jsem se rozhodl (stejně jako v předcházejících letech) tyto 

položky upravit rozpočtovým opatřením. Aby nedocházelo rozpočtováním těchto položek ke 

zkreslování objemu rozpočtovaných příjmů a výdajů, budu v usnesení vždy uvádět výši 

příjmů a výdajů bez těchto položek. Výjimkou je 1 rozpočtové patření, a to z toho důvodu, že 

se v tomto rozpočtovém opatření tyto položky upravují. Následující rozpočtová opatření 

budou znít – příjmy bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí ?? a výdaje bez položky 

převody vlastním rozpočtovým účtům činí ??  

Tímto krokem budeme mít položky rozpočtovány a současně všichni zastupitelé a veřejnost 

budou seznámeni s nezkreslenými příjmy a výdaji. Tento postup byl konzultován s Krajským 

úřadem Plzeňského kraje. 

Na § 6118 – Volba prezidenta republiky zaúčtována dotace ve výši 67 590 Kč. Z tohoto § dále 

přesunuto 30 000 Kč na § 6402 – Finanční vypořádání minulých let z důvodu vratky 

nevyčerpané dotace na volbu prezidenta z roku 2017 ve výši 30 000 Kč.  Částka 30 000 Kč 

vrácena v termínu při finančním vypořádání dotací za rok 2017 na účet Plzeňského kraje. 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

Podrobnosti jsou v plánu investic na rok 2018, který je součástí přílohy 1. rozpoctove 

opatreni 2018.pdf 
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Výdaje po 1. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 339 135 590 Kč. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
 
Návrh usnesení: (503/NZ3/2017) 
ZMN bere na vědomí 1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 – příjmy činí 319 

497 150 Kč a výdaje činí 339 135 590 Kč. 

 

 

25. 2. rozpočtové opatření v roce 2018 (1:37:36 – 1:38:34) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
2. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 13. 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. 2. rozpočtové opatření v roce 2018 schválila rada Města Nepomuk dne 

28. 02. 2018 

 

2. rozpočtové opatření v roce 2018 upravuje pouze plán investic - rozpočtované finanční 

prostředky na investici ”Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická” navýšeny o 50 000 Kč. Potřebné 

finanční prostředky přesunuty z investice “Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro 

optická vlákna - Nepomuk, J. J. Ryby”. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (504/NZ3/2017) 
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ZMN bere na vědomí 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 119 497 150 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 139 135 590 Kč. 

 
 

 
26. Různé + Diskuse (1:38:34 – 2:34:53) 
 
J. Švec prezentoval informace o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu. Město Nepomuk 
uzavřelo smlouvu s FK Nepomuk kvůli žádosti o dotaci a už v srpnu 2017 byla žádost podána. 
Žádost byla doporučena MŠMT ke schválení a projekt k realizaci, ale dosud nebylo vydáno 
závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Do 30. 4. 2018 musí být doplněny informace o 
zhotoviteli stavby. V případě přidělení dotace lze očekávat krytí 60 % nákladů, zastupitelstvo 
už v roce 2017 schválilo dofinancování 40 % městem. Konečná výše nákladů bude známá po 
výběru zhotovitele stavby s tím, že konečná částka bude muset být schválena 
zastupitelstvem v dostatečném předstihu před lhůtou dodání informací o zhotoviteli. Pokud 
vše proběhne v pořádku, projekt by mohl započít cca v polovině roku 2018.  
V. Novák řekl, že nebylo řečeno, jaké sportovní zařízení by mělo být. Pokud se jedná o hřiště 
u školy, kde je v plánu dělat tartanovou dráhu a hřiště s umělým povrchem, tak je to 
naprosto nesmyslný projekt. V jiným městech (např. v Blovicích) takové hřiště nemají a mají 
místo toho třeba inline dráhu, což by bylo pochopitelnější i zde. 
V. Vokurka řekl, že v Blovicích sice inline dráhu mají, ale ne u školního sportoviště. A pro 
letošní rok vypisuje blovická škola kompletní rekonstrukci včetně přilehlého sportoviště. 
Město Blovice tedy investuje mnohem větší částku a dává ji ze svého. Co se týče Přeštic, ty 
mají hřiště vhodné pro pořádání atletických závodů na celorepublikové úrovni.  
P. Kroupa doplnil, že už před rokem a půl se na zastupitelstvu projednala územní studie na 
celou lokalitu Pod Vinicí, která zapracovala všechny požadavky, které zazněly na veřejných 
projednáváních. Sportoviště, o němž je řeč, je jedním z dílčích bodů celé této studie. Nyní se 
dělají postupné kroky k realizaci této studie. 
V. Kovář se zeptal, jestli se plánuje zrušení současných bazénů. 
P. Kroupa odpověděl, že bazény by zůstaly do té doby, než by bylo možné zařídit přírodní 
koupaliště v jiné části lokality. 
J. Polívka se zeptal, kolik tak odhadem by mohla být suma za náklady. 
J. Švec odpověděl, že 26 000 000,- Kč je celková suma, to znamená, že podíl města se 
pohybuje okolo 9-10 000 000 Kč. 
 
J. Švec otevřel téma parcel „Pod Oborou“, kde bylo navrhnuto rozčlenění pozemku na 
parcely. O tomto tématu se diskutovalo na pracovním setkání k územnímu plánu, nakonec 
bylo hlasováno. Nyní jsou prezentovány výsledky vybraného rozčlenění prostřednictvím 
nákresu a jde o to, aby bylo o projektu hlasováno i na zasedání zastupitelstva. 
Z. Bouše řekl, že na nákresu je podle jeho názoru moc cest a návrh se mu nezdá úplně 
ekonomický. 
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P. Kroupa řekl, že o této věci v této podobě na pracovním setkání k územnímu plánu přímo 
hovořeno nebylo. Bylo diskutováno o podobě plánu, který by měl být následně předložen na 
veřejném projednání. Nemělo by to být tedy nyní bráno jako hotová věc, když žádné jednání 
neproběhlo. Souhlasí s tím, aby se pozemek rozparceloval, čímž se stane Dvorec atraktivnější 
lokalitou. Nicméně tento návrh je pouze opucovaným návrhem projektové kanceláře z roku 
2003 a mělo by být o něm ještě dlouze diskutováno. Vyzval k diskuzi a ke zvážení a poprosil, 
aby nebyly dělané takové „hurá projekty“. 
M. Němec řekl, že problémem města Nepomuk je, že se neustále něco plánuje a připravují 
se studie, ale nic moc se nerealizuje. Tato lokalita byla řešena v roce 2016. Byly zpracovávány 
nějaké návrhy, které ale nebyly nakonec dotaženy do finále. Nyní nemá město co nabídnout 
případným zájemcům, co se týče parcel. Pokud se bude zase jen diskutovat, utečou zájemci, 
kteří nyní nepochybně jsou. Pozemek „Pod Oborou“ se ke stavbě nabízí a není důvod, proč 
by nemohlo být hlasováno o konkrétním hotovém návrhu, který je tu nyní. 
V. Novák řekl, že tato lokalita je v řešení už spoustu let a mělo by se něco dělat pro to, aby se 
mohly nabídnout parcely zájemcům co nejdříve. Bylo by dobré, kdyby se na příštím zasedání 
zastupitelstva projednal a odhlasoval hotový projekt a začalo se něco praktického dělat.  
P. Kroupa řekl, že souhlasí s tím, aby byl na příštím zasedání předložen projekt k projednání. 
Ale měl by předtím projít veřejným projednáním a mělo by být prezentováno více variant, 
aby byly známy také jiné možnosti. 
M. Němec řekl, že není nic proti ničemu, když zastupitelstvo dnes rozhodne o konkrétním 
návrhu. I přesto, že předtím neprošel RMN. 
J. Polívka řekl, že jemu se předložený návrh líbí. 
V. Novák řekl, že pokud je to z technického hlediska možné, zastupitelstvo nemusí čekat na 
rozhodnutí rady. 
V. Vokurka řekl, že stavební připravenost města je momentálně nulová, takže pokud máme 
lokalitu, měli bychom s ní co nejdříve pracovat. 
P. Kroupa doplnil, že na parcelách č. 4, 7 a 8 není momentálně možné stavět. Pokud se 
povede změna v územním plánu, pak to půjde. Spoustu změn město řeší koncepčně a teď 
najednou takový velký projekt by se měl uspěchat a odhlasovat bez toho, aby byť jen přišel 
architekt a představil ho.  
V. Novák řekl, že tento projekt byl vytvořený projekční kanceláři a jako o takovém o něm lze 
hlasovat. 
M. Němec řekl, že se diskutuje nyní, takže rozhodně není platný argument, že o tomto 
projektu není diskutováno. Za poslední dva roky se situace nikam neposunula. Ti, kteří už 
jsou vlastníky parcel v dané lokalitě, počítají s tím, že budou něco investovat, a nemají s tím 
problém, ale všichni by si přáli, aby se už začalo něco dít. 
Z. Bouše řekl, že určitě nikdo nemá nic proti tomu, aby se v lokalitě stavělo, jen jemu osobně 
se nelíbí uspořádání parcel a neví ani jejich výměry. 
T. Chouň řekl, že jednal o výměře parcel a čísla 9-21 jsou parcely s výměrou kolem 1000 m2. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: 
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ZMN schvaluje hlasování o projednání předloženého projektu na zasedání dne 15. 3. 2018.  
 

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

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

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

Schváleno (10-0-3) 
 
 
Protinávrh: 
ZMN schvaluje hlasování o projednání pouze horní části předloženého projektu na 
zasedání dne 15. 3. 2018. 
 

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

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

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

Neschváleno (4-8-1) 
 
 
Protinávrh: 
ZMN schvaluje hlasování o horní části předloženého projektu na zasedání dne 15. 3. 2018 a 
předložení hotového návrhu na dolní část pozemku do příštího jednání zastupitelstva. 
 

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

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

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

Neschváleno (6-7-0) 
 
 
V. Kovář řekl, že si neumí dost dobře představit jiné rozparcelování než stávající, ačkoliv dílčí 
úpravy projektu z hlediska komunikace by byly jistě na místě. 
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Protinávrh: 
ZMN pověřuje RMN připravením projektové dokumentace na lokalitu „Pod Oborou“ do 
příštího jednání ZMN. 
 
 

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

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

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

Neschváleno (1-7-5) 
 
Návrh usnesení: 
ZMN schvaluje, že se další projekční práce budou řídit navrženým projektem na lokalitu 
„Pod Oborou“  

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

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

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

Schváleno (8-4-1) 
 
 
V. Kovář vznesl dotaz na aktuální stav oblasti u Normy, „točny“ u Normy a stavu pozemku, 
který by měl být pana Vohrny. 
J. Švec řekl, že tento problém se blíží konečně rozuzlení. Komunikace kolem Normy, stejně 
jako stavba, ve které je Norma, je v majetku pana Prokopce. Ten se rozhodl původně stavbu 
zbourat a postavit nový prostornější supermarket. Došlo k dohodě, kdy církev po jednání 
prodala městu církevní pozemky okolo Normy (směrem k poště). Tyto pozemky budou 
využity částečně k rozšíření prodejny. Další dohoda je podepsána tak, že pan Prokopec má na 
pozemcích pod Normou svoje sítě, které tam nechal vybudovat, takže na základě směny 
pozemků pan Prokopec prodá silnici městu, aby tento prostor pod Normou byl veřejně 
přístupný. Tato silnice je zastavena u České spořitelny jako součást úvěru. Česká spořitelna i 
projektanti Normy požádali o to, aby se na tomto místo vybudovalo obratiště kamionů, aby 
kamiony nejezdili přes veřejné parkoviště, které bude u vchodu do Normy. Až dojde 
k dostavění obratiště, manažer České spořitelny okamžitě odblokuje komunikaci pod 
Normou, na kterou je teď zástavní právo. Dojde k vyrovnání a město se stane majitelem 
komunikaci i obratiště. 
 
P. Kroupa navrhl prohlásit hlasování k předchozímu bodu za neplatné pro předpojatost M. 
Němce, který má v lokalitě zájem o stavbu. 
J. Švec odpověděl, že návrh se zamítá. 
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27. Závěr (2:34:53 – 2:36:23) 
 
J. Švec poděkoval všem přítomným za trpělivost, popřál krásné Velikonoce, pozval veřejnost 
na sobotní nepomucké trhy a pozval všechny na příští zasedání zastupitelstva, které se bude 
konat pravděpodobně v květnu 2018. 

 

 

 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 20. 3. 2018 

 

 
Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

Z. Bouše……………………………………………………………………………………………………………………. 

F. Holub……..….....……….....……………………………………………………………............................... 
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Příloha č. 1 Přehled hlasování 
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 VK JP AM PJ FH MD
e 

VR VN JŠ VV MB PK ZB KB M
N 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.
1 

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

14.
2 

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

14.
3 

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

14.
4 

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

16 A A A X A A A Z A A X A A A A 

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

18 A A A X A A A A A A X A A A A 

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

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

21 Z A Z X A A A Z A A X A A A A 

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

26.
1 

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

26.
2 

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

26.
3 

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

26.
4 

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

26.
5 

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

 
 
Příloha č. 2 Zprávy z jednání RMN 
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Příloha č. 3 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2018 

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2018, 

 

o stanovení výjimek z doby nočního klidu 

 
Zastupitelstvo obce města Nepomuk se na svém zasedání dne 15.3.2018 usnesením č. 
USN-Z3-481/2018usneslo vydat na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), a v souladu s ust. 
§10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení  

 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. 

 

Článek 2 
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 

kratší nebo žádnou 
 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna; 

b) v noci z 30. dubna na 1. května. 

 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02 do 06 hodin v případech uvedených v příloze č. 1 
této vyhlášky.  

 

Článek 3 
Sankce 

 
Porušení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů. 

 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 

1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení výjimek 
z doby nočního klidu. 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
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  .............................      ................................... 

  PhDr. Pavel Kroupa            Ing. Jiří Švec 

     místostarosta       starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 
 
 
Příloha č. 1 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o stanovení výjimek z doby nočního klidu 
 

Případy, kdy se doba nočního klidu vymezuje od 02 do 06 hodin (dle čl. 2, odst. 2 této 
vyhlášky): 

  

1) O vánočních a velikonočních svátcích. 
 

2) V době konání těchto tradičních kulturních akcí: 
a) Nepomucká pouť, 
b) Nepomucký chaos, 
c) Nefestík, 
d) Kinematograf, 
e) Nepomucké pivní slavnosti, 
f) Nepomucký trojúhelník, 
g) Tvůrčí rezidence Nepomuk, 
h) Vinobraní, 
i) Podzim pod Zelenou Horou. 
 

3) S ohledem na konání kulturní akce o noci: 
z 30. června na 1. července 2018 (koncert Tři sestry),  
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Příloha č. 4 Přehled rozdělení finančních prostředků z dotačních programů 
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