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Číslo jednání:  JedNZ44-2/2018  
Datum jednání:  29.11.2018 
Místo jednání: 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:   
Hosté:   
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
 
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 smlouvě budoucí kupní z otce na syna a uzavření nové smlouvy 

o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 
č. 1, o velikosti 3+k.k., celková plocha 95,25 m2   

9. Odkoupení nově vznikajícího pozemku p.č. 310/22 o výměře cca 72 m2, 
odděleného z pozemku p.č. 310/4 v k. ú. Nepomuk   

10. Prodej pozemků v připravované obytné zóně Na Daníčkách - p.p.č. 204/35   
11. Prodej pozemků v připravované obytné zóně Na Daníčkách - p.p.č. 204/45 a 

204/34   
12. Pozemky v připravované obytné zóně Na Daníčkách p.č. 204/40 a p.č. 204/42   
13. Prodej pozemku v připravované obytné zóně Na Daníčkách p.č. 204/43 v k.ú. 

Nepomuk   
14. Darování pozemků p.č. 611/17, 1512/3, 1512/11 a 1512/12 městu Nepomuk od 

Římskokatolické farnosti - arciděkanství Nepomuk   
15. Prodej části pozemku p.č. 915/68 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u 

Nepomuka   
16. Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 

na rok 2019   
17. Navýšení částky odpisů u Mateřské školy Nepomuk za rok 2018 o 6.545 Kč   
18. Úprava cen vodného a stočného   
19. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce   
20. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk   
21. 10. rozpočtové opatření v roce 2018   
22. 11. rozpočtové opatření v roce 2018   
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23. Různé + diskuse 
24. Závěr 

 

Číslo jednání:   XXX 
Datum jednání: 29. 11. 2018 
Místo jednání: sál KD Dvorec 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: 1 
Hosté: 0 
Přílohy: na konci zápisu  
 

PREZENČNÍ LISTINA - členové zastupitelstva města Nepomuk: 

Jméno a příjmení INC Za stranu/hnutí Přítomnost 

Baroch Karel KB Zelená pro Nepomuk NE 

Baroch Marek, Mgr. MB ANO 2011 ANO 

Hánová Anna, PharmDr. AH Sdružení ODS a NK ANO 

Holub František FH SN pro Nepomuk ANO 

Jiran Pavel, Ing. PJ SN pro Nepomuk ANO 

Jiránek Josef, Ing. JJ SNK - Pro Nepomuk NE 

Kouba Jiří JK ANO 2011 ANO 

Kovář Václav VK Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

ANO 

Kroupa Pavel, PhDr. PK Zelená pro Nepomuk ANO 

Mareček Michal, MUDr. MM Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

ANO 

Němec Miroslav, Ing. MNS SNK - Pro Nepomuk ANO 

Němec Miroslav, Mgr. MNMl SNK - Pro Nepomuk ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy ANO 

Švec Jiří, Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

1. Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 18:08 II. 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. Úvodem byli určeni zapisovatelé Alice Baumruková Kotylová a Pavel 
Motejzík. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu 0:55 – 1:26)   
 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z I. 
zasedání městského zastupitelstva ze dne 1. 11. 2018 o podání zprávy o ověření zápisu. 

P. Jiran řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Program jednání (1:26 – 4:47)   
 
Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 

 
I. Úvodní blok 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (0:55-1:26) 
3. Program jednání  (1:26-4:47) 
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (4:47-5:45)  

 
II. Informativní blok 

5. Kontrola plnění usnesení  (5:45 – 6:50) 
6. Zprávy z jednání městské rady  (6:50 – 10:03) 
7. Zprávy z jednání výborů  (10:03 – 10:53) 

 
III. Převody bytů 

 
8. Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z otce na syna a uzavření nové smlouvy 

o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 
č. 1, o velikosti 3+k.k., celková plocha 95,25 m2  (10:53 – 13:07) 

 

 
IV. Nákup a prodej pozemků 

9. Odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 310/22 o výměře cca 72 m2, 
odděleného z pozemku p. č. 310/4 v k. ú. Nepomuk  (13:07 – 15:07) 

10. Prodej pozemků v připravované obytné zóně Na Daníčkách - p. p. č. 204/35  
(15:07 – 18:18) 

11. Prodej pozemků v připravované obytné zóně Na Daníčkách - p. p. č. 204/45 a 
204/34  (18:18 – 21:31) 
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12. Pozemky v připravované obytné zóně Na Daníčkách p. č. 204/40 a p. č. 204/42  
21:31 – 23:51) 

13. Prodej pozemku v připravované obytné zóně Na Daníčkách p. č. 204/43 v k. ú. 
Nepomuk  (23:51 – 25:40) 

14. Darování pozemků p. č. 611/17, 1512/3, 1512/11 a 1512/12 městu Nepomuk od 
Římskokatolické farnosti - arciděkanství Nepomuk (25:40 – 28:07) 

15. Prodej části pozemku p. č. 915/68 o výměře 140 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 
(28:07 – 29:57) 

V. Správní záležitosti 
 

16. Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk 
na rok 2019  (29:57 – 32:06) 

17. Navýšení částky odpisů u Mateřské školy Nepomuk za rok 2018 o 6.545 Kč (32:06 – 
33:35) 

 
VI. Finanční záležitosti 

 
18. Úprava cen vodného a stočného 33:35 – 45:31) 
19. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce  (45:31 – 47:16) 
20. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk  
21. Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 

města Nepomuk  (50:23 – 57:42) 
22. 10. rozpočtové opatření v roce 2018  (57:42 – 1:00:20) 
23. 11. rozpočtové opatření v roce 2018  (1:00:20 – 1:06:31) 
24. Různé + Diskuse (1:06:31 – 1:21:28) 
25. Závěr (1:21:28 – 1:22:02) 

 
V 18:12 přišel J. Jiránek - 14 zastupitelů. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (629/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (4:47 – 5:45)   

J. Švec navrhl jako členy návrhové komise Vladimíra Vokurku, Miroslava Němce st. a Marka 
Barocha. 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu Pavla Kroupu a Jiřího Koubu. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ:  

Návrh usnesení: (630/NZ4/2018) 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení V. Vokurka, M. Němec st. a Marek Baroch. 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

Návrh usnesení: (630/NZ4/2018) 

ZMN volí ověřovatele zápisu Pavla Kroupu a Jiřího Koubu.  

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
5. Kontrola plnění usnesení (5:45 – 6:50) 
  
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák řekl, že neshledal od minulého zastupitelstva žádný nedostatek. Kontrolní výbor se 
sešel dnes před zasedáním zastupitelstva a naplánoval si další schůzky. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
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Návrh usnesení: (631/NZ4/2018) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

  

 

6. Zprávy z jednání městské rady (6:50 – 10:03) 

  
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: (632/NZ4/2018) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 
 

 
 

7. Zprávy z jednání výborů (10:03 – 10:53) 
 
J. Švec požádal předsedu Finančního výboru M. Němce st. o podání informací z jednání 
finančního výboru. 
M. Němec st. řekl, že se výbor 27. 11. a projednal 10. a 11. rozpočtové opatření a zprávu o 
přípravě rozpočtu na příští rok. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (633/NZ4/2018) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání výborů.  

 

8. Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z otce na syna a uzavření nové 
smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 
Kostelem 567, byt č. 1, o velikosti 3+k. k., celková plocha 95,25 m2  (10:53 – 

13:07) 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: uzavřel dne 18. 7. 2001 smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 1. Dne 29. 12. 2004 uzavřel dodatek č. 1 s tím, 

že cenu platnou pro rok 2004 (638 674,- Kč) uhradí do 31. 12. 2004. Platba byla připsána na 

účet města 30. 12. 2004. Nyní žádá o převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na syna. Syn 

J  dovrší 1. 12. 2018 18 let. K tomuto datu by chtěl převod uskutečnit. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (634/NZ4/2018)  
ZMN schvaluje převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní z otce na 

syna a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 1, o velikosti 3+k.k., celková plocha 

95,25 m2. Cena bytu ve výši 638 674,- Kč byla již uhrazena a bude převedena z 

 na  s tím souhlasí. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 310/22 o výměře cca 72 m2, 
odděleného z pozemku p. č. 310/4 v k. ú. Nepomuk     (13:07 – 15:07) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: pozemek p. č. 310/4 je ve vlastnictví výrobního družstva OBZOR, celková 

výměra činí 6595 m2 a je veden jako ostatní plocha, manipulační plocha. Část, o kterou má 

město Nepomuk zájem, se nachází po pravé straně vozovky ve směru z Nepomuka na 

Dvorec. 

Nedostatky: na tomto pozemku jako celku je v katastru nemovitostí vedeno věcné břemeno 

zřizování a provozování vedení. 

Odůvodnění: o část označenou parc. č. 310/22 má město Nepomuk zájem z důvodu 

vybudování nové autobusové zastávky. O možnosti odkoupení bylo již jednáno s vlastníkem. 
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Znalecký posudek stanovil cenu za nově vznikající pozemek o výměře cca 72 m2 na částku 

111 Kč/m2. 

Projednání: 

 RMN 16. 5. 2018 – rada uložila objednat znalecký posudek (ZP) a geometrický plán (GP) 

 RMN 11. 7. 2018 – rada vzala pouze na vědomí ZP a návrh GP 

 RMN 21. 11. 2018 – rada doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 

usnesení. 

DISKUZE:  
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (635/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje odkoupení nově vznikajícího pozemku p. č. 310/22 o výměře cca 72 m2, 

odděleného z pozemku p. č. 310/4 v k. ú. Nepomuk od  výrobního družstva OBZOR za 

odhadní cenu 111 Kč/m2. Prodej nepodléhá DPH. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Poplatníkem daně z nemovitých věcí 

je nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem, pokud není od daně osvobozen. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
10. Prodej pozemků v připravované obytné zóně Na Daníčkách - p. p. č. 
204/35    (15:07 – 18:18) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: při podání žádosti o koupi výše specifikovaného pozemku uvedl 

pouze svoji osobu. Prodej byl proto schválen pouze pro jako jediného budoucího 

vlastníka. V tomto duchu byla připravena i smlouva. Po zaslání smlouvy ke kontrole oznámil 

, že bude kupovat pozemek s partnerkou  do spoluvlastnictví. Z 

tohoto důvodu je navrhováno zrušení původního usnesení a doporučeno zastupitelstvu nové 
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usnesení - prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/35 

 za 760 Kč/m2. 

Projednání: 

 RMN 15. 8. 2018 – zaevidována žádost. 

 RMN 11. 9. 2018 – doporučen zastupitelstvu ke schválení prodej nově vznikajícího 

pozemku p. č. 204/35  

 ZMN 20. 9. 2018 – schválen prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/35 

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (636/NZ4/2018) 
ZMN ruší část usnesení Zastupitelstva města Nepomuk z jednání č. JedNZ3-24/2018 ze dne 
20. 9. 2018 ve znění: 
“ZMN Schvaluje 

1) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/35 (podklad pro územní řízení: označeno A3) 

o výměře cca 750 m2 v k. ú. Nepomuk za kupní cenu 760 Kč/m2 

včetně DPH.” 

ZMN schvaluje prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/35 (podklad pro územní řízení: 
označeno A3) o výměře 750 m2 v k. ú. Nepomuk  za 
kupní cenu 760 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy 
ke vkladu práva nese kupující (správní poplatek 1.000 Kč k návrhu na vklad). Poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, pokud není 
od daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 

 
11. Prodej pozemků v připravované obytné zóně Na Daníčkách - p. p. č. 
204/45 a 204/34    (18:18 – 21:31) 
 
Předkládá: RMN 
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Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění:  sdělil městu Nepomuk, že již nemá zájem o pozemek ve zřizované 
obytné zóně na Daníčkách p. č. 204/34 (GP 1140-303/2018), v podkladu pro územním řízení 
označeném jako A4. O tentýž pozemek projevil zájem místo pozemku p.č. 
204/45, který mu byl schválen k prodeji na ZMN 20. 9. 2018. 
Projednání: 

 Zaevidování žádosti 10. 9. 2018. 

 RMN 11. 9. 2018 – doporučeno zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p. č. 204/45 

 a p. č. 204/34   

 ZMN 20. 9. 2018 – schválen prodej pozemku p. č.204/45 a 

pozemku p. č. 204/34   

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
    
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (637/NZ4/2018) 

ZMN ruší část usnesení Zastupitelstva města Nepomuk z jednání č. JedNZ3-24/2018 ze dne 
20. 9. 2018 ve znění: 
„ZMN schvaluje 

9) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/45 (podklad pro územní řízení: označeno C4) 
o výměře cca 1008 m2 v k. ú. Nepomuk za kupní cenu 760 Kč/m2 

včetně DPH. 

12) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/34 (podklad pro územní řízení: označeno A4) 
o výměře cca 850 m2 v k. ú. Nepomuk za kupní cenu 760 Kč/m2 včetně 
DPH.“ 

ZMN schvaluje prodej nově vznikajícího pozemku p. č. 204/34 (podklad pro územní řízení: 
označeno A4) o výměře 850 m2 v k. ú. Nepomuk za kupní cenu 760 
Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu 
práva hradí kupující (správní poplatek 1.000 Kč k návrhu na vklad). Poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, pokud není od 
daně osvobozen. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Schváleno (14-0-0) 
 

 
 

12. Pozemky v připravované obytné zóně Na Daníčkách p. č. 204/40 a p.č. 
204/42   (21:31 – 23:51) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Odůvodnění: sdělili, že již nemají zájem o koupi výše 
uvedených pozemků v připravované obytné zóně Na Daníčkách. 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (638/NZ4/2018) 
ZMN ruší část usnesení Zastupitelstva města Nepomuk z jednání č. JedNZ3-24/2018 ze dne 
20. 9. 2018 ve znění: 
„Schvaluje 

2) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/40 (podklad pro územní řízení: označeno B3) 
o výměře cca 700 m2 v k. ú. Nepomuk  za kupní 
cenu 760 Kč/m2 včetně DPH. 

11) Prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 204/42 (podklad pro územní řízení: označeno C1) 
o výměře cca 768 m2 v k. ú. Nepomuk  za kupní 
cenu 760 Kč/m2 včetně DPH.“ 
 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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13. Prodej pozemku v připravované obytné zóně Na Daníčkách p. č. 204/43 v 
k.ú. Nepomuk (23:51 – 25:40) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění:  si podával žádost o koupi pozemku p. č. 204/43 (C2) o výměře 843 

m2. Kupní cena byla ujednána na ZMN 20. 9. 2018 ve výši 760 Kč/m2 včetně DPH. 

Projednání: RMN 3. 10. 2018 – rada doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (639/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje prodej nově vznikajícího pozemku p. č. 204/43 (podklad pro územní řízení: 

označeno C2) o výměře 843 m2 v k. ú. Nepomuk  za kupní cenu 760 

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

práva hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického 

práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14. Darování pozemků p.č. 611/17, 1512/3, 1512/11 a 1512/12 městu 
Nepomuk od Římskokatolické farnosti - arciděkanství Nepomuk (25:40 – 28:07) 
 
Předkládá: RMN 

Zpracovala: B. Čubrová 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
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Stávající stav: Jde o pozemky v ul. U Pošty, které jsou částí této komunikace nebo k ní 

přiléhají jako chodník či obdobné prostranství. 

Nedostatky: Na výše uvedených pozemcích nejsou v katastru nemovitostí evidována žádná 

omezení vlastnického práva. 

Odůvodnění: město Nepomuk požádalo v dubnu 2018 o tyto pozemky Římskokatolickou 

církev-arciděkanství Nepomuk, jelikož souvisí nebo jsou částí komunikace U Pošty. Důvodem 

byla skutečnost, že komunikace je vlastnictvím města Nepomuk a ne všechny pozemky pod 

komunikací a chodníky jsou majetkem města Nepomuk. 

Projednání: RMN 24. 10. 2018 – rada doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (640/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje darovací smlouvu mezi Římskokatolickou farností – arciděkanstvím 
Nepomuk a městem Nepomuk, darování pozemků od Římskokatolické farnosti – 
arciděkanství Nepomuk městu Nepomuk: 

 p. č. 611/17, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 12 m2, 

 p. č. 1512/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 159 m2, 

 p. č. 1512/11, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 12 m2, 

 p. č. 1512/12, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 86 m2, 

vše v k. ú. Nepomuk v ul. U Pošty. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy 

ke vkladu práva hradí obdarovaný. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věci je 

nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem, pokud není od daně osvobozen. Plnění 

usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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15. Prodej části pozemku p. č. 915/68 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u 
Nepomuka (28:07 – 29:57) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: část pozemku p. č. 915/68 v k. ú. Klášter u Nepomuka navazuje na část 

pozemku p. č. 915/63 v k. ú. Klášter u Nepomuka (zjištěno při zaměření), která byla již 

schválena k prodeji  za 180 Kč/m2 na zastupitelstvu 20. 9. 2018. Nebylo 

proto znovu navrhováno ocenění. 

Projednání:   

 RMN 24. 10. 2018 – odloženo s požadavkem, aby si žadatelé doručili vyjádření majitelů 

sousedních pozemků. 

 RMN 7. 11. 2018 – rada vzala na vědomí vyjádření majitelů sousedních pozemků, uložila 

vyvěsit záměr na prodej a doporučila prodej zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (641/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje prodej části pozemku p. č. 915/68 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Klášter u 

Nepomuka  za 180 Kč/m2. Prodej pozemku 

nepodléhá DPH. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva 

k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (12-0-2) 
 

 
 
 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 29.11.2018 
 

 
 

16. Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Nepomuk na rok 2019   (29:57 – 32:06) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
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 2019 je 

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

jednotlivých škol (viz. přílohy). 

Projednání: RMN 21. 11. 2018 – doporučeno zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (642/NZ4/2018) 

1) ZMN schvaluje odpisový plán na rok 2019 u Základní školy Nepomuk v roční výši 

442.402 Kč; 
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2) odpisový plán na rok 2019 u Mateřské školy Nepomuk v roční výši 177.723 Kč; 

3) odpisový plán na rok 2019 u Základní umělecké školy Nepomuk v roční výši 21.018 

Kč. 

Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
17. Navýšení částky odpisů u Mateřské školy Nepomuk za rok 2018 o 6.545 Kč 

(32:06 – 33:35) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: 21. 5. 2018 nakoupila MŠ Nepomuk elektrický kotel s pořizovací cenou 134.649 
Kč. Zařazeno dle legislativy do odpisové skupiny III., roční odpis činí 11.221 Kč, poměrná část 
od června do prosince 2018 je propočtena na 6.545 Kč. 
Projednání: RMN 21. 11. 2018 – rada doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 
navrženého usnesení. 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (643/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje Navýšení částky odpisů u Mateřské školy (MŠ) Nepomuk za rok 2018 o 6.545 
Kč. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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18. Úprava cen vodného a stočného (33:35 – 45:31) 

  
Předkládá: RMN 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Zvýšení cen je následující: stočného z 29,- Kč na 31,- Kč za m3 včetně DPH a vodného z 31,- 

Kč na 35,- Kč za m3 včetně DPH.  

J. Švec předal slovo J. Sukupovi, řediteli společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec. 

J. Sukup podal vysvětlení ohledně zvýšení cen. Udal různé důvody pro zvýšení cen – např. 

inflace, zdražování vstupů, zvyšující se mzdy zaměstnanců či nutná rekonstrukce 

infrastruktury. 

J. Švec dodal, že poslední úprava cen byla provedena v roce 2013. Podle propočtů se náklady 

pro čtyřčlennou rodinu v bytovém domě zvýší o zhruba 400 Kč ročně, u rodinného domu jde 

cca o 700 Kč. Pro srovnání např. v Blovicích je stanovena cena vodného na 64,- Kč nebo ve 

Spáleném Poříčí na 36,- Kč. 

DISKUZE: 

M. Němec ml. se zeptal na čísla z hospodaření společnosti Kanalizace a vodovody, zda je 
společnost v zisku, nebo ve ztrátě apod. 
J. Sukup uvedl, že společnost hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, není ve ztrátě, ale ani v 
žádném velkém zisku. Konkrétní čísla jsou k dohledání ve zveřejněných výročních zprávách. 
Zvyšování cen rozhodně není z důvodu toho, aby společnost generovala větší zisk.  
A. Hánová se zeptala na kapacitu vodních zdrojů. 
J. Sukup uvedl, že v současné době je využíváno cca 12 vrtů, které jsou postupně 
obnovovány. Vzhledem k probíhajícímu suchu je třeba pracovat na obnově zdrojů a 
budování dalších. V roce 2019 je naplánováno připojení dvou nových průzkumných vrtů. 
Není to tak, že by Nepomuk neměl vodu, ale je třeba tak jako tak pracovat na obnově a 
budování zdrojů. 
P. Motejzík se zeptal, zda je možné, aby se některé okolní obce napojily na městský vodovod 
v Nepomuku. 
J. Sukup uvedl, že kapacity jsou zatím dostačující za předpokladu, že se bude dál pracovat na 
zdrojích. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (647/NZ3/2018) 
ZMN schvaluje Zvýšení cen stočného  na 31,-- Kč za m3 včetně DPH  a  vodného na  35,-- Kč 
za m3 včetně DPH  
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KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (13-1-0) 
 

 
19. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a 
členem zastupitelstva obce (45:31 – 47:16) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: O. Velíšková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Dosud byla tato odměna panu Barochovi vyplácena, ale podle nové legislativy musí být tato 

dohoda schvalována zastupitelstvem dle § 84 odst. 2 písm. p zákona o obcích. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků.  
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (649/NZ3/2018) 
ZMN vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem 

zastupitelstva obce – Dohoda o provedení práce s panem Karlem Barochem (kronikář) za 

odměnu 1.800,- Kč / měsíc od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Plnění usnesení zajistí Olga 

Velíšková.  

 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (12-0-2) 
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20. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Nepomuk (47:16 –

50:23) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: O. Velíšková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odměny byly stanoveny následovně: člen rady 3.000,-- Kč, předseda výboru nebo komise 
2.000,-- Kč, člen výboru nebo komise 1.500,-- Kč a člen zastupitelstva 1.000,-- Kč s platností 
od 1. 12. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva 
obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu a v případě ustanovení či doplnění 
rady, výborů a komisí bude odměna radnímu, předsedovi a členům výborů a komisí 
poskytována ode dne jejich zvolení do funkce. 
Zákon umožňuje určité rozpětí, Nepomuk se pohybuje s výší odměn zhruba v polovině 

tohoto rozpětí. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (648/NZ4/2018) 
ZMN stanovuje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za 
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva takto: člen rady 3.000,-- Kč, předseda 
výboru nebo komise 2.000,-- Kč, člen výboru nebo komise 1.500,-- Kč a člen zastupitelstva 
1.000,-- Kč s platností od 1. 12. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu a 
v případě ustanovení či doplnění rady, výborů a komisí bude odměna radnímu, předsedovi 
a členům výborů a komisí poskytována ode dne jejich zvolení do funkce. 
ZMN schvaluje v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že při souběhu 
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytne 
pouze za výkon funkce, za níž podle NV č. 318/2017 Sb., náleží nejvyšší odměna. Plnění 
usnesení zajistí Olga Velíšková. 
 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (12-0-2) 
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21. Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města Nepomuk (50:23 – 57:42) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: O. Velíšková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Od 1. 1. 2019 by měli být členové výborů a komisí dvakrát ročně odměňováni a odměna pro 

každého člena by měla být jmenovitě odsouhlasena na zasedání zastupitelstva. Ve výši 

odměny bude zohledněna aktivita odměňovaného a návrh bude podán předsedou 

výboru/komise. 

 

DISKUZE: 

P. Kroupa se zeptal, zda ZMN bude dvakrát ročně jmenovitě hlasovat o odměnách pro 
jednotlivé členy komisí a výborů. 
J. Švec řekl, že ano. 
P. Jiran řekl, že vzhledem k tomu, že komise a výbory jsou poradními orgány RMN, tak aby o 
odměnách rozhodovala rada. 
J. Švec upřesnil, že se jedná pouze o odměny členům výborů, kteří nejsou v zastupitelstvu, a 
ty musí schvalovat zastupitelstvo dle zákona. Souhlasil by s tím, aby členové komisí byli v 
kompetenci rady.  
O. Velíšková upozornila, že komise i výbory musí schválit zastupitelstvo. 
P. Kroupa se zeptal, jestli by nebylo jednodušší schválit nějakou paušální částku. 
J. Švec řekl, že toto je možná podnětný návrh. Navrhl na základě připomínek tento bod 
vypustit z dnešního zasedání a do příště zapracovat připomínky. 
M. Mareček se zeptal na výši jednotlivých odměn. 
J. Švec řekl, že koresponduje s výší odměn pro neuvolněné zastupitele. 
M. Baroch řekl, že není nic proti ničemu tento bod dnes schválit, pak při samotných jednání 
výborů/komisí se samotní členové vyjádří a řeknou, jak k tomu vůbec přistupují – někteří 
mají třeba tendenci se odměny vzdát. Pak až by se tedy mohlo jednat o nějaké konkrétní 
částce. 
J. Švec řekl, že je možnost buď bod vypustit a držet se návrhu P. Kroupy a do příště 
navrhnout konkrétní částku, nebo dnes bod schválit a příště ho dle návrhu M. Barocha 
upřesnit. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (650/NZ4/2018) 
ZMN stahuje tento bod z dnešního jednání, přednesen bude na příštím jednání ZMN. 
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(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (13-0-1) 
 

 
 
22. 10. rozpočtové opatření v roce 2018  (57:42 – 1:00:20) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
V 19:00 odešli M. Němec st. a M. Němec ml. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
10. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 19. 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 v roce 2018 schválila Rada Města Nepomuk 

dne 24. 10. 2018. 

 

Příjmy v rámci 10. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o 409 610 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka 4111 (Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu)  

navýšena o částku 105 000 Kč. Jedná se o dotaci na volby do Senátu Parlamentu ČR a do 

zastupitelstev obcí. 

- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) navýšena o částku 

304 610 Kč. Jedná se příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 30 000 Kč 

a o dotaci na výkon sociální práce ve výši 274 610 Kč. 
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Příjmy po 10. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

127 941 320 Kč. 

 

Výdaje v rámci 10. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku 409 610 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

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

od Úřadu práce ve výši 30 000 Kč. 

 

N § 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků za účtována dotace na 

volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 105 000 Kč. 

 

Na § 6171 – Činnost místní správy zaúčtována dotace na výkon sociální práce ve výši 274 610 

Kč 

 

Přesuny, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných příjmů a výdajů: 

 

Na § 1032 - Podpora ostatních produkčních činností přesunuto 500 000 Kč z § 2212 – Silnice 

 

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

historického povědomí přesunuto 350 000 Kč z § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská 

služba a podpora samostatného bydlení (přesun v souvislosti s restaurováním pomníku 

včetně sochy T. G. Masaryka) 

 

 

Na § 1036 - Správa v lesním hospodářství zaúčtovány finanční prostředky MZ ČR na činnost 

odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2018. Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb. o 

rozpočtové skladbě, která nabyla účinnosti dne 24.01.2018, rozšiřuje náplň položky 5192 

(poskytnuté náhrady) mimo jiné o úhrady poukazované ze státního rozpočtu podle lesního 

zákona. Tato úhrada je nově vedena nikoliv jako transfer, ale jako náhrada. Z tohoto důvodu 

se příjem této náhrady účtuje na položku 5192 minusem a výdaje poukazované lesním 

hospodářům plusem. 

 

-121 903 Kč - příjem finančních prostředků MZ ČR na činnost odborného lesního hospodáře 

za 2. čtvrtletí 2018 (18.09.2018) 
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121 903 Kč - úhrada faktur za činnost odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2018 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Podrobnosti jsou v plánu investic na rok 2018, který je součástí přílohy 10 rozpoctove 

opatreni 2010.pdf 

 

Výdaje po 10. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 147 579 760 Kč. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (645/NZ4/2018) 

ZMN bere na vědomí 10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 127 941 320 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 147 579 760 Kč. 

 

 
23. 11. rozpočtové opatření v roce 2018 (1:00:20 – 1:06:31) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
11. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk (USN-Z3-167/2015) ze dne 19.12.2015, 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 11. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny  o 5 023 130 Kč.  
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Na straně příjmů změněno:   

Nedaňové příjmy – navýšeny o 800 000 Kč. Jedná se o očekávané příjmy z lesů (§ 1032 - 

podpora produkční činnosti, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) 

Kapitálové příjmy – navýšeny o 2 000 000 Kč. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků (§ 6171 - 

Činnost místní správy, položka 3111 - Příjmy z prodeje pozemků) 

- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)  navýšena o 

částku 319 090 Kč. Jedná se příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 

30 000 Kč a o třetí část neinvestiční dotace na projekt "Program strategického plánování a 

řízení pro zefektivnění veřejné správy města Nepomuk" ve výši 289 090 Kč. 

- položka 4121 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) navýšena o částku 99 540 Kč. Jedná se 

dotaci Plzeňského kraje na projekt "Restaurování pomníku včetně sochy T. G. Masaryka" ve 

výši 40 000 Kč, o dotaci Plzeňského kraje na projekt "Překlad webových stránek 

www.nepomuk.eu" ve výši 15 000 Kč, o dotaci Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO 

Dvorec ve výši 22 270 Kč a o dotaci Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Nepomuk ve 

výši 22 270 Kč. 

- položka 4222 (Investiční přijaté transfery od krajů)  navýšena o částku 1 804 500 Kč. Jedná 

se investiční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Zkapacitnění zdrojů surové podzemní vody 

a navýšení výkonu úpravny vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku" ve výši 1 804 500 

Kč. 

 

Příjmy po 11. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

132 964 450 Kč. 

 

Výdaje v rámci 11. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  5 023 130 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Na § 1032 - podpora produkční činnosti zaúčtovány očekávané příjmy z lesů ve výši 800 000 

Kč. 

 

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

webových stránek www.nepomuk.eu" ve výši 15 000 Kč. 

 

http://www.nepomuk.eu/
http://www.nepomuk.eu/
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Na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 

historického povědomí (památkový grant) zaúčtována dotace Plzeňského kraje na projekt 

"Restaurování pomníku včetně sochy T. G. Masaryka" ve výši 40 000 Kč. 

 

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

od Úřadu práce  ve výši 30 000 Kč a třetí část neinvestiční dotace na projekt "Program 

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

289 090 Kč. 

 

N § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část zaúčtována dotace Plzeňského kraje na věcné 

vybavení JSDHO Dvorec ve výši 22 270 Kč a dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení 

JSDHO Nepomuk ve výši 22 270 Kč. 

 

Na § 6171 – Činnost místní správy zaúčtovány příjmy z prodeje pozemků ve výši 2 000 000 

Kč. 

 

Přesuny, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných příjmů a výdajů: 

 

přesun 1 000 000 Kč z § 2212 - Silnice na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde 

nezařazené  

přesun 100 000 Kč z § 2310 - Pitná voda na § 3631 - Veřejné osvětlení   

přesun 200 000 Kč z § 2310 - Pitná voda na § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

(místní hospodářství) 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Podrobnosti jsou v plánu investic na rok 2018, který je součástí přílohy 11 rozpoctove 

opatreni 2018.pdf 

 

Výdaje po 11. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 152 602 890 Kč. 

 

V 19:10 se vrátili M. Němec st. a M. Němec ml. 

 
DISKUZE: 

J. Švec požádal o vyjádření šéfa finančního výboru. 
M. Němec st. řekl, že 27. 11. FV tento bod projednal a doporučuje ke schválení. 
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HLASOVÁNÍ:  
Návrh usnesení: (646/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje 11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 132 964 450 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 152 602 890 Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu 11. rozpočtovým opatřením v roce 
2018. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 

KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

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

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

Schváleno (13-0-1) 
 

 

24. Různé + diskuze (1:06:31 – 1:21:28) 
 
J. Švec upozornil na další jednání ZMN, které se uskuteční 13. 12. 2018 v 18:00 v zasedací 
místnosti kulturního a informačního centra, zde by se měl schválit rozpočet. Dále uvedl, že už 
byla vyasfaltována část silnice Nepomuk-Klášter, dále se pracuje na přestupním uzlu na 
nádraží ve Dvorci. Po Novém roce by se mělo realizovat výběrové řízení, stavba musí být 
ukončena v září 2019. Bude omezeno okolí vlakového nádraží. Další akcí je rekonstrukce ve 
vodárně – může se stát, že se na chvilku zakalí voda. 
 
J. Somolík krátce seznámil s přípravou rozpočtu a investic. Na webových stránkách byl 
vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2019. Pokud by někdo chtěl vznést připomínku, tak je čas do 
12. 12. (písemně), ústně může na zasedání ZMN. 
 
P. Motejzík promluvil o situaci v kultuře, jelikož se bude v budoucnu věnovat právě vedení 
kultury. Seznámil přítomné se svou vizí a vyzval zastupitele k zamyšlení a k vyjádření svého 
názoru.  
 
J. Švec informoval, že byli s p. místostarostou hosty na zasedání zastupitelstva v Klášteře a 
byla jim nabídnuta spolupráce pro oživení Zelené Hory. Připravuje se např. investice do věže 
zámku. 
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25. Závěr  (1:21:28 – 1:22:02) 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost, klid a veřejnosti za účast. Popřál hezký večer a pozval na další 
zasedání 13. 12. 2018. 

 

 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 3. 12. 2018 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

P. Kroupa……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

  




