
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání - 13.12.2018 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-3/2018  
Datum jednání:  13.12.2018 
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. Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce   
9. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 

Mikroregionu Nepomucko na roky 2019-2021   
10. Kompetence Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle 

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

11. Schválení úvěru   
12. Rozpočet města Nepomuk na rok 2019   
13. Odkoupení pozemků nebo jejich částí v připravované obytné zóně Pod Oborou - část 

p.p.č. 217 v k. ú. Dvorec   
14. Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku včetně podílu 

na společných částech domu a pozemcích parc.č. 1167 v k.ú. Nepomuk a parc.č. st. 268 v 
k.ú. Klášter u Nepomuka   

15. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany   
16. Směna části pozemku p.č. 204/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví fyzické osoby za část 

p.p.č. 206/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku   
17. Odměny členům a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města 

Nepomuk   
18. Složení redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku od roku 2019   
19. 12. rozpočtové opatření v roce 2018   
20. Různé 
21. Diskuse 
22. Usnesení 
23. Závěr 
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Číslo jednání:   XXX 
Datum jednání: 13. 12. 2018 
Místo jednání: sál Městského muzea a galerie Nepomuk 
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 ANO 

Baroch Marek, Mgr. MB ANO 2011 ANO 

Hánová Anna, PharmDr. AH Sdružení ODS a NK NE 

Holub František FH SN pro Nepomuk ANO 

Jiran Pavel, Ing. PJ SN pro Nepomuk ANO 

Jiránek Josef, Ing. JJ SNK - Pro Nepomuk ANO 

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 18:05 III. veřejné zasedání městského zastupitelstva. 
Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože 
je na zasedání přítomno 14 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 1:27 – 1:51)   
 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z II. 
zasedání městského zastupitelstva ze dne 29. 11. 2018 o podání zprávy o ověření zápisu. 

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

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Program jednání (1:51 – 6:06)   
 
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 (1:27-1:51) 
3. Program jednání  (1:51-6:06) 
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (6:06-7:07) 

 
II. Informativní blok 

5. Kontrola plnění usnesení  (7:07-7:59) 
6. Zprávy z jednání městské rady  (7:59 – 9:30) 
7. Zprávy z jednání  výborů  (9:30-10:03) 

 
III. Finanční záležitosti 

 
8. Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce  (10:03 – 11:46) 
9. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 

Mikroregionu Nepomucko na roky 2019-2021  (11:46 – 13:38) 
10. Kompetence Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných 

dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů  (13:38-34:13) 

11. Schválení úvěrového rámce (34:13 – 1:09:53 - spojeno s bodem 12) 
12. Rozpočet města Nepomuk na rok 2019 (34:13 – 1:09:53 - spojeno s bodem 12) 
13. Odkoupení pozemků nebo jejich částí v připravované obytné zóně Pod Oborou - 

část p. p. č. 217 v k. ú. Dvorec (1:09:53 – 1:12:17) 
14. Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku včetně 

podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 1167 v k. ú. Nepomuk a 
parc. č. st. 268 v k.ú. Klášter u Nepomuka (1:12:17 – 1:14:52) 
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15. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany (1:14:52 – 
1:16:03) 

16. Směna části pozemku p.č. 204/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví fyzické osoby 
za část p. p. č. 206/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví města Nepomuk bez 
doplatku (1:16:03 – 1:18:34) 

17. Odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města 
Nepomuk (1:18:34-1:34:18)  

18. Složení redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku od roku 2019 
(1:34:18 – 1:35:53) 

19. 12. rozpočtové opatření v roce 2018 (1:35:53 – 1:39:49) 

 20. Různé + Diskuse (1:39:49 – 1:44:27) 
21. Závěr  (1:44:27-1:45:25)   

 
DISKUZE: 
M. Němec st. navrhl, zda by nebyl do programu přidán jednací řád. 
J. Švec řekl, že bude příště, protože ještě musí být upraven. 
P. Kroupa se zeptal, zda by se nezařadil do programu harmonogram jednání zastupitelstva 
na příští rok. 
J. Švec řekl, že to tedy bude zařazeno do bodu Různé. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (652/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

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

A A X 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) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (6:06 – 7:07)   

J. Švec navrhl jako členy návrhové komise Pavla Jirana, Václava Nováka a Marka Barocha. 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu Vladimíra Vokurku a Miroslava Němce st. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ:  

Návrh usnesení: (653/NZ4/2018) 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení Václav Novák, Pavel Jiran a Marek Baroch. 

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

A A X 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: (653/NZ4/2018) 

ZMN volí ověřovatele zápisu Vladimíra  Vokurku a Miroslava Němce st.  

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

A A X 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 (7:07 – 7:59) 
  
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák řekl, že kontrolní výbor se sešel v pondělí, zápis z tohoto jednání bude dodán příští 
týden. Dále by chtěl omluvit další členy KV, kteří nemohou být přítomni na dnešním 
zasedání. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (654/NZ4/2018) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

  

 

6. Zprávy z jednání městské rady (7:59 – 9:30) 

  
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. 
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DISKUZE:  
Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (655/NZ4/2018) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 
 

 
 

7. Zprávy z jednání výborů (9:30 – 10:03) 
 
J. Švec požádal předsedu Finančního výboru M. Němce st. o podání informací z jednání 
finančního výboru. 
M. Němec st. řekl, že FV se sešel v úterý a projednal všechny finanční záležitosti, které se 
dnes budou projednávat. Zápis byl již zaslán J. Somolíkovi. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (656/NZ4/2018) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání výborů.  

 

8. Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce  (10:03 – 11:46) 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

V § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné uvedeno, 

že Zastupitelstvu obce je vyhrazeno stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad 

členům zastupitelstva obce. Tato pravidla byla naposledy schválena Zastupitelstvem dne 10. 

12. 2015. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (660/NZ4/2018)  
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ZMN schvaluje poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Nepomuk 

způsobem stejným jako u zaměstnanců města Nepomuk, tj. dle platných právních 

předpisů. 

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

A A X 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. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2019 a střednědobý výhled 
rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2019-2021       (11:46 – 13:38) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 
P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rozpočet dobrovolného svazku obcí schvaluje valná hromada. Je nutné, aby návrh rozpočtu 
byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu rozpočtu 
na valné hromadě.  Zveřejnění návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Nepomucko proběhlo dne 21.11.2018. Valná hromada schválí rozpočet a střednědobý 
výhled rozpočtu dne 11.12.2018. Schválený rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 
a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2018-2020 bude 
zveřejněn  na adrese https://www.nepomuk.cz/obcan/aktualni-vyvesene-dokumenty/. 
 
DISKUZE:  
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (661/NZ4/2018) 

ZMN bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2019 a střednědobý 

výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2019-2021. 

 

 

https://www.nepomuk.cz/obcan/aktualni-vyvesene-dokumenty/
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10. Kompetence Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření 
prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů    (13:38 – 34:13) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
V  § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů je mimo jiné 
stanoveno,  že Radě je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného 
rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Z 
tohoto důvodu je nutné, aby Zastupitelstvo stanovilo rozsah kompetencí Rady ve věci 
provádění rozpočtových opatření. 
 
DISKUZE: 
J. Somolíka doplnil M. Němec st. ohledně bodu c). 
F. Holub řekl, že jestliže bude ukazatel 500 000,- a Rada bude moci přesunout 50 000,-, tak 
má vlastně svázané ruce, protože je to příliš málo. Pokud je potřeba výjimečná suma velká, 
tak 50 000- třeba v případě projektu kvůli dotaci je k ničemu. 
M. Němec st. uvedl, že závazný ukazatel se netýká jen investic, ale celého rozpočtu. Pokud 
šestkrát za rok bude zasedat ZMN a může vytvořit nový závazný ukazatel, tak není problém, 
aby se mohla rozjet nová akce na nový projekt na 250 000,-, a nebude to dle jeho názoru tak 
rychlé, aby se s tím muselo pořád šoupat sem a tam. 
F. Holub řekl, že má jiný názor, a přednesl protinávrh, aby se v bodu c) schválila částka 500 
000,-. 
M. Baroch navrhl, aby se udělal kompromis - 10 %, ale svázat to s nějakou minimální výší.  
F. Holub řekl, že alespoň 300 000,-, protože jinak se tím bude vše zpožďovat. 
J. Somolík řekl, že v roce 2015 nakonec vznikl kompromis 500 000,-. 
J. Švec uvedl, že částka 500 000,- běžela předešlé 4 roky bez problémů. Dle jeho názoru 
vzhledem ke složení rady nemůže dojít k nějakému zneužití. 
M. Němec st. navrhl, aby 10 % zůstalo u běžných výdajů, ale aby se doplnilo, že v rámci 
kapitálových výdajů to bude minimálně 200 000,-. 
J. Somolík řekl, že to, co přednesl jako návrh, není závazné, takže se to klidně může změnit 
třeba dle návrhu M. Němce st. 
J. Kouba navrhl stanovit nějakou hranici, např. 200 000,- nebo 250 000,-. 
J. Somolík řekl, že hranice je stanovena na těch 10 %.  
P. Kroupa uvedl, že se možná v diskuzi směšují dvě věci dohromady. Nových investic se týká 
bod d), ale teď jde o přesuny v rámci rozpočtového opatření. Možná by byl kompromis třeba 
20 %, ale možná to je zase moc.  
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J. Jiránek řekl, že v případě schválení 500 000,- má pak rada možnost v podstatě půl milionu 
"vymazat" z nějakého konkrétního projektu. 
F. Holub uvedl, že jsou případy, kdy je 10 % opravdu málo, třeba odpady nebo havárie. 
M. Němec st. řekl, ať je tedy udělán ten kompromis, že v kapitálových výdajích bude 
konkrétní částka, ale v případě běžných výdajů je to nesmysl. Navíc se u některých 
posledních projektů, třeba u cyklostezky Helenka, stalo, že určité částky "zmizely". 
J. Somolík uvedl, že zmizely na jiné investice, konkrétně lze dohledat.  
M. Němec st. řekl, že základem je udělat dobře plán investic. 
F. Holub řekl, že dle jeho zkušeností vždy přijdou během roku např. dotace, se kterými se 
nepočítalo, ale které jsou potřebné, a hrozí, že se pak zmeškají. 
M. Mareček řekl, že není přece problém svolat mimořádné zastupitelstvo, když se bude 
jednat o velkou částku. 
J. Švec souhlasil s návrhem M. Němce st. o rozdílu mezi kapitálovými a běžnými výdaji. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (659/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje rozsah kompetencí Rady města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření 
takto:  
 
Rada má možnost zapojovat do rozpočtu bez  omezení veškeré finanční příjmy. 

a) Rada nesmí měnit celkovou bilanci rozpočtu (nemůže měnit deficit nebo schodek  

rozpočtu). 

b) Rada má oprávnění v rámci rozpočtového opatření přesouvat finanční prostředky 

v rozsahu max. do 10 % výše závazného ukazatele u běžných výdajů a do částky 500 

000 Kč u kapitálových výdajů do doby, než s tím seznámí Zastupitelstvo na 

nejbližším veřejném zasedání. 

c) Rada má možnost vytvořit nové závazné ukazatele v rozpočtu, avšak max. do výše 

250 000 Kč. U těchto závazných ukazatelů však Rada nemůže provádět další změny 

do doby, dokud s tímto nebude seznámeno Zastupitelstvo.  

d) Rada je povinna bezodkladně se všemi jednotlivými změnami  seznámit 

Zastupitelstvo, a to na jeho nejbližším veřejném zasedání. 

e) V případě návrhu změn dle odstavců c) a d) budou zastupitelé informováni alespoň 

5 dní předem  
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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 Z Z Z Z A A A A A 

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

Schváleno (10-0-4) 
 

 

 
11. Schválení úvěrového rámce   (34:13 – 1:09:53 - spojeno s bodem 12) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Návrh rozpočtu na rok 2019 počítá s deficitem (schodkem)  ve výši 53 436 300 Kč. 
Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů se rozpočet sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Rozpočet lze schválit i 
jako schodkový a to pouze v případě,  kdy schodek bude možné uhradit finančními 
prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou,  úvěrem, návratnou 
finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního 
samosprávného celku. 
Město Nepomuk má finanční prostředky z minulých let, které však nepokryjí celý deficit 
(schodek). Z tohoto důvodu byla oslovena Česká spořitelna se žádostí o zpracování návrhu 
smlouvy o poskytnutí úvěru. Horní hranice úvěru byla stanovena na 40 000 000 Kč. 
 
Kontaktní osobou pro zodpovězení  dotazů ohledně úvěrové smlouvy je Ing. Rosenthalerová, 
se kterou je domluveno, že v případě potřeby bližšího vysvětlení podmínek úvěru je možné 
kdykoliv zavolat. 
 

DISKUZE: 

M. Baroch se zeptal na konkrétní výši celkové splacené částky při obou variantách úvěru - 
plovoucí úrok i fixní. 
J. Somolík odpověděl, že u fixu, kdy by se vyčerpalo 20 000 000 Kč je to 21 022 916 Kč. V 
případě, že by se vyčerpalo 40 000 000 Kč je to 44 107 000 Kč. A pokud by se šlo cestou 
plovoucího úroku, tak je předpokládaná částa 20 791 000 Kč a 43 176 000 Kč, ale jen v 
případě, že úrok by zůstal po celou dobu stejný. 
V. Kovář řekl, že se dá v současné době předpokládat, že úroky neustále porostou. 
J. Somolík řekl, že dle informací z České spořitelny se ČNB chystá zvedat úrok ještě 
minimálně dvakrát. 
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M. Němec st. řekl, že by možná bylo rozumnější si půjčit teď 20 000 000 Kč a pak třeba 
dalších dvacet, pokud by to bylo třeba. 
F. Holub řekl, že to by ale pravděpodobně bylo s mnohem vyšším úrokem. 
M. Němec st. řekl, že už při dvaceti milionech se město zadluží pro další generace a že se mu 
to nezdá vhodné ještě navyšovat na čtyřicet milionů. 
F. Holub řekl, že se proti tomu zase budou vracet dotace. 
M. Němec st. řekl, že na předfinancování dotací by stačilo dvacet milionů. 
M. Baroch řekl, že se tu jedná o schválení úvěrového rámce, neznamená to, že musí být 
nutně vyčerpaný až do maximální výše. 
J. Somolík řekl, že je možnost pak uzavřít dodatek ke smlouvě s tím, že se rámec nevyčerpá v 
plné výši. 
P. Kroupa řekl, že je možnost i předčasného splacení a v dnešní době si bere úvěr i kraj. 
J. Somolík uvedl, že splátka úvěru je 420 000 měsíčně a splátka úroku je každý měsíc jiná. 
V. Vokurka řekl, že pokud si člověk dnes bude chtít našetřit na dům a pak až si ho postavit, 
tak na to v životě nenašetří. Proto si všichni berou úvěry. Pokud jde pak ten úvěr pomocí 
dodatku osekat, tak není asi co řešit. 
P. Kroupa se zeptal, zda byly poptány další bankovní domy - a pokud ne, tak proč. 
J. Somolík odpověděl, že nebyly. Zákon o zadávání veřejných zakázek to v případě úvěru 
neukládá, tak byla oslovena jenom Česká spořitelna. 
P. Kroupa řekl, že jde o to, jestli by někdo nedal lepší podmínky. 
F. Holub řekl, že Komerční banka dala lepší podmínky v případě účtů (viz jedno z předchozích 
jednání zastupitelstva), v zápětí přišla Česká spořitelna a dorovnala nabídku KB, takže 
očividně nemá smysl odcházet od ČS.  
J. Švec řekl, že pokud je člověk u jedné banky spoustu let, vždycky je to lepší. 
J. Kouba se zeptal, z čeho by město případně předčasně úvěr splatilo. 
Bylo mu odpovězeno, že právě z dotací. 
M. Němec ml. uvedl, že jedno z předsevzetí vedení města je, aby končilo volební období "na 
nule" a ne se schodkem. 
J. Somolík řekl, že také jedna věc je naplánovaný rozpočet (momentálně schodkový) a druhá 
věc je skutečnost - letos v listopadu, kdyby se končil rok, tak se končí s více než milionem v 
plusu. 
M. Baroch poprosil o zmínění investicí, které město čekají v roce 2019. 
J. Somolík přednesl návrh rozpočtu (viz bod 12). 
J. Švec se zeptal šéfa finančního výboru na vyjádření. 
M. Němec st. uvedl, že FV byl seznámen s úvěrovým rámcem, projednal ho a doporučuje ke 
schválení - varianta fixní. 
    
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (657/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a. s. o poskytnutí 

úvěrového rámce do výše 40 000 000 Kč dle návrhu úvěrové smlouvy, a to s pevnou 

úrokovou fixací. 
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ZMN pověřuje Jiřího Švece podpisem úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a. s. 

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

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

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

Schváleno (13-1-0) 
 
 

 
 

12. Rozpočet města Nepomuk na rok 2019  (34:13 – 1:09:53 - spojeno s bodem 11) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Rozpočet obce na následující rok schvaluje zastupitelstvo obce. Je nutné, aby návrh rozpočtu 
byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu rozpočtu 
na zasedání zastupitelstva. Zveřejnění návrhu rozpočtu města Nepomuk proběhlo dne 28. 
11. 2018. Před tímto zveřejněním projednala  návrh rozpočtu rada města Nepomuk dne 21. 
11. 2018 a finanční výbor dne 27. 11. 2018. Deficit rozpočtu ve výši 53 436 300 Kč bude krytý 
naspořenými finančními prostředky a úvěrem. V případě neschválení rozpočtu 
zastupitelstvem do 31. prosince daného roku, musí zastupitelstvo schválit tzv. “Pravidla 
rozpočtového provizoria” na dobu, po kterou není schválen rozpočet na daný rok.  
 

DISKUZE: 

M. Němec st. řekl, že má připomínku, aby se už projekt nenazýval Cyklostezka Helenka, ale 
jde o akci Chodník Dvorec. Jde o to, aby se to zase neodsunulo na další čtyři roky, už to trvá 
šestnáct let, tak by to chtělo už dodělat. 
J. Švec řekl, že projekčně je to řešené až ke kruh. objezdu U Sokolovny, ale je tam jeden 
projekční problém. 
M. Němec st. řekl, že právě proto by navrhl to oddělit a vyřešit teď jenom chodník do 
Dvorce, tam je to bez problémů.  
J. Koupa se zeptal, zda u akce Přístřešek pro hasičský automobil má cenu to teď řešit, když se 
neví, co s hasičárnou bude. 
J. Švec řekl, že tyto finance se kdykoliv dají předsunout na jakoukoliv další akci. 
J. Švec se zeptal na názor šéfa finančního výboru.  
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M. Němec řekl, že FV projednal návrh rozpočtu a doporučuje ke schválení s jednou 
navrhovanou již řečenou změnou - zavést akci Chodník Nepomuk-Dvorec. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (658/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje rozpočet města Nepomuk na rok 2019 s  příjmy  ve výši 107 896 800 Kč a 
 výdaji ve výši 161 333 100 Kč. 
ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka rozepsáním schváleného rozpočtu Města Nepomuk na 
rok 2019 dle rozpočtové skladby. 
ZMN ukládá Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený rozpočet města Nepomuk na rok 
2019 na internetových stránkách města Nepomuk a na úřední desce v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
předpisů. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 

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

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

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

Schváleno (11-2-1) 
 

 
 

13. Odkoupení pozemků nebo jejich částí v připravované obytné zóně Pod 
Oborou - část p. p. č. 217 v k. ú. Dvorec (1:09:53 – 1:12:17) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: Potřeba odkoupení některých pozemků či jejich části vznikla na základě 

dokumentace pro stavební povolení – situace záborů. Pozemky v této lokalitě byly oceněny 

na částku 220 Kč/m2. Výše uvedené části budou potřebné zejména pro vybudování 

komunikací, chodníků a vedení sítí. Výměry jednotlivých částí jsou doplněny podle situace 

záborů, která je připojena v el. příloze. Projednání odkupu se zájemci je postupné. Ve výše 

uvedeném usnesení je zatím uvedeno odkoupení části pozemku p. č. 217 od vlastníka 

který by jej prodal za 230 Kč/m2. 

Projednání: RMN 3. 12. 2018 – rada doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení. 
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DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (644/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 217 o výměře cca 132,5 m2  v k. ú. Dvorec od 

za 230 Kč/m2. Prodávající není plátcem DPH. Náklady spojené s 
vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí kupující. Poplatníkem daně z 
nabytí 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 

A A X 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. Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku 
včetně podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. 1167 v k.ú. 
Nepomuk a parc. č. st. 268 v k.ú. Klášter u Nepomuka (1:12:17 – 1:14:52) 
 
Předkládá: RMN 

Zpracovala: M. Suchá 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: Dne 29. 1. 2018 byla uzavřena kupní smlouva na podíl jednotky ( bytu) s 

 Každý na základě dědického řízení – Okresní 

soud Plzeň-jih usnesení č. j. 12D 210/2013-68 ze dne 19. 3. 2015, který jim přiřkl do majetku 

podíl nároku na uzavření kupní smlouvy s městem Nepomuk. Každý vždy 1/8 v hodnotě 

30 390,50Kč. Podíl 5/8 je stále v majetku města. Na tento podíl je uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí kupní s . (ta zdědila 5/8). V současné době o 

koupi 5/8 nemá zájem.  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (662/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 v Nepomuku 

včetně podílu na společných částech domu a pozemcích parc. č. st. 1167 v k. ú. Nepomuk a 

parc. č. st. 268 v k. ú. Klášter u Nepomuka od 

 za cenu 91 171,50 Kč ( 3 x 30 390,50). Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

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

A A X 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) 
 

 

15. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany  
(1:14:52 – 1:16:03) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Obec Třebčice požádala město Nepomuk o podílení se na zřízení společné jednotky požární 

ochrany. Městu Nepomuk bude každoročně poskytnuta částka 10 000,- Kč.  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (663/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku  požární  ochrany 

uzavřenou s obcí Třebčice, jejímž účelem je zřízení společné jednotky požární ochrany a 

sdružení prostředků na její činnost. Městu Nepomuk bude každoročně poskytnuta částka 

10 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá.  
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KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV 

A A X 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) 
 

 
 
16. Směna části pozemku p. č. 204/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví 
fyzické osoby za část p. p. č. 206/1 o výměře cca 540 m2 ve vlastnictví města 
Nepomuk bez doplatku   (1:16:03 – 1:18:34) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: Na základě projektu nové obytné zóny Pod Oborou bude potřeba některé 

pozemky vykoupit, případně směnit. Tyto pozemky byly již oceněny na částku 220 Kč/m2.  

nám přislíbil část pozemku, který potřebujeme, výměnou za část našeho pozemku s 

obdobnou výměrou, sousedící s jeho pozemkem p.č. 204/1. Směna je navrhována bez 

doplatku, jelikož ocenění pozemků je zhruba na stejné úrovni a rovněž výměra se bude 

pohybovat okolo cca 540 m2. Měření plochy je pouze orientační, není nikdy přesné a může se 

od skutečnosti dosti odlišovat, proto je v usnesení výměra cca 540 m2. Záměr byl vyvěšen. 

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

navrženého usnesení. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (665/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje směnu části pozemku p.č. 204/1 o výměře cca 540 m2 v k. ú. Dvorec  ve 

vlastnictví za část pozemku p.č. 206/1 o výměře cca 540 m2 v k. ú. Dvorec 

ve vlastnictví města Nepomuk bez doplatku. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, pokud není od této daně osvobozen. 

Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí město Nepomuk. Náklady na podání 

návrhu na vklad (správní poplatek 1.000 Kč) uhradí . Plnění usnesení zajistí 

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

A A X 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. Odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města 
Nepomuk (1:18:34 – 1:34:18) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: O. Velíšková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Projednání: RMN 21. 11. 2018 – rada doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 
navrženého usnesení. 
 

DISKUZE: 

P. Jiran poznamenal, jestli se pak nebude komise scházet příliš často. 
M. Baroch řekl, že on má zkušenost z účasti v komisích takovou, že většina členů se chtěla 
své odměny i vzdát ve prospěch města. 
M. Mareček řekl, že to ale působí podezřele a mělo by to být nějak limitované, aby se pak 
právě nestávalo, že se bude komise scházet několikrát do měsíce. 
J. Jiránek uvedl, že komise se scházejí dle potřeby a někde se stane, že se sejdou víckrát do 
měsíců a pak se několik měsíců zase nesejdou vůbec. 
V. Vokurka a M. Němec st. navrhli stanovit nějaký roční strop. 
J. Švec řekl, že na minulém zasedání bylo řečeno, ať rozhodne předseda komise. Tak ať 
rozhodne předseda, kdo odměnu dostane a kdo ne. 
F. Holub připomněl, že jsou také lidé, kteří kvůli komisím dojíždí a mají tedy nějaké náklady. 
P. Kroupa navrhl, ať se dodá do usnesení věta, že "maximálně 650 Kč". 
M. Baroch řekl, že se pak najdou tací, kteří budou říkat, že někdo má 650 a někdo má 200 Kč. 
J. Jiránek navrhl, ať je to tak, že se stanoví maximální výše 650 Kč a konkrétně ať se domluví 
členové komise.   
V. Novák navrhl vyplácet odměnu maximálně dvakrát ročně ve výše maximálně 1400 Kč.  
P. Jiran řekl, že v devadesátých letech pobíral příspěvek pouze předseda komise a na konci 
roku za ty peníze ostatní členy pohostil a všichni byli spokojeni. 
P. Kroupa řekl, že by měla být stanovena nějaká fixní částka. 
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M. Baroch řekl, že částka by mohla být nižší vzhledem k tomu, že je to zájmová a 
dobrovolnická činnost, ale zase jsou členové komisí, kteří mají určitou odbornost. 
J. Somolík navrhl, aby tedy bylo řečeno, že měsíčně bude vypláceno 650 Kč za podmínky, že 
v tom měsíci proběhlo alespoň jedno zasedání komise. Tím pádem se nebude řešit, jestli za 
měsíc bylo pět jednání - a pokud nebude žádné jednání, člen nedostane nic. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (650/NZ4/2018) 
ZMN schvaluje, že členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města, kteří 
nejsou zastupiteli, bude s účinností od 1. 1. 2019 za výkon této funkce 4x ročně poskytnuta 
odměna ve výši 650 Kč měsíčně, pokud se v daném měsíci daný člen zúčastnil alespoň 
jednoho jednání podle presenční listiny, předložené a podepsané  předsedou výboru nebo 
komise. Plnění usnesení zajistí Olga Velíšková.   
 

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

A A X 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) 
 

 
 

18. Složení redakční rady sdělovacích prostředků města Nepomuku od roku 
2019   (1:34:18 – 1:35:53) 

  
Předkládá: RMN 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Paní Alena Marušincová požádala o ukončení členství v Redakční radě sdělovacích 
prostředků města Nepomuku. Redakční rada je volena a odvolávána Zastupitelstvem. Z 
tohoto důvodu doporučuje Redakční rada uvolněnou pozici doobsadit Hanou Staňkovou, 
která by měla od ledna 2019 vykonávat funkci šéfredatorky. Současné složení: PhDr. Pavel 
Kroupa, Karel Baroch, Ing. Pavel Jiran, Alena Marušincová, Bc. Šárka Boušová, Mgr. Miroslav 
Anton, Pavel Motejzík, DiS. 
 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (666/NZ3/2018) 
ZMN volí Hanu Staňkovou za člena redakční rady sdělovacích prostředků města 
Nepomuku, s platností od 1. ledna 2019. 
 

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

A A X 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) 
 

 
19. 12. rozpočtové opatření v roce 2018   (1:35:53 – 1:39:49) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
12. 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 12. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o 343 380 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

částku 102 880 Kč. Jedná se neinvestiční dotaci MVGŘHZS na výdaje spojené s činností 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve výši 74 670 Kč a o neinvestiční dotaci 

Ministerstva zemědělství na projekt " Místa pasivního odpočinku v Luční ulici" ve výši 28 210 

Kč. 

- položka  4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů)  navýšena o částku 40 000 Kč. Jedná 

se o neinvestiční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Poutní místa jižního Plzeňska - nová 

putovní expozice". 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
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- položka  4222 (Investiční přijaté transfery od krajů)  navýšena o částku 200 500 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". 

 

Příjmy po 12. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

133 307 830 Kč. 

 

 

Výdaje v rámci 12. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku 343 380 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

§ 2143 (Cestovní ruch) navýšen o 40 000 Kč (neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt 

"Poutní místa jižního Plzeňska - nová putovní expozice") 

 

§ 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) navýšen o 28 210 Kč  (neinvestiční dotace 

Ministerstva zemědělství na projekt " Místa pasivního odpočinku v Luční ulici") 

 

§ 5512 (Požární ochrana – dobrovolná část) navýšen o 74 670 Kč (neinvestiční dotace 

MVGŘHZS na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí – SDH 

Dvorec 3 200 Kč a SDH Nepomuk 71 470 Kč) 

 

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

 

xx 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Podrobnosti jsou v plánu investic na rok 2018, který je součástí přílohy 12 rozpoctove 

opatreni 2018.pdf 

 

Výdaje po 12. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 152 946 270 Kč. 

 

DISKUZE: 

J. Švec se zeptal na vyjádření šéfa FV. 
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M. Němec st. řekl, že FV projednal bod a doporučuje ho k schválení. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (667/NZ3/2018) 
ZMN schvaluje 12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 133 307 830 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 152 946 270 Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu dvanáctým 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 

A A X 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) 

20. Různé + diskuze (1:39:49 – 1:44:27) 

 
J. Švec uvedl harmonogram zasedání na příští rok: 21. 2., 25. 4., 27. 6., 26. 9., 7. 11. a 5. nebo 
19. 12. 2019. 
 
J. Somolík informoval o tom, že bude sestaven plán inventur a letos nebudou do 
inventarizačních komisí nominováni členové zastupitelstva. 
 
P. Kroupa se zeptal, jestli by bylo možné oficiálně odprezentovat složení členů komisí, jelikož 
to nikde není uvedeno. 
P. Motejzík řekl, že to bude neprodleně aktualizováno na webu. 
M. Baroch řekl, že to bude rozesláno zastupitelům a zveřejněno na webu. 
 

 
21. Závěr  (1:44:27 – 1:45:25) 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost při dnešním jednání. Popřál všem hezké Vánoce a vše nejlepší 
do nového roku. 
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Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 20. 12. 2018 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

M. Němec st.……………………………………………………………………………………………………………………. 

V. Vokurka……..….....……….....……………………………………………………………............................... 
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Seznam příloh: 

1. Přehled hlasování 
2. Zprávy z jednání RMN 

 
 
Příloha č. 1 Přehled hlasování 

 
 

 KB MB AH FH PJ JJ JK VK PK M
M 

M
NS 

M
N

Ml 

VN JŠ VV 

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

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

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

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

10 A A X A A A Z Z Z Z A A A A A 

11 A A X A A A A A A A A A N A A 

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

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

14 A A X A A A A A A A A A A A A 

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

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

17 A A X A A A A Z A A A A A A A 

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

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

 
Příloha č. 2 Zprávy z jednání RMN 
RMN se sešla 3. 12. 2018. 

Schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku U Sokolovny 303, byt č. 1 do 31. 
12. 2019. 

Souhlasila s výší poplatků za provoz systému shromažďování, sběru a odvozu odpadu na rok 
2019 - 550 Kč na osobu. 

Schválila zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro akci 
Přestupní uzel Nepomuk-Dvorec včetně návrhu smlouvy o dílo.  

 
 

  




