
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 21.2.2019 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-4/2019  
Datum jednání:  21.02.2019 
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 a mandátové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Složení slibu zastupitele   
6. Kontrola plnění usnesení   
7. Zprávy z jednání městské rady   
8. Zprávy z jednání výborů   
9. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 

Kostelem 567, byt č. 20   
10. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 6 a vrácení první splátky   
11. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 

20   
12. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 

3   
13. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 

č.21   
14. Směna nově vznikajícího pozemku p.č. 150/22 ve vlastnictví města Nepomuk za 

nově vznikající pozemek p.č. 150/23, ve vlastnictví fyzické osoby, oba  v k. ú. 
Dvorec, bez doplatku   

15. Směna pozemku p.č. 231/10 ve vlastnictví fyzické osoby za nově vznikající 
pozemek p.č. 228/9 ve vlastnictví města Nepomuk, oba v k.ú. Dvorec bez 
doplatku   

16. Odkup pozemku st.p.č. 64/2 včetně stavby v k.ú. Dvorec   
17. Odkup části pozemku p.č. 219 v k.ú. Dvorec   
18. Pasport místních komunikací města Nepomuk   
19. Poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt 

„Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“   
20. Městské dotační programy 2019   
21. Oprava místních komunikací 2019   
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22. 13. rozpočtové opatření v roce 2018   
23. 1. rozpočtové opatření v roce 2019   
24. 2. rozpočtové opatření v roce 2019   
25. Různé 
26. Diskuse 
27. Usnesení 
28. Závěr 

 

Číslo jednání:   XXX 

Datum jednání: 21. 2. 2019 
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 ANO 

Holub František FH SN pro Nepomuk ANO 

Jiran Pavel, Ing. PJ SN 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 

NE 

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 

Zeman Pavel, Mgr. PZ SNK - Pro Nepomuk ANO 
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1. Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 18:03 IV. 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. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání(ve videozáznamu 1:24 – 1:46) 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z II. 
zasedání městského zastupitelstva ze dne 13. 12. 2018 o podání zprávy o ověření zápisu. 

M. Němec st. řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Program jednání (1:46 – 7:26) 
 
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 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Složení slibu zastupitele   

 
II. Informativní blok 

6. Kontrola plnění usnesení   
7. Zprávy z jednání městské rady   
8. Zprávy z jednání výborů   

 
III. Převody bytů 

9. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 
Kostelem 567, byt č. 20   

10. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 566, byt č. 6 a vrácení první splátky   
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11. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 
20   

12. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 
3   

13. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 
č.21   

 
IV. Nákup a prodej pozemků 

14. Směna nově vznikajícího pozemku p.č. 150/22 ve vlastnictví města Nepomuk za 
nově vznikající pozemek p.č. 150/23, ve vlastnictví fyzické osoby, oba v k. ú. 
Dvorec, bez doplatku   

15. Směna pozemku p.č. 231/10 ve vlastnictví fyzické osoby za nově vznikající 
pozemek p.č. 228/9 ve vlastnictví města Nepomuk, oba v k.ú. Dvorec bez 
doplatku   

16. Odkup pozemku st.p.č. 64/2 včetně stavby v k.ú. Dvorec   
 

V. Správní záležitosti 

17. Pasport místních komunikací města Nepomuk   
 

VI. Finanční záležitosti 

18. Poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt 
„Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“   

19. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných 
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky   

20. Městské dotační programy 2019   
21. Oprava místních komunikací 2019   
22. 13. rozpočtové opatření v roce 2018   
23. 1. rozpočtové opatření v roce 2019   
24. 2. rozpočtové opatření v roce 2019   

 
VII. Různé a diskuze 

25. Různé + Diskuse 
26. Závěr 

 
DISKUZE: 
J. Švec upozornil na přidaný bod Odkup části pozemku p. č. 219 v k. ú. Dvorec a na vypuštění 
bodu Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se 
reguluje užívání zábavní pyrotechniky. 
M. Němec st. navrhl přidat informace o plnění plánu investiční výstavby. 
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J. Švec řekl, že aktualizovaný plán je k dispozici na webových stránkách města. 

 
Finální návrh programu: 
 
I. Úvodní blok 

1.   Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Složení slibu zastupitele   

 
II. Informativní blok 

6. Kontrola plnění usnesení   
7. Zprávy z jednání městské rady   
8. Zprávy z jednání výborů   

 
III. Převody bytů 

9. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 
Kostelem 567, byt č. 20   

10. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 566, byt č. 6 a vrácení první splátky   

11. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 
20   

12. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 
3   

13. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 
č.21   

 
IV. Nákup a prodej pozemků 

14. Směna nově vznikajícího pozemku p.č. 150/22 ve vlastnictví města Nepomuk za 
nově vznikající pozemek p.č. 150/23, ve vlastnictví fyzické osoby, oba v k. ú. 
Dvorec, bez doplatku   

15. Směna pozemku p.č. 231/10 ve vlastnictví fyzické osoby za nově vznikající 
pozemek p.č. 228/9 ve vlastnictví města Nepomuk, oba v k.ú. Dvorec bez 
doplatku   

16. Odkup pozemku st.p.č. 64/2 včetně stavby v k.ú. Dvorec   
17. Odkup části pozemku p.č. 219 v k.ú. Dvorec     

 
V. Správní záležitosti 

18. Pasport místních komunikací města Nepomuk   
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VI. Finanční záležitosti 

19. Poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt 
„Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“   

20. Městské dotační programy 2019   
21. Oprava místních komunikací 2019   
22. 13. rozpočtové opatření v roce 2018   
23. 1. rozpočtové opatření v roce 2019   
24. 2. rozpočtové opatření v roce 2019   

 
VII. Různé a diskuze 

25. Různé + Diskuse 
26. Závěr 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení:(679/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

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

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

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

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

4. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu (7:06 – 8:58) 

J. Švec navrhl jako členy návrhové a mandátové komise Pavla Kroupu, Václava Kováře a 
Marka Barocha. 

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

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (680/NZ4/2019) 

ZMN volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení Pavel Kroupa, Václav Kovář a Marek 
Baroch. 
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KB MB AH FH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A A A A A Z Z X A A A A A - 

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

Schváleno (11-0-2) 
 

Návrh usnesení: (680/NZ4/2019) 

ZMN volí ověřovatele zápisu Annu Hánovou a Jiřího Koubu. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
5. Složení slibu zastupitele(8:58 – 10:34) 
J. Švec vyzval mandátovou komisi, aby ověřila mandát o zvolení Mgr. Pavla Zemana za Ing. 
Josefa Jiránka, který rezignoval. 
J. Švec dále poprosil P. Zemana, aby přečetl slib a po přečtení složil slib před zastupitelstvem 
pronesením slova “slibuji“ a potvrdil složení slibu svým podpisem na listinu. 

P. Zeman přečetl slib ve znění: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.” 
 
Návrh usnesení: (687/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí  

Složení slibu pana  Mgr.  Pavla Zemana  jako  prvního  náhradníka  za pana Ing. Josefa  Jiránka   
  

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

 
6. Kontrola plnění usnesení(10:34 –14:29) 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák řekl, že kontrolní výbor se schází pravidelně každý měsíc, poslední zasedání bylo 
14. 2., zápis bude doručen v nejbližší době. Členové KV provedli kontrolu dvou stavebních 
akcí přímo u p. tajemníka a z tohoto bude vyhotoven zápis. Požádal p. starostu a RMN, aby 
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bylo řádně odpovídáno na zápisy KV a aby byly zápisy zveřejňovány na webu města. 
Poděkoval členům KV za účast na zasedání zastupitelstva. 
 
DISKUZE: 
K. Baroch řekl, že by uvítal, aby KV dostával k dispozici přehled investic s alespoň 
desetidenním předstihem před zasedáním ZMN. 
J. Švec uvedl, že tabulka investic je na webu města a je pravidelně aktualizována. 
V. Novák řekl, že p. tajemník přislíbil, že bude tabulku scanovat. 
 
Návrh usnesení: (681/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

 

 

7. Zprávy z jednání městské rady (14:29 – 23:20) 

 
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: (682/NZ4/2019) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 
 

 
 

8. Zprávy z jednání výborů (23:20–23:59) 
 
J. Švec požádal předsedu Finančního výboru M. Němce st. o podání informací z jednání 
finančního výboru. 
M. Němec st. řekl, že FV se sešel minulou středu a projednal všechny finanční záležitosti, 
které se dnes budou projednávat. Zápis byl zaslán. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (683/NZ4/2018) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání výborů.  
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9. Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20(23:59 – 25:48) 

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

Stávající stav:  dne 31.7.2008 uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě o 

převodu vlastnictví bytu. (Kupní cena 493 542,- Kč, splatnost 31.12.2008). Dodatek č. 1 

uzavřela 22.12.2008, kde byla změněna kupní cena nemovitosti a její splatnost. (Kupní cena 

664 081,- Kč, splatnost 30.11.2019). V roce 2008 neměla na doplacení kupní ceny. Byt vrátila 

městu 31.12.2018.  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení:(674/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20 s  a vrácení první splátky 

po zaplacení odstupného ve výši 10 % z kupní ceny, tj. 66 408,- Kč. Částka k vrácení 

193 592,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

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

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

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

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

 
10. Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 566, byt č. 6 a vrácení první splátky(25:48–27:15) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 21.2.2019 
 

 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav:  uzavřel dne 23.9.1998 smlouvu o smlouvě budoucí kupní na 

byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6. Složil první splátku ve výši 300 000,- Kč. Nyní 

žádá o zrušení budoucí smlouvy a vrácení první splátky ve výši 300 000,- Kč. Byt vrátí k 

28.2.2019. 

DISKUZE:  
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (678/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2 – budoucí kupující 

 a vrácení první splátky ve výši 300 000,- Kč. Plnění usnesení zajistí Miroslava 

Suchá. 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

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

 
11. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 
567, byt č. 20(27:15– 28:52) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: Byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20 byl od 1.1.2019 volný. Jako jediná 

o byt projevila zájem . Při podpisu smlouvy uhradí částku ve výši 260 000,- 

Kč, doplatek ve výši 404 081,- Kč uhradí do 30.6.2020. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (675/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu s  na byt 

v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 20, o velikosti 2+k.k., celková plocha 66,68 m2 za 

cenu platnou pro rok 2020 ve výši 664 081,- Kč. První splátka ve výši 260 000,- Kč bude 

uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 404 081,- Kč bude uhrazen do 30.6.2020. 

Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 

 
12.Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 
567, byt č. 3(28:52– 30:27) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: V současné době je nájemcem bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 3 p. 

. Mají uzavřenou budoucí smlouvu o 

převodu vlastnictví bytu a zaplacenou kupní cenu. P. 

žádají o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu z důvodu vypořádání majetku. 

Budoucí kupující bude pouze   

DISKUZE: 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (676/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, 

byt č. 3, o velikosti 3+k.k., celková plocha 87,99 m2. Původní budoucí kupující 

. Nový budoucí kupující 

. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 
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KB MB AH FH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 
 

 
 

13. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 
567, byt č.21(30:27–31:56) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Stávající stav: V současné době je nájemcem bytu v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21 

 Mají uzavřenou budoucí smlouvu o převodu vlastnictví bytu a 

zaplacenou celou kupní cenu. žádají o zrušení budoucí smlouvy o 

převodu vlastnictví bytu z důvodu vypořádání majetku. Budoucí kupující bude pouze 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (677/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje uzavření  nové smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 

Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2. Původní budoucí 

kupující . Nový budoucí kupující Plnění 

usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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14. Směna nově vznikajícího pozemku p.č. 150/22 ve vlastnictví města 
Nepomuk za nově vznikající pozemek p.č. 150/23, ve vlastnictví fyzické osoby, 
oba v k. ú. Dvorec, bez doplatku(31:56– 34:17) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: B. Čubrová 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: Směna je navrhována z důvodu vypořádání majetkových vztahů dle skutečného 

užívání oddělených částí pozemků. 

Projednání: 

 RMN 21. 11. 2018 – uložila vyvěsit záměr na směnu a objednat znalecký posudek 

a geometrický plán dle návrhu zaměření. 

 RMN 19. 12. 2018 – vzala na vědomí znalecký posudek a doporučila zastupitelstvu ke 

schválení ve znění navrženého usnesení. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (668/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje směnu nově vznikajícího pozemku p č. 150/22 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 59 m2 v k. ú. Dvorec (odděleného z p. p. č. 150/5) ve vlastnictví 
města Nepomuk za nově vznikající pozemek p.č. 150/23 (zahrada) o výměře 64 m2 v k. ú. 
Dvorec (odděleného z p. p. č. 150/18) ve vlastnictví bez doplatku. 
Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí obě strany 
rovným dílem. Převod pozemků nepodléhá DPH. Poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí 
jsou nabyvatelé vlastnického práva k nemovité věci, každý za nabývaný pozemek, pokud 
nejsou od daně osvobozeni. Plnění usnesení zajistí Blanka Čubrová. 
 

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

A A A A A A A A X 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. Směna pozemku p.č. 231/10 ve vlastnictví fyzické osoby za nově vznikající 
pozemek p.č. 228/9 ve vlastnictví města Nepomuk, oba v k.ú. Dvorec bez 
doplatku(34:17 – 36:41) 
 
Předkládá: RMN 

Zpracovala: R. Vaňková 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Na pozemku  je zbudována stavba ve vlastnictví města Nepomuk – 
čerpací stanice kanalizace. Směna je navrhována v souladu s čl. IV. odst. 1 „Smlouvy o 
poskytnutí příspěvku (plánovací smlouva)“ ze dne 2.10.2018. 
Rada projednala dne 14.1.2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení.  
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (688/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje směnu pozemku p.č. 231/10 (trvalý travní porost) o výměře 474 m2 ve 
vlastnictví  za nově vznikající pozemek p.č. 228/9 (orná 
půda) o výměře 265 m2 ve vlastnictví města Nepomuk, oba v k.ú. Dvorec, bez doplatku. 
Směna pozemků podléhá zákonu o DPH. Poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí jsou 
nabyvatelé nemovitých věcí, každý za svůj nabývaný pozemek, pokud nejsou od daně 
osvobozeni. Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu hradí město 
Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 

 

16.Odkup pozemku st.p.č. 64/2 včetně stavby v k.ú. Dvorec(36:41 – 39:00) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odkup pozemku z důvodu úpravy křižovatky ulic Rožmitálská a U Trati. Rada projednala dne 
11.2.2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení.  
 
F. Holub doplnil popisem, kde přesně se stavba nachází, a upřesnil důvody odkupu. 
 
DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (690/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje odkup pozemku st. p. č. 64/2 o výměře 30 m2 včetně stavby bez čp/če v k. 
ú. Dvorec ve vlastnictví za kupní cenu 18 300,- Kč. Poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel nemovitých věcí, pokud není od daně osvobozen. 
Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí město 
Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (13-0-1) 
 

 
 
17.Odkup části pozemku p.č. 219 v k.ú. Dvorec(39:00 – 40:51) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
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 přiložena 

v el. příloze.  
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (692/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 219 o výměře cca 48,6 m2 v k.ú. Dvorec od 

 za 220 Kč/m2. Prodávající není plátcem DPH. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem, pokud není od daně 

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

kupující. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 

 
 
18. Pasport místních komunikací města Nepomuk(40:51 – 54:01) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Silovský 
 
J. Švec předal slovo D. Šedivému. 
 
D. Šedivý popsal charakter pasportu a podobu pasportu pro město Nepomuk. Vysvětlil 

rozdělení komunikací na několik druhů. Všechny komunikace byly vyznačeny jak graficky, tak 

do textové části. U každé komunikace je uvedeno číslo komunikace, její šířka, délka, povrch, 

pozemky, přes které vede, i s vlastníky a druhem pozemků. Pasport místních komunikací je v 

tištěné podobě, jak v textové, tak grafické. Pracovní verze byla konzultována s představiteli 

města, aby byly zapracovány všechny připomínky. 

 

DISKUZE: 

V. Novák se zeptal, s kým konkrétně D. Šedivý spolupracoval a zda fyzicky prošel všechny 
komunikace ve městě se všemi závadami a jak byla místa mapována. 
D. Šedivý uvedl, že pracovní verze byla konzultována na zasedání rady města, poté byly 
zapracovány připomínky a byla dopracována finální verze. Fyzicky komunikace prošel, 
nicméně pasport místních komunikací není dokument, který by měl primárně sloužit k tomu, 
aby upozorňoval na chyby komunikací. Fotodokumentace není přílohou pasportu, pokud to 
město přímo nevyžaduje. 
V. Novák se znovu zeptal na konkrétního pracovníka, se kterým D. Šedivý procházel 
komunikace. 
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F. Holub řekl, že to byl on. Fotodokumentace proběhla v rámci žádosti o dotaci, která se týká 
záležitostí, které chce město opravit. Dále uvedl, že některé komunikace konzultoval z 
pohledu pamětníka a z auta. 
V. Novák řekl, že např. Zelenohorská ulice je nebezpečná spíše pro chodce. 
P. Jiran uvedl, že to ale není místní komunikace, ale krajská, a že to už je záležitost investic. 
P. Kroupa řekl, že pasport považuje za dobrý dokument, ale pokud by měl sloužit jako 
strategický dokument, pak by se k němu měl vyjádřit každý, ale každý tu možnost v tomto 
případě neměl – např. lidé přímo žijící v daných ulicích. V pasportu jsou dále určité chybičky – 
P. Kroupa uvedl několik konkrétních případů. 
D. Šedivý řekl, že obdržel před vytvářením pasportu určitý sumář míst, které jsou např. v 
plánu vytvořit v dohledné době. Proto se už s některými komunikacemi počítalo dopředu, 
jelikož pasport by měl být schválen zastupitelstvem jako platný dokument a není to 
dokument, který se obden doplňuje. Tudíž se do toho promítly rovnou i věci, které jsou 
plánované – na základě kolaudačního rozhodnutí. 
P. Kroupa řekl, že stejně jsou tam některé věci špatně. 
F. Holub řekl, že z pohledu údržby je to udělané dobře. 
P. Kroupa řekl, že kdyby návrh pasportu před schválením někde visel, mohlo to být třeba 
upravené ještě podle názoru lidí. 
F. Holub uvedl, že kdyby se čekalo, až se k tomu vyjádří každý, nestihl by se pasport udělat 
včas a město by přišlo o dotaci. 
M. Baroch uvedl, že není problém pasport průběžně aktualizovat. 
P. Kroupa řekl, že i po schválení zastupitelstvem by bylo dle jeho názoru vhodné pasport 
zveřejnit. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (685/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje pasport místních komunikací města Nepomuk. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-2) 
 

 
 

19.Poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt 
„Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“ 
(54:01 – 56:19) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
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J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 
P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Mikroregion Nepomucko podal dne 9. 1.2019 prostřednictví datové schránky žádost o 

poskytnutí finančního příspěvku na projekt "Modernizace autobusových čekáren v obcích 

Mikroregionu Nepomucko" ve výši 37 500 Kč. Žádost spolu s odůvodněním je přílohou 

tohoto návrhu usnesení.  

Rada Města Nepomuk projednala žádost dne 11.2.2019. 

 

DISKUZE: 

P. Kroupa se zeptal na vizualizaci výsledné podoby zastávky. 
P. Motejzík uvedl, že s sebou ji nemá, ale bude to v podstatě stejná zastávka, jako je např. na 
sídlišti. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (670/NZ3/2019) 
ZMN schvaluje poskytnutí  finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na projekt 
"Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko" ve výši 37 500 
Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
20. Městské dotační programy 2019(56:19 – 1:03:51) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada projednala městské dotační programy 2019 dne 28.1.2019. 
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1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové 

skupiny. Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových 

(sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím 

organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací. 

Možní žadatelé: 
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či 
oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 5-25. 
 
Výše dotace: 
Celková alokace v dotačním programu: 220.000,-Kč 
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí. 
 
Termíny dotačního programu: 
25.03.209 - 10.04.2019 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2019 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2020 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Mgr. Blanka Čubrová  
Telefon: +420 371 519 742 
E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz 
 

2. Podpora kulturních akcí  

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový 

program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve 

městě Nepomuku.  

Možní žadatelé: 
Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk. 
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti. 
 
Výše dotace: 
2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 120.000,-Kč 
 
 
Termíny dotačního programu: 
25.03.209 - 10.04.2019 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 

mailto:blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
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30.06.2019 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2020 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Ing. Petra Šašková  
Telefon: +420 371 580 337 
E-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz 
 

3. Podpora sportovních akcí  

Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a 

aktivního životního stylu. Dotační program je určen na podporu sportovních akcí, 

turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí. 

Možní žadatelé: 
Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města 
Nepomuku. 
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti. 
 
Výše dotace: 
2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 120.000,-Kč 
 
Termíny dotačního programu: 
25.03.209 - 10.04.2019 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2019 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2020 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Mgr. Blanka Čubrová  
Telefon: +420 371 519 742 
E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz 
 

4. Podpora činnosti neziskových organizací 

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské 

společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních 

neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.  

Možní žadatelé: 
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk. 

mailto:petra.saskova@urad-nepomuk.cz
mailto:blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
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Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti. 
 
Výše dotace: 
2.000 - 45.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 340.000,-Kč 
 
Termíny dotačního programu: 
25.03.209 - 10.04.2019 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2019 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2020 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Ing. Jaroslav Somolík 
Telefon: +420 371 519 735 
E-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz 
 

5. Obnova historického jádra města Nepomuku 

Cílem dotačního programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí 

neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města 

Nepomuku s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a 

historického rázu města. 

Možní žadatelé: 
Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického 
jádra města Nepomuku. 
 
Výše dotace: 
10.000 - 100.000 Kč. Maximálně 60% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 250.000,-Kč 
 
 
Termíny dotačního programu: 
25.03.209 - 10.04.2019 do 18,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2019 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
04.10.2019 - konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly  
02.12.2019 - konec lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování  
22.12.2019 - mezní termín pro proplacení dotace 
 
Administrátor: 
Mária Rašínová  
Telefon: +420 371 519 743 

mailto:jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
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E-mail: maria.rasinova@urad-nepomuk.cz 
 

 

DISKUZE: 

M. Baroch pořádal J. Somolíka, aby další den rozeslal informaci o zveřejnění na komise. 
J. Kouba se zeptal, zda je s těmito penězi počítáno v rozpočtu. 
J. Somolík řekl, že ano. 
J. Švec požádal o vyjádření šéfa fin. výboru. 
M. Němec st. řekl, že FV doporučuje ke schválení. 
J. Somolík ještě upozornil na změnu formulace, která se týká souhlasu se zpracováním údajů 
vzhledem k GDPR. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (684/NZ3/2019) 
ZMN schvaluje pravidla těchto dotačních programů města Nepomuk pro rok 2019:  
 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

5) Obnova historického jádra města Nepomuk  

ZMN ukládá Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválené dotační programy Města Nepomuk 
pro rok 2019 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 JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

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

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

Schváleno (14-0-0) 

 

21. Oprava místních komunikací 2019(1:03:51 – 1:07:49) 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: D. Jirka 
 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 

mailto:maria.rasinova@urad-nepomuk.cz
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P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k 
předkládání žádostí do program Podpora rozvoje region 2019+ v podprogramech Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3001–10 000 obyvateli s ukončením příjmu 
žádostí 28. února 2019. S ohledem na dotační příležitost a aktuální stav místních komunikací 
s přihlédnutím na podmínky výzvy a kritéria věcného hodnocení dotačního titulu zejména 
“rozsah a stupeň poškození” a “míra funkčnosti a využití v návaznosti na dostupnost služeb”, 
byly k realizaci vybrány MK uvedené ve schvalovací části usnesení. Pro město je vyhlášená 
výzva MMR jedinečnou příležitostí k získání dotace na opravy místních komunikací ve výši až 
60 % skutečných nákladů. Celkové náklady jsou dle rozpočtu zhruba 6 milionů Kč vč. DPH. 
Jedná se o úsek komunikace na Huťské návsi, další tři jsou pak kolem lékárny PharmDr. Anny 
Hánové v Nepomuku. U všech úseků je důležitá míra poškození, ekologické hledisko i 
dostupnost veřejných staveb a služeb. Jednotlivé úseky pak podrobněji popsal. Uvedl, že 
výsledky dotace budou známy v dubnu-květnu 2019, realizace by mohla proběhnout ještě 
v letošním roce. Dotace bude neinvestičního charakteru. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení:(686/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje podání žádosti o dotaci “Oprava MK Nepomuk 2019“ v rámci program 
MMR ČR “Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z program podpora obcí 
s 3001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117d8220A “Podpory obnovy místních 
komunikací” na místní komunikace vedené dle schváleného Pasportu Nepomuk pod č. 13 
b, 14 b, 39 c v k. ú. Nepomuk a místní komunikaci V Parku v k.ú. Dvorec vedenou pod 
číslem 67 c do celkového objemu 6 001 642 Kč (včetně DPH), z čehož dotace bude 
poskytnuta až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 
 

 
22. 13. rozpočtové opatření v roce 2018(1:07:49 –1:09:39) 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
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J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
13.rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 13.12.2018, 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.  

 

Rada Města Nepomuk schválila 13. rozpočtové opatření v roce 2018 dne 31.12.2018. 

 

Příjmy v rámci 13. Rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o 17 440 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka  4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů)  navýšena o částku 17 440 Kč. Jedná 

se o neinvestiční dotaci Plzeňského kraje na projekt "Alej podél cyklostezky Helenka". 

 

Příjmy po 13. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

133 325 270 Kč. 

 

Výdaje v rámci 13.rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku 17 440 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

§ 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) navýšen o 17 440 Kč  (neinvestiční dotace kraje 

na projekt "Alej podél cyklostezky Helenka") 

 

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 
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Výdaje po 13. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 152 963 710 Kč. 

 

DISKUZE: 

J. Švec se zeptal šéfa FV na vyjádření. 

M. Němec st. řekl, že bod byl projednán. 

M. Baroch upozornil ještě na jednu věc ohledně předchozího bodu – plnění usnesení zajistí T. 

Chouň. 

 

Návrh usnesení:(671/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí 13. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2018 – příjmy bez 
položky převody z rozpočtovaných účtů činí 133 325 270 Kč a výdaje bez položky převody 
vlastním rozpočtovým účtům činí 152 963 710 Kč. 
 

 

 

23)  1. rozpočtové opatření v roce 2019  (1:09:39 – 1:13:45) 
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 2019 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 13.12.2018, 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. 

 

Rada Města Nepomuk schválila 1. rozpočtové opatření v roce 2019 dne 28.01.2019. 

 

Příjmy v rámci 1. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o 1 812 400 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   
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- položka 4112 (Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 

dotačního vztahu)  navýšena o částku 1 812 400 Kč. Jedná se příspěvek na výkon státní 

správy. V době schvalování rozpočtu na rok 2019 nebylo ještě známa jaká výše je určena pro 

město Nepomuk. Z tohoto důvodu se na rok 2019 rozpočtovala stejná částka jako v roce 

2018 (12 686 800 Kč). Celková částka na rok 2019 určena pro Nepomuk je 14 499 200. Rozdíl 

činí 1 812 400 Kč. Položku 4112 je proto nutné upravit rozpočtovým opatřením. 

 

Příjmy po 1. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

109 709 200  Kč. 

 

Výdaje v rámci 1.rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku 1 812 400 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

§ 6171 – Činnost místní správy navýšen o 1 812 400 Kč (příspěvek na výkon státní správy). 

 

 

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

 

přesun 38 000Kč z § 6171 – Činnost místní správy na § 3111 - Předškolní zařízení 

 Rada města Nepomuk dne 19.12.2018  schválila  mateřské škole příspěvek na 

úhradu vstupního auditu pro účely GDPR ve výši 37 510 Kč 

 

přesun 100 000Kč z § 6171 – Činnost místní správy na § 3113 - Základní školy 

 Rada města Nepomuk dne 14.01.2019 schválila základní škole příspěvek na nákup 
lyžařského vybavení ve výši 99 290 Kč  

 
V 1 rozpočtovém opatření 2019 byly ještě navýšeny položky 4134 a 5345 (nejedná se o 

skutečné finanční prostředky): 

 

- položka 4134 na straně příjmů (převody z rozpočtových účtů) navýšena o 300 000 000 Kč  

- položka 5345 na straně výdajů (převody vlastním rozpočtovým účtům) navýšena o 

300 000 000 Kč.  

 

U obou položek se nejedná o skutečné finanční prostředky, na tyto položky se v rozpočtu 

účtují všechny převody financí mezi jednotlivými účty města Nepomuk.  
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 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 týkajících se 

rozpočtových opatření vždy uvádět výši příjmů a výdajů bez těchto položek.   

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. 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Kapitálové výdaje: 

 Na investici „Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu Nepomuk“, která je v plánu na 
rok 2019 bez rozpočtované částky je potřeba rozpočtovat 70 000 Kč 
 

 Na novou investici „Rekonstrukce bytu v budově bývalé základní školy“ potřeba 
rozpočtovat 200 000 (kotel, vyvložkování komínu, dveře, kuchyňská linka, sporák, 
lina, zednické a instalatérské páce) 
 

 Na novou investici „Odkoupení 3/8 bytové jednotky č. 551/19 v budově čp. 551 
v Nepomuku“ potřeba rozpočtovat 100 000 Kč (toto schválilo Zastupitelstvo města 
Nepomuk dne 13.12.2018 a proto zastupitelé o tomto kroku nebyli dle schválených 
kompetencí  již informování  5 dní předem) 
 
Usnesení zní: 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 pí. Zdeňky 
Křešničkové, pí. Václavy Raškové a p. Miroslava Koláříka za cenu 91 171,50 Kč ( 3 x 
30 390,50). Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá 
 

 Potřebných 370 000 Kč přesunuto z investice Obytná zóna "Na Daníčkách" (realizace 
se rozloží do 2 let) 

 

 

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

činí 163 145 500 Kč. 
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DISKUZE: 

J. Švec se zeptal na vyjádření šéfa FV. 

M. Němec st. řekl, že FV bod projednal a je v pořádku. 

 

Návrh usnesení: (672/NZ3/2019) 

ZMN bere na vědomí 1. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 109 709 200 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 163 145 500 Kč. 

24)  2. rozpočtové opatření v roce 2019  (1:13:45–1:16:05) 

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 2019 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 13.12.2018, 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. 

 

Rada Města Nepomuk projednala 2. rozpočtové opatření v roce 2019 dne 11.02.2019. 

 

Kapitálové výdaje (investice) 

 

Kapitálové výdaje: 

 Na novou investici Investiční příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt 
„Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko“ je potřeba 
rozpočtovat 37 500 Kč.  
 
Do zastupitelstva, které se koná dne 21.02.2019 je vložen návrh usnesení v tomto 
znění: ZMN schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko na 
projekt "Modernizace autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Nepomucko" ve 
výši 37 500 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 
Přiznaný příspěvek je nutné vyplatit nejpozději do 28.02.2019 
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Výdaje po 2. úpravě rozpočtu v roce 2018 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 163 145 500 Kč. 

 

DISKUZE: 

J. Švec požádal šéfa FV o vyjádření. 

M. Němec st. uvedl, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (673/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky 
převody z rozpočtovaných účtů činí 109 709 200 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 
rozpočtovým účtům činí 163 145 500 Kč. 
ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu druhým rozpočtovým opatřením v 
roce 2019. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 

 
 

 

 
 
25) Různé + Diskuze(1:16:05 –1:31:14) 
 
K. Baroch se zeptal na situaci týkající se obce Klášter. 
F. Holub řekl, že v územním plánu obce Klášter se objevil pokus o vytvoření obytné zóny a 
nákupního střediska, což by mělo být situováno od budovy automoto klubu až do oblasti u 
Borku. S Nepomukem nikdo nic neprobíral a dle F. Holuba je to nesmyslné.  
P. Jiran dodal, že mít dvě nákupní střediska, pokud jedno má vzniknout proti Pyramidě, je 
pro Nepomuk zbytečné. Navíc co se týče klášterské obytné zóny, ta je pro Klášter také 
v podstatě zbytečná. Přímo v Klášteře jsou pozemky k dispozici a nikdo na nich nestaví. 
J. Švec doplnil, že stanovisko krajského úřadu ochrany půdního fondu bylo jednoznačné – 
taková devastace orné půdy je nepřípustná. 
P. Jiran dodal, že původní zpracovatelé územního plánu nepokračovali v práci na 1. územní 
změně, jelikož s tím sami jako architekti nesouhlasí. Proto to vypracovala jiná firma a tito 
architekti už se stali majiteli některých pozemků. 
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M. Baroch se zeptal na výsledek jednání týkajícího se katastrálních hranic. 
J. Švec odpověděl, že zatím Ministerstvo vnitra v této kauze nepokročilo. 
 
P. Kroupa upozornil, že v pojednávaném pasportu je komunikace spadající do KÚ Klášter 
zavedena v pasportu města Nepomuk. 
 
J. Kouba se zeptal na elektrickou multikáru – jaká je dotace. 
F. Holub odpověděl, že 600 000 Kč a celkové náklady by měly být 1 200 000 Kč. 
J. Kouba se zeptal, zda by nemělo být pořízeno raději něco jiného, věděl by o lepší a levnější 
investici. 
F. Holub odpověděl, že to je věc názoru. Dle něj je takovéto auto budoucnost a je to lepší než 
neustále platit naftu. 
 
V. Novák projevil nespokojenost s P. Kroupou jako s osobou. 
 
V. Kovář vznesl požadavek na zametení cyklostezky ze Dvorce do Kláštera. 
M. Baroch řekl, že cca dvakrát v týdnu se stezka uklízí. 
F. Holub toto potvrdil a byl přislíben i další úklid. 
 
Obyvatelé z bytového domu č. p. 476 si přišli stěžovat na situaci v těchto bytech. Popsali 
všechny problémy, které s bydlením v těchto bytech jsou, a žádali o nápravu. 
J. Švec řekl, že o situaci ví, a požádal o vyjádření T. Chouně. 
T. Chouň sdělil svůj názor, popsal podrobnosti závad a uvedl, že se několikrát byl na dům 
podívat, pokrývači momentálně tvoří nabídku. Stavba je v rámci možností utěsněna. Chybí 
parotěsná izolace, proto se v bytech i tolik práší. 
J. Švec shrnul, že situace je v řešení a samozřejmě bude snaha se stávající situací něco udělat. 
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26) Závěr(1:31:14 – 1:31:55) 

 
J. Švec poděkoval všem za účast a pozval na příští zastupitelstvo, které se možná uskuteční 
ve Dvorci a bude se konat na konci dubna. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 28. 2. 2019 

 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

A. Hánová.……………………………………………………………………………………………………………………. 

J. Kouba……..….....……….....……………………………………………………………............................... 
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Seznam příloh: 

1. Přehled hlasování 
2. Zprávy z jednání RMN 
3. 2. rozpočtové opatření v roce 2019 

 
 
Příloha č. 1 Přehled hlasování 

 
 

 KB MB AH FH PJ JK VK PK M
M 

M
NS 

M
N

Ml 

VN JŠ VV PZ 

3 A A A A A A A A X A A A A A - 

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

4.2 A A A A A A A A X A A A A A - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
   




