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Číslo jednání:  JedNZ44-5/2019  
Datum jednání:  25.04.2019 
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 komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
6. Zprávy z jednání městské rady   
7. Zprávy z jednání výborů   
8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 

Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2   
9. prodej pozemku p.č. 204/40 o výměře 700 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
10. Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy na pozemek parc.č. 

566/21 v k.ú. Nepomuk   
11. 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   

12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního klidu   
13. Jmenování oddávajícího   
14. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2019   
15. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku 
Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět   

16. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 
Nepomuk na rok 2019   

17. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků   

18. 3. rozpočtové opatření v roce 2019   
19. Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. jako spoluúčast města Nepomuk na 

projektu „Udržovací práce na víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, ul. 
Průmyslová, poz. Č. 143/1 kat. úz. Dvorec u Nepomuka“   

20. 4. rozpočtové opatření v roce 2019   
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21. Různé + Diskuse 
22. Závěr 

 

Číslo jednání:   XXX 

Datum jednání: 25. 4. 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 

NE 

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 NE 

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 

1. Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 19:03 V. 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 1:01 – 1:29) 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z II. 
zasedání městského zastupitelstva ze dne 21. 2. 2019 o podání zprávy o ověření zápisu. 

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

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Program jednání (1:29 – 5:11) 
 
Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 

I. Úvodní blok 
23. Zahájení 
24. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
25. Program jednání   
26. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   

 
II. Informativní blok 

27. Kontrola plnění usnesení   
28. Zprávy z jednání městské rady   
29. Zprávy z jednání výborů   

 
III. Převody bytů            

 
30. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 

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

IV. Nákup a prodej pozemků 

 
31. Odkup části  pozemků p.č. 218/17, p.č. 218/20, p.č. 218/9 v k.ú. Dvorec od 

fyzických osob   
32. Odkoupení části pozemku p.č. 218/11 a p.č. 218/22 v k.ú. Dvorec   
33. prodej pozemku p.č. 204/40 o výměře 700 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
34. Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy na pozemek parc.č. 

566/21 v k.ú. Nepomuk   
 

                              V. Správní záležitosti 
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35. 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   

36. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního klidu   
37. Jmenování oddávajícího   

 
VI. Finanční záležitosti 

 
38. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2019   
39. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku 
Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět   

40. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 
Nepomuk   

41. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků) 

42. 3. rozpočtové opatření v roce 2019   
43. 4. rozpočtové opatření v roce 2019   
44. Různé + Diskuse 
45. Závěr 

 
DISKUZE: 
J. Švec upozornil na vypuštění bodů 9 a 10 a na přidání nového bodu Finanční příspěvek TJ 
Slavoj Dvorec, z.s. jako spoluúčast města Nepomuk na projektu „Udržovací práce na 
víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, ul. Průmyslová, poz. č. 143/1 kat. úz. Dvorec u 
Nepomuka”. 

 
Finální návrh programu: 
 
I. Úvodní blok 

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

 
II. Informativní blok 

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

 
III. Převody bytů            
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8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za 
Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2   

 

IV. Nákup a prodej pozemků 

9. prodej pozemku p.č. 204/40 o výměře 700 m2 v k.ú. Nepomuk Na Daníčkách   
10. Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy na pozemek parc.č. 

566/21 v k.ú. Nepomuk   
 

                              V. Správní záležitosti 
 

11. 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   

12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního klidu   
13. Jmenování oddávajícího   

 
VI. Finanční záležitosti 

 
14. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2019   
15. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 

2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku 
Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět   

16. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených městem 
Nepomuk   

17. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni na 
pořízení zdravotnického materiálu a léků) 

18. 3. rozpočtové opatření v roce 2019   
19. 4. rozpočtové opatření v roce 2019   
20. Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. jako spoluúčast města Nepomuk na 

projektu „Udržovací práce na víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, ul. 

Průmyslová, poz. č. 143/1 kat. úz. Dvorec u Nepomuka“  

21. Různé + Diskuse 
22. Závěr 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (705/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje program jednání. 
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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 X A A A X A A A A 

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

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

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (5:11 – 6:35) 

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

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu Vladimíra Vokurku a Pavla Zemana. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (706/NZ4/2019) 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení Marek Baroch, Pavel Jiran, Karel Baroch. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

Návrh usnesení: (706/NZ4/2019) 

ZMN volí ověřovatele zápisu Vladimíra Vokurku a Pavla Zemana. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
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5. Kontrola plnění usnesení (6:35 –10:17) 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák řekl, že kontrolní výbor se sešel naposledy v toto úterý, zápis ještě není vyhotoven, 
bude zaslán v nejbližších dnech. Kontrola plnění usnesení byla provedena a až na některé 
body jsou usnesení plněna. Vznesl dva dotazy: jak je to se soudním sporem mezi městem a 
nájemníky bytového domu v ulici U Sokolovny a jak je to s příjezdovou cestou do průmyslové 
zóny ve Dvorci, jak bylo přislíbeno panu Klausovi. Dále informoval o ověření plnění 
požadavků nájemníků z bytů nad Domem služeb, kteří se zúčastnili minulého zasedání. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (707/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

 

 

6. Zprávy z jednání městské rady (10:17 – 18:17) 

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

 

7. Zprávy z jednání výborů (18:17–19:25) 
 
J. Švec požádal předsedu Finančního výboru M. Němce st. o podání informací z jednání 
finančního výboru. 
M. Němec st. řekl, že FV se sešel 18. 4. a projednal všechny finanční záležitosti, které se dnes 
budou projednávat. Mimo jiné přijal doporučující usnesení, které se týká doporučení pro 
RMN, aby se realizovala investiční akce Chodník Nepomuk-Dvorec i bez dotace. Zeptal se J. 
Švece, zda se tím RMN už zabývala – a pokud ano, tak s jakým výsledkem. 
J. Švec řekl, že ještě ne, pravděpodobně se tím bude zabývat na jednání 13. 5. 2019. 
 
 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 25.4.2019 
 

 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (709/NZ4/2018) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání výborů.  

 

8. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 
Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 
m2 (19:25 – 22:03) 

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

Stávající stav: Byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6, je volný. Rada města vybrala z více 

(3) uchazečů . Rodiče + tři děti.        

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (710/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2 s 

 za cenu platnou pro rok 2019 ve výši 

981 485,- Kč s tím, že první splátka ve výši 500 086,- Kč byla již uhrazena. Doplatek ve výši 

481 399,- Kč bude uhrazen do 31. 12. 2019. 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 X A A A X A A A A 

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

Schváleno (13-0-0) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Prodej pozemku p. č. 204/40 o výměře 700 m2 v k.ú. Nepomuk Na 
Daníčkách (22:03–24:18) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Žadatelé si dne 11.2.2019 požádali o odkoupení 
výše uvedeného pozemku za účelem výstavby rodinného domu. 
Rada projednala dne 4.3.2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení.  
 
DISKUZE:  
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (699/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje prodej pozemku p. č. 204/40 o výměře 700 m2 v k.ú. Nepomuk Na 
Daníčkách za 760 Kč/m2 včetně DPH. 
Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva nesou kupující. 
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva k nemovité 
věci. 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 X A A A X A A A A 

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

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

10. Žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy na pozemek 
parc.č. 566/21 v k.ú. Nepomuk (24:18–36:49) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Dne 5.5.2017 byla mezi prodávajícím městem Nepomuk a kupujícím STK Nepomuk s.r.o. 
uzavřena kupní smlouva, kterou prodávající převedl na kupujícího pozemek par.č. 566/21 o 
výměře 4.915 m2 v k.ú. Nepomuk za kupní cenu 113.045,- Kč bez DPH.  
V čl.VI. odst. 1. předmětné smlouvy se kupující zavázal, že do 30.6.2019 na převáděném 
pozemku, případně též na pozemcích sousedících, provede výstavbu stanice technické 
kontroly a měření emisí pro osobní automobily, užitkové automobily a traktory, získá pro  
tuto stavbu pravomocné kolaudační rozhodnutí a uvede stanici technické kontroly do 
provozu.  
V čl. VI. odst. 2. předmětné smlouvy bylo ujednáno právo prodávajícího od kupní smlouvy 
odstoupit, pokud kupující nesplní povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 1. 
Konečně byl v čl. VI. odst. 4 předmětné smlouvy ujednán pro kupujícího zákaz právního 
nakládání s pozemkem, a to do 30.6.2019. 
Dne 18.3.2019 kupující podal žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy, ve 
které požádal o zvážení, vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy, kde v čl. VI. se 
změní uvedené termíny pro dokončení a kolaudaci stavby STK Nepomuk na 30.9.2021. 
Žádost odůvodnil tím, že nebylo zajištěno kompletní financování celé stavby (nebyl dodržen 
termín pro podání žádosti v dotačním programu), nebylo možné zahájit plánovanou stavbu 
v původním předpokládaném termínu 07/2018 s dokončením díla 04/2019. Nebylo tak 
možno zajistit kolaudaci stavby do 30.6.2019. 
Poskytnutý časový prostor by umožnil celý záměr kvalitně připravit, zrealizovat, zkolaudovat 
a zahájit činnost jako řádná stanice technické kontroly pro osobní, nákladní automobily, 
traktory a autobusy, a to včetně měření emisí a dalších doprovodných služeb. 
Rada projednala dne 1.4.2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení.  
 
DISKUZE: 
J. Skala podal dodatečné informace o svém záměru a vznesl dotaz ohledně druhého 
dodatku, jelikož zmíněný zákaz už řeší kupní smlouva. Dodatek č. 2 se mu zdá nadbytečný. S 
prvním dodatkem nemá problém. 
J. Švec odpověděl, že co se týče druhého dodatku, je míněn jako pojistka pro město. 
J. Skala řekl, že bude dodatek konzultovat ještě s právním zástupcem, ale pokud to je tak, jak 
se mu dodatek jeví, nemá problém s jeho podpisem. 
J. Kouba se zeptal, zda to má J. Skala už zaplacené. 
J. Švec odpověděl, že toto je už historická záležitost z předchozího volebního období. 
Pozemek je zaplacen a řádně ošetřen kupní smlouvou a jedná se teď pouze o původní data 
uvedená ve smlouvě, u kterých teď p. Skala vysvětlil, proč nemohou být dodržena. 
M. Baroch dodal, že smlouva, která byla uzavřena, byla s termínem, do kdy má být 
zhotoveno dílo. V původním termínu se ale tak nestalo a město by mělo předkupní právo a 
nabylo by pozemky zpět, což je to, co tedy předcházelo dnešnímu jednání. Co se týče 
dodatku č. 2, je to ochrana města Nepomuk.  
J. Švec uvedl, že Nepomuk je poslední ORP v České republice, které stanici nemá. 
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J. Skala řekl, že neví, jestli se do právního nakládání počítají i věcná břemena. Jelikož 
financování bude úvěrem, takže jde o to, zda tam nebude blokace vůči bance. 
K. Baroch se zeptal, zda už je všechno podchycené a opravdu se projekt povede do slíbeného 
termínu. 
J. Skala odpověděl, že on tomu věří a není to malý projekt, ale třeba stavba určitě déle než 
rok trvat nebude. 
P. Kroupa řekl, že v kupní smlouvě je už zmíněno právní nakládání a dodatek č. 2 řeší pouze 
prolongaci termínu i v tomto ohledu, takže se vlastně nic neděje. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (700/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí žádost o vypracování a schválení dodatku kupní smlouvy ze dne 5. 5. 

2017, kterou byl prodávajícím městem Nepomuk  kupujícímu STK Nepomuk s.r.o. prodán 

pozemek  parc. č. 566/21 o výměře 4.915 m2 v k. ú. Nepomuk. Žádost byla podána 

jednatelem společnosti STK Nepomuk Josefem Skalou dne 18. 3. 2019. 

ZMN schvaluje 
1. Dodatek č. 1 k výše uvedené kupní smlouvě, kterým se mění čl. VI. odst. 1 tak, že 

kupující se zavazuje, že do 30. 9. 2021 na převáděném pozemku, případně též na 

pozemcích sousedících, provede výstavbu stanice technické kontroly a měření emisí 

pro osobní automobily, užitkové automobily a traktory, získá pro tuto stavbu 

pravomocné kolaudační rozhodnutí a uvede stanici technické kontroly do provozu. 

Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

2. Jako dodatek č. 2 k výše uvedené kupní smlouvě smlouvu o zákazu právního 

nakládání s předmětem převodu, kterou se kupující zavazuje s pozemkem právně 

nenakládat, a to do 30. 9. 2021. 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 Z X A A A X A A A A 

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

Schváleno (12-0-1) 
 

 
11. 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 
(36:49– 42:31) 
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Předkládá: RMN 
Zpracoval: F. Holub 
 
J. Švec předal slovo F. Holubovi. 
F. Holub seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
F. Holub přednesl některé citace ze schvalované vyhlášky. Celá vyhláška v příloze tohoto 

zápisu. 

 

DISKUZE: 

P. Zeman se zeptal, kdo bude případné nedodržení vyhlášky kontrolovat a pokutovat. 

J. Švec řekl, že ob. závaznou vyhlášku kontroluje policie. 

M. Baroch řekl, že jedním z důvodů, proč chce město vědět dopředu konané akce, je to, aby 

si policie zajistila na místě dohled. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (689/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných 

prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. 

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

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

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

Schváleno (11-0-2) 
 

 
 

12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního 
klidu (42:31–1:01:56) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: F. Holub 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
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Na základě žádosti HARD production o udělení výjimky z doby nočního klidu při pořádání 
akce Horst Siegl team, v rámci níž by měla proběhnout hudební produkce MAMBO v pizzerii,  
rozhodla rada vytvořit novou OZV č. 2/2019. OZV byla odeslána k posouzení JUDr. Olze 
Petríkové, LL.M., vedoucí oddělení dozoru Plzeň – Karlovy Vary, odbor veřejné správy, 
dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra. Ta nás požádala o drobné úpravy a OZV přeposlala 
k posouzení na Ministerstvo vnitra do Prahy, které musí vydat stanovisko, zda vyhláška není 
v rozporu se zákonem. Do dnešního dne jsme neobdrželi vyjádření. 
 

DISKUZE: 

M. Mareček řekl, že má problém s výjimkami u akcí, které se konají na Zelenohorské poště, 
protože pořadatelé ani účastníci nedodržují pravidla a  
V. Novák řekl, že není patrné, kde se budou některé z akcí konat.  
F. Holub odvětil, že na území města Nepomuk. 
V. Novák řekl, že stále neví, kde přesně. 
M. Mareček řekl, že záleží na tom, kde přesně se akce koná, jelikož např. akce na Zelené 
Hoře občanům asi vadit nebude. 
J. Švec řekl, že konkrétní místa budou tedy přednesena. 
M. Baroch řekl, že smysl změny vyhlášky je, že se tu nestanovují konkrétní data, pouze se 
vymezuje období. Dále jsou to tradiční akce, tudíž předpokládáme, že většina občanů už ví, 
kde se konají – viz Nepomucká pout, Nefestík,… Kinematograf je na hřišti u školy, 
Nepomucké pivní slavnosti se konají na náměstí, Vinobraní se koná na Zelenohorské poště, 
Podzim pod Zelenou Horou se koná pod Zelenou Horou… Pokud se někdo na akcích chová 
neohleduplně, pak je to záležitostí policie a občané se na ni mohou obrátit. Vždy je to o 
slušnosti a ohleduplnosti. 
M. Mareček řekl, že policii tyto problémy zajímat nebudou, tudíž buď se takové akce povolí a 
sídliště se na tři dny vystěhuje, nebo se zakážou, ale policie to pak na místě určitě řešit 
nebude. 
J. Švec upozornil na to, že co se týče akcí na seznamu, tak všechny už tam byly, nově byla 
vložena pouze jedna, a to akce pořadatele Martina Lukeše, přičemž mu ještě další žádané 
akce byly zamítnuty. 
A. Hánová se zeptala, zda je ještě prostor pro rozšíření výjimek. 
J. Švec odpověděl, že ano a vždy to bude schvalovat zastupitelstvo. 
P. Jiran řekl, že v např. v Blatné se koná víkendový hudební festival uprostřed města a všichni 
obyvatelé Blatné s tím počítají, někomu to vyhovuje, někomu ne, tak si naplánuje nějaký jiný 
program mimo Blatnou – a tak to funguje už několik let. 
V. Novák se zeptal, jestli se bude o výjimkách hlasovat jednotlivě, nebo dohromady. 
J. Švec odpověděl, že dohromady. 
V. Vokurka řekl, že minulý rok po proběhnutí Nefestíku chodil na rehabilitaci a viděl dost 
velký nepořádek po akci. Bylo by dobré, kdyby si to pořadatelé po sobě uklidili. 
J. Kurc jako pořadatel Nefestíku uvedl některé aspekty pořádané akce v reakci na připomínky 
M. Marečka (hluk, kulturní přínos, odpad apod.). 
M. Mareček se zeptal, kdy policie měřila hluk. 
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J. Kurc uvedl, že policie by měla společně s hygienou měřit hluk, pokud si někdo stěžuje. 
M. Mareček řekl, že J. Kurc lže.  
L. Kincl řekl, že po ukončení venkovní produkce (která je vždy ukončena včas) a přesunutí 
dovnitř hluk už venku nikde slyšet není, pořadatelé toto zabezpečili a za tím si stojí. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (711/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení výjimek z doby nočního 

klidu. 

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

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

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

Neschváleno (7-2-4) 
 

 
 

13. Jmenování oddávajícího (1:01:56–1:03:48) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Švec 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
J. Švec požádal V. Kováře, aby se stal dalším oddávajícím z důvodu velkého počtu svateb. V. 

Kovář přislíbil, že od 1. 7. 2019 by se mohl tohoto úkolu ujmout. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (698/NZ4/2019) 
ZMN jmenuje dalšího oddávajícího Václava Kováře. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
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14. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 
obslužnosti v roce 2019 (1:03:48 – 1:06:56) 
 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Plzeňský kraj požádal dne 15.02.2019 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Nepomuk ve výši 129 360 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019.  

Žádost, ve které je uveden účel a odůvodnění je přílohou tohoto návrhu usnesení.   

V roce 2018 byl Plzeňskému kraji poskytnut příspěvek k dopravní obslužnost ve výši 122 628 

Kč. 

Rada Města Nepomuk projednala žádost dne 18.03.2019 a doporučila zastupitelstvu schválit. 

DISKUZE: 

J. Švec se zeptal na vyjádření šéfa FV. 

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

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (695/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

v roce 2019 ve výši 129 360 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

ZMN pověřuje Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 ve výši 129 360 Kč. 
 
Ve 20:09 odešel J. Kouba. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-0) 
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15. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní 
obslužnosti v roce 2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v 
pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět (1:06:56 – 

1:09:22) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
V roce 2018 bylo s Plzeňským krajem domluveno zajištění dopravní obslužnosti ve dnech 
pracovního klidu a navýšení jednoho spoje v pracovní dny. Na základě veřejnoprávní smlouvy 
byl Plzeňskému kraji v roce 2018 poskytnut příspěvek ve výši 34 600 Kč. V roce 2019 se jedná 
o 3060 ujetých kilometrů. 85% podíl města činí 73 920,42Kč. Rada města Nepomuk 
projednala dne 01.04.2019 a doporučila zastupitelstvu schválit. 
 
Ve 20:12 se vrátil J. Kouba. 
 
DISKUZE: 

J. Švec se zeptal na vyjádření šéfa FV. 

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

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (702/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti 

v roce 2019 na 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku 

Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 73 920,42 Kč. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 

ZMN pověřuje Ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 na 5 párů spojů v sobotu a 

jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve 

výši 73 920,42 Kč. 

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

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

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

 
 
16. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů vyhlášených 
městem Nepomuk na rok 2019 (1:09:22 – 1:23:03) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovali: administrátoři dotačních programů  
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Projednání: 
- Sportovní komise: 17. 4. 2019 – doporučeno k jednání RMN – rozdělení dle přiložených 

tabulek (I. a III. grant). 

- Komise kultury a cestovního ruchu: 17. 4. 2019 – doporučeno k jednání RMN dle 

přiložených tabulek (II. grant). 

- Výběrová komise (zástupci sportovní+zástupci kulturní komise): 17. 4. 2019 – 

doporučeno k jednání RMN dle přiložené tabulky (IV. grant). 

- Komise památkové péče: 15. 4. 2019 – doporučeno k jednání RMN dle přiložené tabulky 

(V. grant) – slovní hodnocení v příloze: „Slovní hodnocení_Obnova historického jádra 

města Nepomuku 2018.pdf“. 

- RMN dne 23.4. 2019 – doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 

usnesení 

 

DISKUZE: 

V. Novák se zeptal, zda se bude hlasovat o každé dotaci zvlášť. 

J. Švec uvedl, že dohromady 

V. Novák uvedl, že je to dle jeho názoru ku škodě věci a on by hlasoval zvlášť o každém bodu. 

F. Holub uvedl, že od čeho by pak byla kulturní a sportovní komise, když chce V. Novák 

přehlasovávat lidi, kteří jsou z oboru. Komise rozhodla o rozdělení příspěvků na základě 

činnosti. 

V. Novák řekl, že má právo se ke každé částce vyjádřit. 

F. Holub odvětil, že on má taky právo, ale je to hloupost. 
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V. Novák řekl, že v tom případě zase bude muset hlasovat proti. Stejně jako u akcí z vyhlášky 

v předešlém bodě, kde celá vyhláška padla jen proto, že se hlasovalo o všech akcích 

najednou a ne jednotlivě. 

M. Baroch uvedl, že co se týče vyhlášky, tam šlo při hlasování o to, že Martin Lukeš chtěl do 

vyhlášky doplnit svou akci, ale bohužel někteří zastupitelé zřejmě nepochopili, že se hlasuje 

pouze o doplnění této akce, jelikož ty ostatní uvedené akce byly již schváleny. Co se týče 

momentálního projednávaného bodu, zastupitelé i veřejnost měli možnost přijít na komise, 

kde se projednávalo rozdělení příspěvků. Je otázka, kdo svého práva využil. S případným 

protinávrhem, aby se hlasovalo jednotlivě pro jednotlivé příspěvky, návrhová komise nemá 

problém, ale dle jeho názoru každý měl právo na to dorazit na jednání komise a případně se 

vyjádřit už tam. Jinak se děje ještě ten nešvar (a to opakovaně), že někteří žadatelé o 

příspěvek nejsou pak na těch jednáních přítomni, a to je určitě škoda, protože takto 

nemůžou poskytnou případné vysvětlení apod.  

J. Švec uvedl, že jeho také zarazila např. výše příspěvku pro AMK Nepomuk, ale rozhodnutí 

komise respektuje a bude hlasovat PRO. 

M. Mareček se zeptal, zda to tedy znamená, že když si kdokoliv podá žádost na doplnění 

akce do vyhlášky, tak se budou znovu schvalovat dohromady všechny. 

M. Baroch odpověděl, že tak to doporučil kraj. 

J. Švec doplnil, že ve vyhlášce jde o to prodloužit čas možné produkce o 2-3 hodiny. Co se 

týče Lukešovy akce, i bez zmínky ve vyhlášce může akci pořádat a mít produkci do 22:00. 

M. Mareček se zeptal, proč tu tedy zastupitelstvo je. 

M. Baroch znovu zopakoval, že znění přílohy doporučil kraj a zeptal se, zda má M. Mareček 

jiný návrh. 

M. Mareček odpověděl, že by se tedy mělo hlasovat o každé akci zvlášť. 

J. Somolík ohledně probíraných dotací uvedl, že to není nic nového. Stejně se rozhoduje už 

od r. 2015. 

J. Švec uvedl, že hlavně za účelem tohoto rozdělení byly komise sestaveny. 

M. Němec st. doplnil, že dle zákona o obcích by o každé dotaci do výše 50 000 Kč mohla 

rozhodnout rada, zde je sice zvykem vše dávat do jednání zastupitelstva, ale kdyby se 

postupovalo dle zákona o obcích, zastupitelstvo by schvalovalo jen naprosté minimum. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (704/NZ4/2019) 
1) ZMN schvaluje Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže 2019“ ve výši 527,578 Kč na dítě dle přílohy 

„Tabulka_Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2019.xlsx“. Plnění usnesení 

zajistí Blanka Čubrová. 
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2) Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora kulturních akcí 2019“ 

dle přílohy „Tabulka_Podpora kulturních akcí 2019.xls“. Plnění usnesení zajistí Petra 

Šašková. 

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

2019“ dle přílohy „Tabulka_Podpora sportovních akcí 2019.xlsx“. Plnění usnesení zajistí 

Blanka Čubrová. 

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

organizací 2019“ dle přílohy „Tabulka_Podpora činnosti neziskových organizací 

2019.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík.  

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

města Nepomuku 2019“ dle přílohy „Obnova historického jádra města Nepomuku 

2019.xlsx“. Plnění usnesení zajistí Mária Rašínová. 

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

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

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

Schváleno (11-1-1) 

 
17. Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 
na pořízení zdravotnického materiálu a léků (1:23:03 – 1:26:21) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Hospic svatého Lazara z. s. se sídlem v Plzni podal dne 06.02.2019 žádost o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu města Nepomuk na pořízení zdravotnického materiálu a 
léků ve výši 40 000 Kč. Žádost splňuje kritéria zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.   
V roce 2018 byl Hospici svatého Lazara se sídlem v Plzni poskytnut příspěvek na pořízení 
zdravotnického materiálu a léků ve výši 35 000 Kč. Tento příspěvek byl Hospicem v termínu a 
řádně vyúčtován.  
Všechny výroční zprávy jsou dostupné na adrese http://www.hsl.cz/vyrocni-zpravy . 

http://www.hsl.cz/vyrocni-zpravy
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Žádost spolu s odůvodněním je přílohou tohoto návrhu usnesení, projednala jí Rada města 
Nepomuk dne 18.03.2019 a doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku ve výši 
35 000 Kč.  
 

DISKUZE: 

J. Švec se zeptal na vyjádření šéfa FV. 
M. Němec st. řekl, že výbor bod projednal a doporučuje ke schválení. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (696/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Hospicu svatého Lazara se sídlem v Plzni 

na pořízení zdravotnického materiálu a léků ve výši  35 000,-- 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 X A A A X A A A A 

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
 

18. 3. rozpočtové opatření v roce 2019 (1:26:21 –1:29:22) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
3. 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. 

 

3. rozpočtové opatření v roce 2019 schválila Rada Města Nepomuk dne 18.03.2019. 

 

Příjmy v rámci 3. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny   o 956 570 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   
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- položka 2222 (Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných 

rozpočtů) navýšena o 3 590 Kč. Jedná se o finanční vypořádání za rok 2018 ( doplatek dotace 

na volby prezidenta České republiky - ÚZ 98008 ) 

- položka  4216 (Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)  navýšena o částku 

952 980 Kč. Jedná se investiční dotaci na Územní plán. 

 

Příjmy po 3. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

110 665 770 Kč. 

 

Výdaje v rámci  3. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  956 570 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 
§ 6171 – Činnost místní správy navýšen o 3 590 Kč. Jedná se o finanční vypořádání za rok 

2018 (doplatek dotace na volby prezidenta České republiky - ÚZ 98008) 

 

Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných výdajů: 

Kapitálové výdaje: 

 na nově založenou investici „Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk“, rozpočtováno 
250 000 Kč 
 

 potřebných 250 000 Kč přesunuto z investice Obytná zóna "Na Daníčkách" (realizace 
se rozloží do 2 let) 
 

 investice Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" navýšena o 952 980 Kč (využití 
poskytnuté investiční dotace na Územní plán) 

 

 

Výdaje po 3. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 164 102 070  Kč. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (697/NZ4/2019) 
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ZMN bere na vědomí 3. Rozpočtové opatření v roce 2019 – příjmy bez položky převody z 

rozpočtovaných účtů činí 110 665 770 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 164 102 070 Kč. 

 

 
19. Finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. jako spoluúčast města Nepomuk 
na projektu „Udržovací práce na víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, ul. 
Průmyslová, poz. č. 143/1 kat. úz. Dvorec u Nepomuka“(1:29:22 – 1:42:11) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
TJ Slavoj Dvorec, z.s., požádal dne 23.04.2019 o finanční spoluúčast Města Nepomuk na 

projektu Udržovací práce na víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, ul. Průmyslová, poz. č. 

143/1 kat. úz. Dvorec u Nepomuka”.  

J. Jiránek přednesl doplňující informace. 

 

DISKUZE: 

M. Baroch řekl, že toto bylo probráno na sportovní komisi a komise doporučuje bod ke 
schválení, a uvedl spolu s J. Jiránkem ještě další specifikace financování projektu. 
J. Somolík uvedl konkrétní částky, o které jde. 
M. Němec st. uvedl, že FV byl s bodem seznámen. 
J. Jiránek ještě uvedl, že co se týče času realizace, pravděpodobná je tak polovina léta. 
Vzhledem k dotaci musí být hotová fotodokumentace a kompletní realizace do konce roku. 
M. Baroch uvedl, že by pozměnil znění návrhu usnesení tak, aby korespondoval s oficiálním 
názvem projektu, a vznese tedy protinávrh s novým zněním projektu. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (712/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. ve výši 452 500 Kč jako spoluúčast 

města Nepomuk na projektu „Udržovací práce na víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, 

ul. Průmyslová, poz. č. 143/1 kat. úz. Dvorec u Nepomuka“.  Plnění usnesení zajistí Jaroslav 

Somolík. 
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Protinávrh: 
ZMN schvaluje finanční příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. ve výši 452 500 Kč jako spoluúčast 

města Nepomuk na projektu „TJ Slavoj Dvorec, z, s. – sportovní víceúčelové hřiště”. 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 X A A A X A A A A 

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

Schváleno (13-0-0) 

 

20. 4. rozpočtové opatření v roce 2019 (1:42:11 – 1:49:28) 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

4. rozpočtové opatření v roce 2019 projednala rada Města Nepomuk dne 23.04.2019. 

 

Příjmy v rámci 4. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o 1 159 050 Kč.  

Na straně příjmů změněno:   

- položka  4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů)  navýšena o částku 929 050 Kč. Jedná 

se o neinvestiční dotaci Plzeňského kraje na odborné knihovnické činnosti ve výši 521 050 Kč 

a o neinvestiční dotaci Plzeňského kraje na pečovatelskou službu ve výši 408 000 Kč (60 % z 

celkové výše dotace 680 000 Kč) 

 

- položka  4213 (Investiční přijaté transfery ze státních fondů) navýšena o částku 230 000 Kč. 

Jedná se o investiční dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení elektromobilu 

pro město Nepomuk  

 

Příjmy po 4. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

111 824 820 Kč. 
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Výdaje v rámci  4. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  1 159 050 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 
§ 3314 - Činnosti knihovnické navýšen o 521 050 Kč. (neinvestiční dotace Plzeňského kraje na 

odborné knihovnické činnosti). 

 

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení navýšen 

o 408 000 Kč. (neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu ve výši 60 % z 

celkové výše dotace 680 000 Kč) 

 

Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných výdajů: 

 

přesun 44 000 Kč z § Činnost místní správy na § 2292 - Dopravní obslužnost 
(Zastupitelstvo města Nepomuk dne 25.04.2019 schválí poskytnutí účelové dotace 
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 v celkové výši 203 280,42 Kč). 
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je na dopravní obslužnost rozpočtováno pouze 160 000 
Kč. 
 

Kapitálové výdaje: 

 investice „Rekonstrukce budovy A. Němejce 62“ navýšena o 1 030 000 Kč - využití 
poskytnuté investiční dotace ve výši 230 000 Kč na pořízení elektromobilu + přesun 
800 000 Kč z investice Obytná zóna "Na Daníčkách" – (smlouva s dodavatelem je na 
1 465 430 Kč +   stavební dozor + BOZP + autorský dozor + nákup materiálu pro 
dokončovací práce prováděné pracovníky města, původní rozpočet na celé dílo byl  
2 500 000 Kč) 
 

 investice „Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec“ navýšena o 150 000 Kč (nutné 
provést energetický audit, dokončení projektové dokumentace, zpracování žádosti o 
dotaci) 
 

 investice „Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88“ navýšena o 150 
000 Kč (nutné provést energetický audit, zpracování žádosti o dotaci) 
 

 investice „Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J. 
J.Ryby“ navýšena o 50 000 Kč (na základě informací od ČEZu je nutné přepracovat 
projektovou dokumentaci z důvodu změny trasy přeložky nízkého napětí) 
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 investice „Rekonstrukce oplocení urnového háje“ navýšena o 50 000 Kč (dokončení 
projektové dokumentace) 
 

 potřebných 400 000 Kč na 4 výše uvedené investice byly přesunuty z investice Obytná 
zóna "Na Daníčkách" 

 

 Na základě žádosti TJ Slavoj Dvorec, z.s., o finanční spoluúčast města Nepomuk na 
projektu „Udržovací práce na víceúčelovém hřišti u objektu č. p. 218, ul. Průmyslová, 
poz. Č. 143/1 kat. úz. Dvorec u Nepomuka“ založena nová investice „Finanční 
příspěvek TJ Slavoj Dvorec, z.s. na udržovací práce na víceúčelovém hřišti ve Dvorci“ 
s rozpočtovanou částkou 452 500 Kč. Potřebné finanční prostředky byly přesunuty 
z investice Obytná zóna "Na Daníčkách" 

 

Výdaje po 4. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 165 261 120  Kč. 

DISKUZE: 

J. Švec se zeptal na vyjádření šéfa FV. 

M. Němec st. uvedl, že FV projednal bod a doporučuje ke schválení. Jen se zeptal, vzhledem 

k tomu, že technicky vzato se u příspěvku pro TJ Slavoj Dvorec jedná o investiční účelovou 

dotaci, zda bude doložena veřejnoprávní smlouva. 

J. Somolík odpověděl, že ano. 

J. Kouba se zeptal, zda uvedená částka na elektromobil je na nový, nebo na starý, a jestli je 

to celá dotace, nebo jen částečná. 

J. Švec odpověděl, že na starý a je to veškerá dotace a poskytl odpovědi na doplňující dotazy 

J. Kouby.  

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení:(701/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 111 824 820 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 165 261 120 Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu čtvrtým 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 X A A A X A A A A 

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

Schváleno (13-0-0) 
 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 25.4.2019 
 

 
 

 
21. Různé + diskuze (1:49:28 –2:14:20) 

V. Vokurka řekl, že se omlouvá, ale mylně si vyložil hlasování o diskutované vyhlášce. Rád by 

nyní, když pochopil, že se rozhodovalo jenom o přidání akce M. Lukeše do seznamu výjimek, 

hlasoval znovu. 

J. Švec řekl, že tento bod bude nastolený znovu na jednání v červnu, takže by teď hlasování 

nechal být a projedná se to znovu v červnu. 

M. Mareček se zeptal, proč se prostě nemůže hlasovat o každé akci zvlášť. 

M. Baroch odpověděl, že by to bylo logické, ale takto je to koncipované z požadavku 

krajského úřadu. Úřad chtěl každý rok předem výčet akcí, které se budou konat.  

V. Vokurka řekl, že by se tedy mohlo o vyhlášce rozhodovat na konci roku, s předstihem.  

M. Baroch řekl, že už na kulturní komisi se ozve každý pořadatel, který chce pořádat akci. 

M. Mareček řekl, že stále nechápe, proč, když máme výčet akcí, nemůžeme hlasovat o každé 

zvlášť.  

M. Baroch odpověděl, že město má spádovou vyhlášku a město teď rozhoduje pouze o akci, 

která se má konat poslední pátek v červnu. O tom ten dnešní bod byl. 

F. Holub řekl, ať zastupitelstvo vydrží do červnového zastupitelstva, kdy se to projedná 

znovu. 

J. Švec informoval, na žádost V. Nováka, o průběhu soudního sporu mezi nájemníky domu U 

Sokolovny a městem Nepomuk. Město bylo žalováno za to, že nepodniká kroky, které by 

zlepšili stav bytů z hlediska plísní. Poslední informací je to, že došlo k rozsudku, který něco 

město navrhl, ale žalující straně se tento rozsudek nelíbil a podává odvolání. Poprosil o slovo 

iniciátora žaloby. 

Iniciátor žaloby přečetl úryvky rozsudku. Uvedl, že už z tohoto rozsudku vyplývá, že pokud 

nebudou plísně odstraněny, může město dostat pokutu v řádu až stovek tisíc Kč. 

 

J. Švec dále informoval o stavu Průmyslové ulice ve vztahu ke společnosti KLAUS Timber a. s. 

Nyní byl upraven projekt z důvodu nedohody se soukromou vlastnicí pozemku. Byla tedy 

udělána částečná přeložka plynu. Do konce letošního roku to bude všechno vyřešeno. 

 

T. Chouň informoval o situaci střechy na Domu služeb v Nádražní ulici.  

 

P. Čekan seznámil přítomné s blížícím se turnajem šachového klubu. Dva členové klubu mají 

možnost se účastnit Mistrovství Evropy. Účastníci by chtěli požádat město o příspěvek na 

účast, jehož výše není nijak závratná. Toto bude projednáno na červnovém zasedání ZMN. 
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P. Jiran informoval o zapojení města Nepomuk do květnových oslav. Bude akce na Dubči, 

divadelní představené aj.  

 

P. Zeman se zeptal, zda by nebylo možné vyznačit stání ve Dvorci u nádraží. 

F. Holub odpověděl, že budou osazené city bloky a parkování bude vyznačeno. 

 

K. Baroch se zeptal, zda by bylo možné dostávat tabulku plnění usnesení. 

V. Netušil řekl, že spolu s V. Novákem už je to v přípravě. 

 

P. Kroupa řekl, že ho příjemně překvapilo, že se na internetu objevil pasport města. Dále se 

zeptal, zda byl J. Švec 13. 3. na krajském setkání v Plzni. Ptá se z důvodu připravovaného 

stavebního zákona.  

J. Švec uvedl, že byl včera na setkání Svazu místních samospráv, kde bylo toto projednáváno 

s velkým ohlasem starostů a bylo vzneseno negativní stanovisko k některým bodům reformy 

zákona.  

P. Kroupa doplnil některé informace ohledně zákona. Navrhl přednesení deklarace, aby se 

město nějakým způsobem k reformě vyjádřilo, a předal návrh usnesení návrhové komisi. 

P. Jiran řekl, že je to podnětná záležitost, nicméně ZMN by mělo být informováno šířeji, tudíž 

by to odložil na červnové zasedání. 

P. Kroupa souhlasil a navrhl zanést to do jednání jako bod. 

 

P. Kroupa dále negativně připomínkoval směrem ke kulturnímu a informačnímu centru to, že 

z programu pouti vypadl flašinetář. Navrhoval by ho alespoň pozvat na příští rok nebo ho 

doplnit do letošního programu. Dále se zeptal, zda proběhla výlep plakátů na Otevíráme 

Nepomuk v Plzni.  

P. Motejzík uvedl, že letos jede pouť v úsporném režimu, tudíž některé body programu 

musely být oproti loňsku vypuštěny. Co se týče výlepů plakátů, tak ten se nekonal, místo 

toho byla zvolena varianta celoplošné inzerce v periodikách, jelikož to vyjde levněji. 
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22. Závěr (2:14:20-2:15:09) 

J. Švec poděkoval všem přítomným za účast a trpělivost a pozval na další zasedání, které se 
bude konat na konci června, a to pravděpodobně opět ve stejných prostorech. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 30. 4. 2019 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

V. Vokurka.……………………………………………………………………………………………………………………. 

P. Zeman……..….....……….....……………………………………………………………............................... 
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Seznam příloh: 

1. Přehled hlasování 
2. Zprávy z jednání RMN 
3. 4. 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 X A A A X A A A A 

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

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

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

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

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

11 Z A A A A A X Z A A X A A A A 

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

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

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

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

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

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

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

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




