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Číslo jednání:  JedNZ44-6/2019  
Datum jednání:  27.06.2019 
Místo jednání: 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:   
Hosté:   
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
 
4) Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Složení slibu zastupitele   
4. Program jednání   
5. Volba návrhové ,  mandátové a volební  komise a ověřovatelů zápisu   
6. Určení způsobu volby člena rady a místostarosty   
7. Volba člena rady   
8. Volba místostarosty   
9. Kontrola plnění usnesení   
10. Zprávy z jednání městské rady   
11. Zprávy z jednání výborů   
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3   
13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, 

byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2   
14. Prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk v 

k.ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě   
15. Odkup pozemků ppč. 133/53 a st.p.č. 512 včetně stavby v k.ú. Dvorec   
16. Darování pozemku parc.č. 615/26 v k.ú. Nepomuk od Římskokatolické farnosti - 

arciděkanství Nepomuk   
17. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu   
18. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009   
19. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   
20. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018    
21. Účetní závěrka za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 

Plzenec   
22. Příspěvek Šachovému klubu Dvorec   
23. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018   
24. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2018   
25. 5. rozpočtové opatření v roce 2019   
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26. 6. rozpočtové opatření v roce 2019   
27. Různé + diskuse 
28. Závěr 

 

Číslo jednání:   XXX 
Datum jednání: 27. 6. 2019 
Místo jednání: sál Městského muzea a galerie Nepomuk 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: 2 
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 

Demela Milan, Mgr. MD SN pro Nepomuk ANO 

Hánová Anna, PharmDr. AH Sdružení ODS a NK 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 

ANO 

Němec Miroslav, Ing. MNS SNK - Pro Nepomuk NE 

Němec Miroslav, Mgr. MNMl SNK - Pro Nepomuk ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy NE 

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 VI. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Na úvod 
požádal, aby přítomní uctili minutou ticha zesnulého místostarostu Františka Holuba. Když 
tak bylo učiněno, uvedl, že 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 1:57 – 2:23) 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z II. 
zasedání městského zastupitelstva ze dne 25. 4. 2019 o podání zprávy o ověření zápisu. 

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

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Složení slibu zastupitele (2:23 – 3:57) 
V souladu s §56 odst. 1 zákona 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů vznikl mandát náhradníkovi panu Milanu Demelovi za zesnulého Františka 
Holuba z kandidátní listiny SN pro Nepomuk. Osvědčení o nastoupení do funkce předala 
panu Milanu Demelovi rada města 17. 6. 2019. Toto osvědčení před jednáním předložil. 
 
J. Švec poprosil M. Demelu, aby přečetl slib a po přečtení složil slib před zastupitelstvem 
pronesením slova “slibuji“ a potvrdil složení slibu svým podpisem na listinu. 

M. Demela 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: (727/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí Složení slibu pana Milana Demely  jako prvního náhradníka za pana  
Františka Holuba  
  

 
4. Program jednání (3:57 – 8:33) 
 
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. Složení slibu zastupitele   
4. Program jednání   
5. Volba návrhové a volební  komise a ověřovatelů zápisu 
6. Určení způsobu volby člena rady a místostarosty   
7. Volba člena rady   
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8. Volba místostarosty   
 
                                                       II. Informativní blok 

  
9. Kontrola plnění usnesení   
10. Zprávy z jednání městské rady   
11. Zprávy z jednání výborů   
 

                               III. Převody bytů            
  
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3   
13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, 

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

IV. Nákup a prodej pozemků 

  
14. Prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk v 

k. ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě   
15. Odkup pozemků ppč. 133/53 a st.p.č. 512 včetně stavby v k.ú. Dvorec   
16. Darování pozemku parc.č. 615/26 v k.ú. Nepomuk od Římskokatolické farnosti - 

arciděkanství Nepomuk   
17. Žádost o vypracování a schválení prohlášení o nevyužití věcného předkupního 

práva městem Nepomuk na ideální podíl na pozemku par.č. 204/34 v k.ú. 
Nepomuk   

 
                              V. Správní záležitosti 

  
18. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu   
19. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009   
 

                                      VI. Finanční záležitosti 
  
20. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   
21. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018    
22. Účetní závěrka za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 

Plzenec   
23. Příspěvek Šachovému klubu Dvorec   
24. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018   
25. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2018   
26. 5. rozpočtové opatření v roce 2019   
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27. 6. rozpočtové opatření v roce 2019   
28. Různé + Diskuse  
29. Závěr 

 
DISKUZE: 
J. Švec upozornil na vypuštění bodu č. 17 Žádost o vypracování a schválení prohlášení o 
nevyužití věcného předkupního práva městem Nepomuk na ideální podíl na pozemku par. č. 
204/34 v k. ú. Nepomuk a na krátké vystoupení Marcela Klause. 

 
Finální návrh programu: 
 
                                                I. Úvodní blok 
  

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Složení slibu zastupitele   
4. Program jednání   
5. Volba návrhové a volební  komise a ověřovatelů zápisu  
6. Určení způsobu volby člena rady a místostarosty   
7. Volba člena rady   
8. Volba místostarosty   
 

                                                       II. Informativní blok 
  
9. Kontrola plnění usnesení   
10. Zprávy z jednání městské rady   
11. Zprávy z jednání výborů   
 
 

                               III. Převody bytů            
  
12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3   
13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, 

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

IV. Nákup a prodej pozemků 

  
14. Prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk v 

k. ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě   
15. Odkup pozemků ppč. 133/53 a st.p.č. 512 včetně stavby v k.ú. Dvorec   
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16. Darování pozemku parc. č. 615/26 v k.ú. Nepomuk od Římskokatolické farnosti - 
arciděkanství Nepomuk   

 
                              V. Správní záležitosti 

  
17. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu   
18. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009   
 
 

                                      VI. Finanční záležitosti 
  
19. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk   
20. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018    
21. Účetní závěrka za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 

Plzenec   
22. Příspěvek Šachovému klubu Dvorec   
23. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018   
24. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2018   
25. 5. rozpočtové opatření v roce 2019   
26. 6. rozpočtové opatření v roce 2019   
27. Různé + Diskuse  
28. Závěr 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (725/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu (8:33 – 10:03) 

J. Švec navrhl jako členy návrhové a volební komise Marka Barocha, M. Němce ml. a Pavla 
Kroupu. 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu Karla Barocha a Václava Kováře. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (726/NZ4/2019) 

ZMN volí návrhovou a volební komisi ve složení Marek Baroch, M. Němec ml., Pavel 
Kroupa. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

Návrh usnesení: (726/NZ4/2019) 

ZMN volí ověřovatele zápisu Karla Barocha a Václava Kováře. 

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

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

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

Schváleno (11-0-2) 
 

 
Krátké vystoupení Marcela Klause (10:03 –13:47) 
 
Marcel Klaus, jednatel společností KLAUS Timber. a. s. a UNIBRICK s. r. o. přednesl svůj 
postoj a svoje stanovisko ohledně možné volby Vladimíra Vokurky jako místostarosty města 
vzhledem k tomu, že V. Vokurka je dosud zaměstnancem společnosti UNIBRICK. Zdůraznil 
především, že by byl nerad, aby veřejnost v příštích měsících vnímala jakoukoliv spolupráci 
M. Klause s městem Nepomuk a s místostarostou za spolupráci s „jeho člověkem“, díky 
čemuž by měla jedna, nebo druhá strana cokoliv usnadněno.  
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6. Určení způsobu volby člena rady a místostarosty (13:47 –14:38) 
 
J. Švec navrhl hlasování veřejné, což je v souladu s platným jednacím řádem ZMN.  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (728/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje volbu člena rady a místostarosty města veřejnou volbou. 
 

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

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

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

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

7. Volba člena rady  (14:38 –17:59) 

Protože byla odhlasována veřejná volba, určil J. Švec, aby sečtení hlasů provedli tito 
skrutátoři: Pavel Motejzík a Alice Baumruková Kotylová. 

 

J. Švec se zeptal M. Barocha, kdo byl navržen na funkci člena Rady města Nepomuk za SN pro 
Nepomuk. 

M. Baroch řekl, že Pavel Jiran. Zeptal se P. Jirana, zda přijímá kandidaturu. 

P. Jiran řekl, že ano. 

J. Švec se zeptal, zda má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak. Poté J. Švec řekl, že M. Baroch 
bude postupně číst jména jednotlivých zastupitelů a ti povstanou a sdělí buď ANO, pokud 
s návrhem souhlasí, nebo NE, pokud nesouhlasí, nebo ZDRŽUJÍ SE. 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (730/NZ4/2019) 
ZMN volí člena rady města Ing. Pavla Jirana.  
 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-1) 
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8. Volba místostarosty (17:59 –21:15) 

Protože byla odhlasována veřejná volba, určil J. Švec, aby sečtení hlasů provedli tito 
skrutátoři: Pavel Motejzík a Alice Baumruková Kotylová. 

 

J. Švec vyzval P. Jirana, aby přednesl návrh na post místostarosty města. 

P. Jiran uvedl, že SN pro Nepomuk navrhuje Vladimíra Vokurku. 

J. Švec se zeptal M. Barocha, kdo byl navržen na post místostarosty města Nepomuk. 

M. Baroch řekl, že Pavel Jiran. Zeptal se V. Vokurky, zda přijímá kandidaturu. 

V. Vokurka řekl, že ano. 

J. Švec se zeptal, zda má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak. Poté J. Švec řekl, že M. Baroch 
bude postupně číst jména jednotlivých zastupitelů a ti povstanou a sdělí buď ANO, pokud 
s návrhem souhlasí, nebo NE, pokud nesouhlasí, nebo ZDRŽUJÍ SE. 

 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (729/NZ4/2019) 
ZMN volí místostarostou města pana Vladimíra Vokurku.  
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
9. Kontrola plnění usnesení (21:15 – 22:03) 
 
J. Švec předal slovo K. Barochovi. 
K. Baroch uvedl, že dostal od V. Netušila tabulku ohledně plnění usnesení, a přednesl, jak 
probíhalo plnění usnesení od začátku stávajícího volebního období. 
 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (731/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  
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10. Zprávy z jednání městské rady (22:03 – 34:55) 

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

 

Návrh usnesení: (732/NZ4/2019) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 
 

 

11. Zprávy z jednání výborů (34:55–35:40) 
 
J. Švec požádal členku Finančního výboru A. Hánovou o podání informací z jednání 
finančního výboru. 
A. Hánová řekla, že FV se sešel a projednal všechny finanční záležitosti, které se dnes budou 
projednávat, a se všemi body souhlasil, popř. doporučuje ke schválení. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (733/NZ4/2018) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání výborů.  

 

12. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3 (35:40 – 37:30) 

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

Stávající stav: mají uzavřenou smlouvu o budoucí 

smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3. Mají zaplacenou 

první splátku ve výši 300 000,- Kč. Zástava na tento dům bude zrušena v roce 2020. (vklad 
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práva zapsán v kat. nemovitostí dne 4. 12. 2000, právní účinky vkladu vznikly dnem 27. 11. 

2000. Byt doplatí při zrušení zástavy. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (720/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 3, o velikosti 3+k.k., celková plocha 95,13 m2 – 

budoucí kupující  s tím, že splatnost kupní ceny 

(druhé splátky) ve výši 681 485,- Kč původně splatná 31. 10. 2019 bude splatná až 31. 12. 

2020. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

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

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

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

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

 
13. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt v Nepomuku, Za 
Kostelem 566, byt č. 6, o velikosti 3+k.k., celková plocha 98,33 m2 (37:30–41:30) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: Byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 6 byl od 1. 6. 2019 volný. Rada města 

vybrala ze dvou zájemců. zaplatí první splátku na byt při 

podpisu smlouvy, druhou  do 31. 12. 2020 (zrušení zástavy na dům).  

 
DISKUZE:  
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (721/NZ4/2019) 
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ZMN ruší usnesení z jednání zastupitelstva z 25. 4. 2019 ve znění : 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. 

ZMN schvaluje uzavření 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 s 

 za cenu platnou pro rok 2019 ve výši 981 485,- Kč s tím, že první splátka ve výši 

300 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy, druhá ve výši 681 485,- Kč je splatná do 31. 12. 

2020. ( zrušení zástavy na dům). Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 

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

 
14. Prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 919/2 ve vlastnictví města 
Nepomuk v k. ú. Klášter u Nepomuka právnické osobě (41:30–45:51) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Společnost REHA International, s.r.o.  jednala s městem Nepomuk o směně nově vznikajících 

pozemků parc. č. 922/22 a parc. č. 922/23 v jejím vlastnictví za nově vznikající pozemek parc. 

č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk vše v k. ú. Klášter u Nepomuka. Vzhledem k tomu, že 

na pozemcích společnosti REHA International, s. r. o. váznou právní závady bránící jejich 

převodu a jednatel společnosti REHA International, s. r. o. požádal dopisem ze dne 5. 4. 2019 

o dokončení směny pozemků, je pro urychlení převodu postupováno tak, že proběhne 

nejprve prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 919/2 ve vlastnictví města Nepomuk v k. 

ú. Klášter u Nepomuka společnosti REHA International, s. r. o. a prodej nově vznikajících 
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pozemků ve vlastnictví společnosti REHA International, s. r. o. městu Nepomuk proběhne až 

po odstranění právních závad. 

Rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení.  

 
DISKUZE: 
P. Kroupa řekl, jestli by nebylo vhodné využít této příležitosti k tomu, aby se do smlouvy 
zapracovala klausule o tom, jak by se budoucí zařízení mělo jmenovat. Čímž naráží na cedule, 
které se u zařízení nyní nacházejí. 
J. Švec odpověděl, že si myslí, že už je to takto zapsané v katastru, takže se s tím asi nebude 
dát nic dělat, i když to samozřejmě může zkusit. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (722/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 919/2 o výměře 171 m2 v k.ú. 
Klášter u Nepomuka společnosti REHA International, s.r.o. za cenu zjištěnou dle 
znaleckého posudku ve výši 28 030,- Kč. Prodej pozemku podléhá DPH (cena s DPH 33 916,- 
Kč). Kupující nese ½ nákladů na vyhotovení znaleckého posudku na ocenění pozemku 
(celkem částka 3 000,- Kč – ½ nákladů částka 1 500,- Kč) a další náklady spojené 
s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Plnění usnesení zajistí 
Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
15. Odkup pozemků ppč. 133/53 a st. p. č. 512 včetně stavby v k. ú. Dvorec 
(45:51– 48:48) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
V rámci výstavby akce „Přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec“, na kterou město Nepomuk 
získalo dotaci v celkové částce 12,9 mil. Kč z IROP a 5,2 mil. Kč z Plzeňského kraje, musí 
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město Nepomuk do ukončení výstavby a nejdéle rok po kolaudaci vykoupit pozemky pod 
stavbou (podmínka dotace).  
Část pozemků pod stavbou je ve vlastnictví SŽDC a část je ve vlastnictví společnosti ČD, a. s. 
Oba subjekty město Nepomuk požádalo o odkoupení předmětných pozemků. 
Město Nepomuk obdrželo dne 9. 5. 2019 sdělení společnosti ČD, a.s. ze dne 30. 4. 2019, ve 
kterém se uvádí, že projednání žádosti o odkup pozemků bylo ukončeno s kladným 
vyjádřením a navrhují kupní cenu cca 158,- Kč/m2. Zásady pro stanovení kupní ceny schválila 
Dozorčí rada Českých drah, a.s. a vychází z ceny obvyklé stanovené soudním znalcem. 
Rada projednala dne 14.5.2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení (USN-R4-276/2019). 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (723/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje nákup pozemků v k. ú. Dvorec, a to ppč. 133/53 o výměře 5466 m2 a st.p.č. 
512 o výměře 41 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če stavba pro dopravu od společnosti 
České Dráhy, a.s. za cenu 720.000,- Kč (871.200 Kč vč. DPH). Plnění usnesení zajistí 
Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
 

16. Darování pozemku parc. č. 615/26 v k.ú. Nepomuk od Římskokatolické 
farnosti - arciděkanství Nepomuk (48:48–50:50) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Město Nepomuk požádalo Římskokatolickou farnost – arciděkanství Nepomuk o bezúplatný 

převod pozemku parc.č. 615/26 v k. ú. Nepomuk (cesta ke hřbitovu). Římskokatolická farnost 

- arciděkanství Nepomuk s převodem pozemku souhlasila. 

Rada projednala dne 27. 5. 2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 

navrženého usnesení.  

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (724/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 615/26 v k. ú. Nepomuk o výměře 440 
m2 od Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk. Náklady spojené s vyhotovením 
a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí obdarovaný. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovitým věcem, pokud není od daně 
osvobozen. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 
 

 
17. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nočním klidu (50:50 – 58:14) 
 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Švec 

 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

OZV č. 2/2019, o nočním klidu byla odeslána na Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné 

správy, dozoru a kontroly k posouzení zákonitosti. Při posouzení nebyl shledán rozpor OZV 

se zákonem. 

DISKUZE: 
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M. Baroch dovysvětlil charakter schvalování vyhlášek v návaznosti na minulé jednání 

zastupitelstva. 

M. Mareček řekl, že zastupitelstvo tedy může schvalovat jednotlivé akce a že by se tedy o 

nich mohlo hlasovat zvlášť. 

M. Baroch odpověděl, že právě toto není možné. Musí se předem stanovit výčet a případnou 

další akci, která se vyskytne v průběhu času, doplnit a dodatečně schválit. 

J. Švec řekl, že vždy v říjnu, když se sestavuje rozpočet, tak všechny spolky dodávají akce, u 

kterých požadují prodlouženou dobu konání. 

M. Mareček řekl, že mu jde celou dobu o to, aby se o akcích hlasovalo o každé zvlášť. 

J. Švec řekl, že se dá říct, že s akcí město nesouhlasí. 

M. Mareček řekl, že s ní zastupitelstvo může souhlasit, ale nemusí jí třeba udělit tu výjimku z 

nočního klidu. 

J. Švec odpověděl, že i taková situace už nastala, viz akce M. Lukeše. 

M. Mareček řekl, že ale jemu jde celou dobu o to, že tedy pokud se mu nebude nějaká akce 

ve výčtu akcí líbit, pak už se jí nezbaví, protože tam už prostě je. 

J. Švec řekl, že až se bude sestavovat seznam na příští rok, pak bude možnost vyjádřit 

nesouhlas. 

M. Mareček řekl, že pak tedy by se mělo dát hlasovat o každé akci zvlášť. 

M. Baroch řekl, že dosud nebylo třeba výčet doplňovat nebo upravovat, až teď se taková 

situace vyskytla. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (734/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o nočním klidu. 

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

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

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

Schváleno (11-0-2) 
 

Ve 20:00 odešel P. Jiran. 
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18. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace 
pro veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009 (58:14 – 1:00:21) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Důvodem je rozšíření o provozování jednotné kanalizace (kanalizace, kde tečou společně 

splaškové a dešťové vody). Město je plátcem DPH a odpočet DPH uplatňuje pouze u 

splaškové kanalizace, na což je smlouva. Po schválení dodatku se bude odpočet DPH 

vztahovat na jednotnou kanalizaci v plné míře.  

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (735/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009. 
 

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

A A A A A = A A A X A X A A A 

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 
 
19. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk (1:00:21 – 

1:13:28) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
Ve 20:06 se vrátil P. Jiran. 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk požádala dne 29. 5. 2019 o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 200 000 Kč. Odůvodnění je popsané v žádosti, která je přílohou 

tohoto usnesení.  

Město Nepomuk má ve svém rozpočtu na rok 2019 na činnost registrovaných církví a 

náboženských společností rozpočtovánou částku 200 000 Kč. 

Žádost projednala Rada Města Nepomuk dne 17. 6. 2019 a doporučila zastupitelstvu schválit 

příspěvek 200 000 Kč. 

P. Jiří Špiřík doplnil důvody podání žádosti. Dále poděkoval za spolupráci se zesnulým F. 

Holubem. 

DISKUZE: 

V. Kovář uvedl, že město Nepomuk každý rok podporuje církev příspěvkem většinou na 

obnovu historických objektů. Bylo to i z důvodu toho, že město chtělo mít s církví vždy dobré 

vztahy. Každopádně ještě za bývalého starosty J. Michka byla uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí kupní ohledně koupě pozemků. Bylo v ní uvedeno, že pozemky budou odkoupeny za 

odhadní cenu. Nicméně k naplnění smlouvy nakonec nedošlo, církev požadovala cca třikrát 

tolik. Je mu ale jasné, že P. Špiřík osobně za toto nemůže. 

J. Špiřík uvedl, že pokud se jedná o pozemky zpětně, pak on už vstoupil do “rozjetého” 

jednání a jen podepisoval. Nicméně mechanismus je takový, že na farářův názor se dá 

ohledně rozhodnutí o samotném prodeji, ale cenu už stanovuje konzistoř na biskupství na 

základě tabulek. 

V. Kovář se dále zeptal, jak je to s pojištěním arciděkanství na živelné pohromy apod. 

J. Špiřík vysvětlil podrobnosti. 

J. Švec doplnil, že je rozjednaná cesta od márnice podél zdi hřbitova a dále pruh podél pole, 

kde by měla v budoucnu vést cyklostezka.  

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (719/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Nepomuk Římskokatolické farnosti 

arciděkanství Nepomuk ve výši 200 000 Kč. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

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

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

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

Schváleno (12-1-0) 
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20. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018 (1:13:28 – 

1:14:39) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 
P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Po skončení kalendářního roku má svazek obcí povinnost zpracovat údaje o ročním 

hospodaření do závěrečného účtu. Tuto povinnost ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet za 

rok 2018 bude schvalovat Valná hromada DSO Mikroregionu Nepomucko dne 04.06.2019 

(zveřejněn byl dne 20.05.2019). 

Zastupitelstvo obce bere závěrečný účet svazku obcí pouze na vědomí. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (717/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2018. 

 

 
 

21. Účetní závěrka za rok 2018 akciové společnosti Kanalizace a Vodovody 
Starý Plzenec  (1:14:39 –1:16:16) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk je jedním z akcionářů akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý 
Plzenec. (podrobnosti na http://www.kav-plzenec.cz/index.php/home/akcionai-a-statutarni-
organy ). Informace o tom jak daná společnost hospodaří jsou obsaženy v Účetní závěrce.  
Účetní závěrku schválila Valná hromada akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý 

http://www.kav-plzenec.cz/index.php/home/akcionai-a-statutarni-organy
http://www.kav-plzenec.cz/index.php/home/akcionai-a-statutarni-organy
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Plzenec  dne 23.05.2019. Města Nepomuk bere Účetní závěrku akciové společnosti 
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec na vědomí. 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (718/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí účetní závěrku za rok 2018 a zprávu nezávislého auditora za rok 2018 

akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22. Příspěvek Šachovému klubu Dvorec (1:16:16 – 1:22:36) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo P. Čekanovi. 
P. Čekan seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Šachový klub Dvorec, z.s. podal dne 23.04.2019 žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 

úhradu části nákladů spojených s účastí dvou členů šachového klubu (Pavel Flajšman, Lukáš 

Kašpar) na Mistrovství Evropy mládeže v Bratislavě ve dnech  1.–10. 8. 2019. Žádost spolu s 

odůvodněním je přílohou tohoto návrhu usnesení. 

 

Žádost projednala Rada Města Nepomuk dne 14.05.2019 a doporučila Zastupitelstvu schválit 

příspěvek 1055 EURO. 

P. Čekan dále zmínil, že Šachový klub chce ještě žádat o příspěvek Plzeňský kraj, a vysvětlil 

podrobnosti. Pokud bude dotace získána, ponížila by se pak žádaná výše příspěvku od města. 

 

DISKUZE: 

M. Baroch přednesl doplňující informace. 
J. Švec ještě uvedl, že spoluúčast bude vyšší, protože v nákladech není zatím započítána 
doprava. 
P. Čekan uvedl, že Šachový klub již uhradil jednu fakturu, ale budou určitě ještě dalš výdaje. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (712/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje příspěvek Šachovému klubu Dvorec v maximální výši 28 485 Kč (cca 1055 

EURO) na uhrazení části nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy mládeže v 
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Bratislavě s tím, že získá-li Šachový klub Dvorec dotaci z jiných zdrojů, bude výše příspěvku 

ponížena o výši této dotace. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 

 

23. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018  (1:22:36 – 1:29:04) 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Po skončení kalendářního roku má územní samosprávný celek povinnost zpracovat údaje o 

ročním hospodaření do závěrečného účtu. Tuto povinnost ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.   

Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů je termín pro 

projednání a schválení závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok zastupitelstvem územně 

samosprávného celku stanoven do 30.června následujícího roku. 

Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na 

zastupitelstvu (§17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb. o o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů). Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu v 

užším rozsahu. To neplatí při zveřejnění na internetových stránkách. Zde musí být návrh 

závěrečného účtu zveřejněn v plném rozsahu. 

Plné znění Návrhu závěrečného účtu Města Nepomuk za rok 2018 včetně všech příloh  je 

přiložen k tomu návrhu usnesení. 

Návrh závěrečného účtu projednala rada Města Nepomuk dne 27.05.2019 a zveřejněný  byl 

dne 31.05.2019. 

DISKUZE: 
J. Švec se zeptal členky FV na vyjádření. 
A. Hánová uvedla, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 
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HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení:(715/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018 bez výhrad. 
ZMN ukládá Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený závěrečný účet města Nepomuk za 
rok 2018 na internetových stránkách města Nepomuk a na úřední desce v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
24. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2018 (1:29:04 – 1:31:56) 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

 

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Účetní závěrka je soubor výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k 
rozvahovému dni (tj.  k 31.12.2018). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření za dané 
období,  tj. za rok 2018. (mj. se z nich vychází se při sestavování závěrečného účtu).  Účetní 
uzávěrka v sobě zahrnuje účetní práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní 
období (tj. za rok 2018) a řídí se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů (část třetí). Z tohoto zákona vyplývá, že Účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří 
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky.   
 
Povinnost sestavit účetní závěrku ukládá účetní jednotce vyhláška 220/2013 Sb. požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ve znění pozdějších 
předpisů. 
V souladu s vyhláškou č. 410/2009  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  a dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o 
účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do 
centrálního systému účetních informací státu, ve znění pozdější předpisů stanovil Krajský 
úřad Plzeňského kraje termín pro obce a dobrovolné svazky obcí  Plzeňského kraje k zaslání 
výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky. Tento termín byl účetní 
jednotkou Města Nepomuk dodržen. 
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Termín pro schválení účetní závěrky schvalujícím orgánem je nejpozději do 30.06. 
následujícího roku (§ 28 vyhl. 220/2013 Sb.). Schvalujícím orgánem je zastupitelstvo Města 
Nepomuk. O schvalování účetní závěrky se sepisuje protokol, který se poté zasílá do 
centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb. (stejně jak byly 
zaslány finanční výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky). 
Účetní závěrku za rok 2018 projednala rada Města Nepomuk dne 27.05.2019. 

DISKUZE: 

J. Švec se zeptal členky FV na vyjádření. 
A. Hánová uvedla, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (716/NZ4/2019) 
ZMN Schvaluje účetní závěrku města Nepomuk za rok 2018. 
 
ZMN Pověřuje Jaroslava Somolíka předáním protokolu o schvalování účetní závěrky Města 
Nepomuk za rok 2018 do centrálního systému účetních informací státu. Plnění tohoto 
usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 
  

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 

 

25. 5. Rozpočtovové opatření v roce 2019 (1:31:56 – 1:31:56) 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

 

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

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

5. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 15.12.2018, 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. 
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5.rozpočtové opatření v roce 2019 projednala a schválila rada Města Nepomuk dne 

27.05.2019. 

 

Příjmy v rámci 5. rozpočtového opatření v roce 2019 navýšeny   o 6 069 260 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

navýšena o 102 000 Kč. Jedná se o dotaci na volby do Evropského parlamentu. 

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

742 500 Kč. Jedná se o dotaci OSPOD. 

- položka  4222 (Investiční přijaté transfery od krajů)  navýšena o částku 5 224 760 Kč. Jedná 

se o investiční dotaci Plzeňského kraje na  na pokrytí části neuznatelných nákladů akce 

"Nepomuk-Dvorec přestupní uzel". 

Příjmy po 5. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

117 894 080 Kč. 

 

Výdaje v rámci  5.rozpočtového opatření v roce 2019 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  6 069 260 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 
§ 6117 - Volby do Evropského parlamentu navýšen o 102 000 Kč. (dotace volby do 

Evropského parlamentu). 

 

§ 6171 - Činnost místní správy navýšen o 742 500 Kč. (dotace OSPOD) 

 

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

 

xx 
 

Kapitálové výdaje: 

 investice „Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží"“ navýšena o 5 224 760 Kč - využití 
poskytnuté investiční dotace Plzeňského kraje na pokrytí části neuznatelných nákladů 
akce "Nepomuk-Dvorec přestupní uzel" 
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Výdaje po 5. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 171 330 380  Kč. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

Návrh usnesení: (713/NZ4/2019) 

ZMN bere na vědomí 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez 

položky převody z rozpočtovaných účtů činí 117 894 080 Kč a výdaje bez položky převody 

vlastním rozpočtovým účtům činí 171 330 380 Kč. 

 

26. 6. rozpočtové opatření v roce 2019 (1:31:56 – 1:39:03) 

Překládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 
 

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

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

6.rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 bylo provedeno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 16.12.2018, 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. 

 

6.rozpočtové opatření v roce 2019 projednala rada Města Nepomuk dne 17.06.2019. 

 

Příjmy v rámci 6. rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny   o 11 302 720 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

- položka 1122 - DPPO za obce  navýšena o 11 120 510 Kč. Jedná se o daň příjmů právnických 

osob za rok 2018. Daňové přiznání města Nepomuk za rok 2018 zpracovala firma DAKAN 

s.r.o. 

- položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) navýšena o 152 

210 Kč. Jedná se o příspěvek na výkon sociální práce. 
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- položka  4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů)  navýšena o částku 30 000 Kč. Jedná 

se o neinvestiční dotaci Plzeňského kraje Svatojánskou pouť v Nepomuku 2019. 

Příjmy po 6. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

129 196 800 118 076 290 Kč. 

 

Výdaje v rámci  6.rozpočtového opatření v roce 2018 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku 11 302 720 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury navýšen o 30 000 Kč. (neinvestiční dotace Plzeňského 

kraje na Svatojánskou pouť v Nepomuku). 

 

§ 6171 – Činnost místní správy navýšen o 152 210 Kč. (příspěvek na výkon sociální práce) 

 

§ 6399 - Ostatní finanční operace navýšena o 11 120 510 Kč. Jedná se o daň příjmů 

právnických osob za rok 2018. Daňové přiznání města Nepomuk za rok 2018 zpracovala firma 

DAKAN s.r.o. 

 

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

 

přesun 400 000 Kč z § Činnost místní správy na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací 
(tento přesun je nutný proto, protože cca 400 000 Kč z dotační investice Dopravní uzel - 
"Nepomuk nádraží" je nutné účtovat jako výdaje neinvestiční  – jedná se proto o výdaje běžné  
 

Kapitálové výdaje: 

 investice „Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)“ navýšena o 3 200 000 Kč. 
(přeložka plynovodu, zhotovení elektropřípojky pro plynovou regulační stanici + 
vlastní realizace)  
 

 investice Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" navýšena o 2 000 000 Kč (na rok 2020 je 
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje naplánovaná povrchová úprava silnice 
III/11745 Dvorec – Srby, město Nepomuk před touto úpravou musí zajistit realizaci 
inženýrských sítí – kanalizace) 
 

 investice „Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, 
ul. U potoka“ navýšena o 50 000 Kč (nutné změny v projektové dokumentaci) 
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 potřebných 5 250 000 Kč na 3 výše uvedené investice byly přesunuty z investice " 
Dopravní uzel - Nepomuk nádraží"  

 

Výdaje po 6. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody vlastním rozpočtovým účtům 

činí 182 633 100  Kč. 

 

Vše uvedeno  v příloze :  6 rozpoctove opatreni 2019.pdf 

DISKUZE: 

J. Švec se zeptal členky FV na vyjádření. 

A. Hánová uvedla, že FV bod projednal a doporučuje ke schválení. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (714/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 129 196 800 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 182 633 100 Kč. 

ZMN pověřuje Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu šestým rozpočtovým opatřením v roce 

2019. Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

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

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

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

Schváleno (13-0-0) 
 

27. Různé + Diskuse (1:39:03 – 1:53:15) 
 

Ředitel KaV Starý Plzenec vystoupil ohledně záležitosti odkanalizování obce Klášter. 

M. Němec ml. se zeptal na časový horizont této realizace, což p. ředitel přesně popsal. 

V. Vokurka se zeptal na vyhovující potrubí, což p. ředitel opět vysvětlil. Dále V. Vokurka 

požádal o osvětlení rekonstrukce Přesanické ulice. 

K. Baroch se zeptal, jak je na tom situace s byty v domu služeb. 

T. Chouň vysvětlil. 

 

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 27.6.2019 
 

 
 
 

 

28. Závěr (1:53:15-1:54:18) 

J. Švec poděkoval všem přítomným za účast a trpělivost, popřál hezkou dovolenou, nově 
zvoleným kolegům hodně energie a pozval na další zasedání, které se bude konat v průběhu 
září. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 2. 7. 2019 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

 

K. Baroch.……………………………………………………………………………………………………………………. 

V. Kovář……..….....……….....……………………………………………………………............................... 

  




