
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 14.10.2019 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-8/2019  
Datum jednání:  14.10.2019 
Místo jednání: 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:   
Hosté:   
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Program jednání   
4. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Návrh: Kontrola plnění usnesení   
6. Návrh: Katastrální hranice s obcí Klášter   
7. Návrh: 10. rozpočtové opatření v roce 2019   
8. Návrh: Víceúčelový sportovní areál Nepomuk   
9. Různé 
10. Diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr 

 

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 

NE 

Němec Miroslav, Ing. MNS SNK - Pro Nepomuk ANO 

Němec Miroslav, Mgr. MNMl SNK - Pro Nepomuk ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy ANO 

Švec Jiří, Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

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

Starosta města J. Švec zahájil v 19:03 VIII. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, 
že zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. 
Protože je na zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina, je 
zasedání usnášeníschopné. Úvodem byli určeni zapisovatelé Alice Baumruková Kotylová a 
Pavel Motejzík. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu 0:54 – 1:09) 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z VII. 
zasedání městského zastupitelstva ze dne 26. 9. 2019 o podání zprávy o ověření zápisu. 

V. Novák řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Program jednání (1:09 – 2:40) 
 
Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 

13. Zahájení 
14. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
15. Program jednání 
16. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
17. Kontrola plnění usnesení 
18. Katastrální hranice s obcí Klášter  
19. 10. rozpočtové opatření v roce 2019  
20. Různé + Diskuse 
21. Závěr 

 
J. Švec upozornil na přidaný bod Víceúčelový sportovní areál Nepomuk. 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola plnění usnesení   
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6. Katastrální hranice s obcí Klášter   
7. 10. rozpočtové opatření v roce 2019   
8. Víceúčelový sportovní areál Nepomuk   
9. Různé + Diskuse 
10. Závěr 

 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (757/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 X A A A A A A 

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

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

4. Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu (2:40 – 4:02) 

J. Švec navrhl jako členy návrhové a volební komise M. Barocha, M. Němce ml. a A. Hánovou. 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu P. Zemana a J. Koubu. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (758/NZ4/2019) 

ZMN volí návrhovou a volební komisi ve složení Marek Baroch, M. Němec ml., Anna 
Hánová  

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 A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 
 

Návrh usnesení: (758/NZ4/2019) 

ZMN volí ověřovatele zápisu Pavla Zemana a Jiřího Koubu. 
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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 A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
5. Kontrola plnění usnesení (4:02 – 4:42) 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že KV neprovedl kontrolu usnesení z posledního zastupitelstva, neboť ještě 
nebylo vyhotoveno, tudíž nebylo co kontrolovat. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (759/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

 

 

6. Katastrální hranice s obcí Klášter (4:42 – 23:07) 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka vysvětlil podrobnosti tohoto bodu a problematiku dohody s obcí Klášter. 
 
DISKUZE: 
M. Baroch upřesnil podrobnosti ohledně problematiky „občanství“ p. Vaníka. Dále uvedl, že 

čas už kvapí, a proto je vlastně ZMN nuceno schválit variantu schválenou obcí Klášter. 

V. Vokurka řekl, že rozhodnutí mělo být původně SPÚ zasláno 10. 10., ale nakonec došlo 

k posunutí termínu. 

J. Kouba řekl, že ho mrzí, že se nedodrželo v podstatě to, co bylo dohodnuto a na minulém 

zasedání ZMN se schválilo něco, co nebylo tedy dohodnuto s Klášterem. 

J. Švec odpověděl, že to byla otázka dobré vůle a co se týče p. Vaníka, očekával, že se 

s Klášterem domluví, ale k dohodě nedošlo. 

V. Vokurka uvedl, že v rámci Kláštera jsou vnitřní spory, které tuto kauzu ovlivňují. 

Každopádně toto rozhodnutí je třeba brát jako první krok a uvidí se, co bude dál. 

A. Hánová se zeptala, jestli nutně potřebuje Klášter komunikaci a zda ji tedy bude udržovat. 

V. Vokurka vysvětlil podrobnosti ohledně komunikace a garáží. 

P. Kroupa vyjádřil obavy, že žádná další fáze domluv nebude. 
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J. Švec odpověděl, že dle jeho názoru fází bude dost dle toho, co má Klášter v plánu ohledně 

výstavby. 

P. Kroupa dále řekl, že v podkladech zaslaných k tomuto zasedání nic pořádného k tomuto 

bodu nebylo.  

V. Vokurka popsal dohodu s p. Heroutovou z pozemkového úřadu. 

Diskutující z řad občanů podotkl, že to vypadá, že s komunikací se pravděpodobně nebude 

dělat nic. Rád by věděl, kde je zakopaný pes. 

V. Vokurka vysvětlil, že komunikace je majetkem Kláštera a Nepomuk nemůže vynakládat 

peníze na správu cizí komunikace. Navíc je to místní komunikace, tudíž to nelže řešit ani 

nikde „výš“. 

P. Jiran uvedl, že Nepomuk nabízel Klášteru, že by komunikace spadla do nep. katastru, ale o 

tom Klášter nechce ani slyšet. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (760/NZ4/2019) 
ZMN ruší usnesení ze zastupitelstva 26. 9. 2019 pod č. j. (USN-Z4-135/2019) ve znění 
“Zastupitelstvo schvaluje Návrh změny katastrálních hranic dle předloženého návrhu.” 
ZMN souhlasí se změnami katastrálních hranic dohodnutých s Obcí Klášter na základě 
podkladu od SPÚ, Pobočky Plzeň, zpracované firmou GEO Hrubý Plzeň a dále zápisu z 
jednání ze dne 18. 9. 2019 včetně prezenční listiny. 
 
 

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

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

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

Schváleno (11-0-3) 
 

 

7. 10. rozpočtové opatření v roce 2019  (23:07 – 30:37) 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 

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

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

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

Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.12.2018, kterým byly stanoveny kompetence Rady 
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města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

 

10.rozpočtové opatření v roce 2019 projednala rada Města Nepomuk dne 14.10.2019. 

 

Příjmy v rámci 10. rozpočtového opatření v roce 2019 navýšeny o 939 750 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

      24 010 Kč - dotace na sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 

 

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

      45 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

      660 840 Kč - průtoková" neinvestiční dotace z Operačního programu Věda, 

výzkum,  

     vzdělávání na školního asistenta 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 

      29 900 Kč -  neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu "Podpora 

jednotek 

 sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ na 

osobní  

 ochranné pomůcky pro JSDHO Dvorec 

      50 000 Kč -  neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Rozšíření expozice  

 Liberator B-24" 

      30 000 Kč -  neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Obnova kamenného  

   milníku, Nepomuk - Borek p.p.č. 1500" 

      100 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování sochy  

   u Špitálského rybníka" 

 

Příjmy po 10. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

134 430 650 Kč. 

 

Výdaje v rámci 10.rozpočtového opatření v roce 2019 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku 939 750 Kč.   
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Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné výdaje: 
 

§ 2143 - Cestovní ruch 

      50 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Rozšíření expozice 

Liberator B-24" 

 

§ 3111 - Mateřské školy 

      660 840 Kč - průtoková" neinvestiční dotace z Operačního programu Věda, 

výzkum,  

     vzdělávání na školního asistenta 

 

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

  povědomí  

      30 000 Kč -  neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Obnova kamenného 

    milníku, Nepomuk - Borek p.p.č. 1500" 

      100 000 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování sochy 

  u Špitálského rybníka" 

 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

      45 000 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

 

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (SDH Dvorec) 

      29 900 Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu "Podpora 

jednotek 

  sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ na 

osobní  

               ochranné pomůcky pro JSDHO Dvorec 

 

§ 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 

      24 010 Kč - dotace na sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 
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Přesuny v běžných výdajích, které neměly vliv na celkový objem rozpočtovaných výdajů: 

 

§ 6171 - Činnost místní správy ponížen o 60 000 Kč 

 přesun na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí  

o 30 000 Kč na realizaci projektu Restaurování sochy u Špitálského rybníka, 

celkové výdaje jsou 126 700 Kč, 100 000 Kč pokryje dotace (viz výše) a 26 

700 Kč půjde z rozpočtu města 

o 30 000 Kč na realizaci projektu "Obnova kamenného milníku, Nepomuk - 

Borek p.p.č. 1500", celkové výdaje jsou 58 700 Kč, 30 000 Kč pokryje dotace 

(viz výše) a 28 700 Kč půjde z rozpočtu města 

 

Přesuny z kapitálových výdajů do běžných výdajů, které měly vliv na objem běžných a 

kapitálových výdajů, neměly však vliv na celkový objem rozpočtovaných výdajů: 

 

Z kapitálových výdajů bylo do běžných výdajů přesunuto celkem 7 350 000 Kč. O tuto částku 

byly poníženy kapitálové výdaje a zároveň o tuto částku byly navýšeny běžné výdaje. 

 

      § 2212 – Silnice – navýšen přesunem z kapitálových výdajů o 6 000 000 Kč 

(Důvodem navýšení je přislíbení dotace na opravu místních  

komunikací, celková částka na realizaci činí cca 6 000 000 Kč.) 

      § 2310 - Pitná voda navýšen – navýšen přesunem z kapitálových výdajů o 

400 000 Kč  

  (Důvodem je realizace výměn vodoměrů a uzávěrů tzv. „šoupat“  

u vodovodního řadu) 

      § 3113 - Základní školy – navýšen přesunem z kapitálových výdajů o 950 000 Kč 

   (Důvodem je realizace projektu “Modernizace učeben v ZŠ 

Nepomuk”, výdaje 

na tento projekt byly rozpočtovány výhradně jako výdaje investiční, 

větší část  

výdajů byla však výdaji běžnými, toto bylo zjištěno dodatečně při 

vyúčtování 

celého projektu) 

 

Kapitálové výdaje: 

 Přesun 6 000 000 Kč do běžných výdajů na § 2212 – Silnice z těchto investic 
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 1 600 000 Kč “Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici” 

 1 500 000 Kč “Nákup pozemků” 

 1 300 000 Kč “Obytná zóna "Pod Oborou” 

    200 000 Kč “Zkapacitnění zdrojů podzemní vody a navýšení výkonu úpravny  

   vody pro skupinový vodovod v obci Nepomuku” 

    800 000 Kč “Připojení  vrtů HV 3/A a HJ 25/A” 

    600 000 Kč “Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách” 

 

 Přesun 400 000 Kč do běžných výdajů na § 2310 – Pitná voda z těchto investic 
  400 000 Kč “Chodník Nepomuk - Dvorec” 

 

 Přesun 950 000 Kč do běžných výdajů na § 3113 – Základní školy z těchto investic 
  950 000 Kč “Modernizace odborných učeben ZŠ Nepomuk” 

 

Výdaje po 10. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 187 866 950 Kč. 

 

DISKUZE: 

J. Kouba se zeptal na to, zda bude nějaká dotace na investici ohledně silnic. 

J. Somolík vysvětlil, že nepřijde dotace na celou investici na opravu komunikací, ale přijde. 

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

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (762/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje 10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 134 430 650 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 187 866 950 Kč. 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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8. Víceúčelový sportovní areál Nepomuk (30:37 – 1:49:50) 

  
Předkládá: RMN 
Zpracoval: M. Baroch 
 
J. Švec předal slovo M. Barochovi. 
M. Baroch seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dne 20.9.2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) 
vyhlásilo výzvu „V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ“ k podání žádostí o dotaci v rámci státní 
podpory sportu pro rok 2020, a to z kapitoly programu č. 133 530 Podpora materiálně 
technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny 
sportu – ÚSC, SK a TJ. V roce 2017 byla Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., podána žádost o 
dotaci v rámci státní podpory sportu pro 2017/2018, která byla sice úspěšná, avšak 
nepodařilo se úspěšně dokončit výběrové řízení.  
Městu Nepomuk se opětovně naskytla možnost požádat v součinnosti s Fotbalovým klubem 
Nepomuk z.s., o dotaci z prostředků MŠMT  v rámci státní podpory sportu pro rok 2020 
s termínem podání žádosti do 31.10.2019, a to na rekonstrukci stávajícího sportovního 
areálu v Nepomuku. K realizaci projektu bylo vydáno pravomocné územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Opětovné podání žádosti o dotaci Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., 
bylo jednomyslně doporučeno sportovní komisí. Oproti předchozí vyhlášené výzvě v roce 
2017 se podíl možné dotace zvýšil z 60% na 70% s tím, že limit poskytnuté dotace může činit 
max. 30 mil. Kč. Předpokládaná cena projektu „Víceúčelové hřiště Nepomuk” činí 27 282 
233,53 Kč bez DPH resp. 33 011 502,58 Kč s DPH. Maximální výše dotace ze státního 
rozpočtu je 70% ceny projektu. 
Dříve uzavřená smlouva o výpůjčce, která byla uzavřena mezi městem Nepomuk a 
Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., v souvislosti s žádostí o dotaci v rámci státní podpory 
sportu pro 2017/2018 pozbyla účinnosti z důvodu faktického neposkytnutí dotace, neboť její 
účinnost byla vázána na získání dotačního titulu z dotačního programu, a proto musí dojít 
k uzavření nové smlouvy o výpůjčce pozemků mezi městem Nepomuk a žadatelem o dotaci 
Fotbalovým klubem Nepomuk z.s., kdy podmínkou dotace je mít pozemky ve vlastnictví či 
nájmu nebo výpůjčce, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu tak, aby byl 
splněn požadavek na formální správnost žádosti v souladu s věcným obsahem dokumentace 
nově vyhlášené výzvy MŠMT. 
Konečná výše spoluúčasti města bude odvislá od výsledku zadávacího řízení s tím, že 
konečnou výši spoluúčasti města bude nutné schválit zastupitelstvem města Nepomuk. 
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DISKUZE: 

V. Novák se zeptal, jaké byly do dnešního dne náklady na celý projekt. Dále se zeptal, proč se 

nepodepsala již zmíněná původní smlouva. 

M. Baroch řekl, že není schopen říct konkrétní cenu, ale odhaduje to na jednotky statisíců. 

Co se týče smlouvy, nepodepsala se kvůli jednomu z dodavatelů, který opakovaně podával 

námitky. 

V. Novák se dále zeptal na to, kolik stály město sankce za správní řízení. A čí je to vina, že se 

toto zanedbalo. 

M. Baroch odpověděl, že všechny konkrétní částky dodá ve zprávě na příštím zastupitelstvu. 

Dále vysvětlil průběh dvou správních řízení. Dále uvedl, že jemu by v podstatě nevadilo, 

kdyby, v případě neschválení tohoto projektu, nebylo žádné hřiště, kdyby bylo uprostřed 

pískoviště a kolem atletická dráha, pak by mu to nevadilo, hlavně že by nějaké sportoviště 

bylo. 

V. Novák uvedl, že nemá nic proti fotbalu, že mu fandí a peníze určené pro tento projekt by 

věnoval klubu na jeho provoz. Uvedl, že jemu vadí tento projekt v tom, že omezí činnost 

obyčejných dětí, kteří na toto místo chodí volně sportovat, kdykoliv chtějí. Také se mu nezdá, 

že by stávající sportoviště bylo nevyhovující, když tam děti denně provozují sportovní 

činnost. 

P. Pelcr a J. Ticháček (ZŠ Nepomuk) vyjádřili svůj názor na tento projekt.  

M. Němec st. za FV uvedl, že FV doporučuje bod ke schválení, ale přímo M. Němec si myslí 

(stejně jako P. Pelcr), že tento projekt je zbytečně megalomanský a vidí ho v této podobě 

jako mrhání veřejnými prostředky, ať už města, nebo státu. 

J. Kouba se zeptal J. Somolíka, zda si město bude půjčovat na spoluúčast, nebo jestli na ni 

má. 

J. Somolík odpověděl, že rozpočet generuje průměrně 20-25 milionů Kč na investice. To, co 

by bylo navíc, by se vzalo z naspořených fin. prostředků, nebo z úvěru. 

V. Novák uvedl, že souhlasí s M. Němcem a P. Pelcrem, co se týče toho, že projekt je 

megalomanský. Zeptal se, zda někdo spočítal, kolik bude stát provoz a jaký bude provozní 

řád, jak to vlastně bude fungovat – nic se neví a přitom by se měl dnes tento bod schválit – 

bez patřičných informací. 

J. Švec uvedl, že spoluúčast města se bude schvalovat ještě jednou, dnes se samotné 

financování neschvaluje. 
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M. Baroch uvedl, že co se týče nákladů na provoz, projekt je koncipovaný tak, aby se tam pak 

mohly pořádat různé sportovní akce a turnaje a z prostředků získaných za tyto akce by se 

“utáhly” náklady na provoz. 

J. Kohout (FK Nepomuk) také vyjádřil svůj pohled na tento projekt. 

P. Zeman také vyjádřil názor na projekt. Mimo jiné uvedl, že ho mrzí, že určití členové ZMN 

se dozvídají věci (např. vidí nějaké plány) na poslední chvíli a pak se rozhodnutí šije horkou 

jehlou. 

M. Baroch zrekapituloval historii vzniku tohoto projektu. 

K. Baroch se zeptal, kam by se přesunul v případě realizace skatepark. 

M. Baroch popsal, kde by mohl být. 

M. Němec st. se zeptal, zda stávající hřiště s umělým povrchem využívá škola. 

P. Pelcr odpověděl, že školou je velmi využívané. 

P. Zeman se zeptal na životnost projektovaného hřiště s umělým povrchem. 

M. Baroch vysvětlil, jak by probíhala údržba tak, aby byla životnost co největší. 

M. Němec ml. se zeptal P. Pelcra, jaká by byla jeho myšlenka optimálního sportoviště. 

P. Pelcr popsal svou představu. 

P. Kroupa se zeptal, zda v případě realizace projektu se počítá s návaznými kroky, co se týče 

územních úprav (např. jiný přístup ke škole apod.). 

J. Švec odpověděl, že jsou nastíněny kroky, např. co se týče kabelu vysokého napětí nebo 

vytýčení komunikace, což s vysokým napětím souvisí. 

P. Jiran také vyjádřil svůj názor na projekt sportoviště.  

V. Vokurka zmínil, že na kolaudačním rozhodnutí je uvedeno, že pozemek je školním hřištěm 

a jakékoliv ostatní akce na něm nemají co dělat. 

J. Kouba uvedl, že v návrhu usnesení je uvedeno, že dnes se má schválit spoluúčast města 30 

%. Tudíž asi není možné, jak říkal předtím J. Švec, aby se o částce rozhodlo až později. 

J. Švec uvedl, že 30 % může být z dvaceti milionů nebo z 30 milionů a podobně. 
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P. Jiran řekl, že ale pokud se schvaluje 30% spoluúčast a víme, že náklady se pohybují okolo 

30 milionů, tak vlastně už svaluje víceméně konkrétní částku. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (763/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Víceúčelové hřiště 

Nepomuk” zapsaným spolkem Fotbalovým klubem Nepomuk z. s., na základě dne 20. 9. 

2019 vyhlášené výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky „V5 

Sport, investice 2020 pro SK a TJ“ v rámci státní podpory sportu pro rok 2020, z kapitoly 

programu č. 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu. 

ZMN bere na vědomí výpůjčku pozemků parc. č. 325/58, parc. č. 325/59, parc. č. 325/60, 

parc. č. 325/61, parc. č. 325/62, parc. č. 325/74, parc. č. 325/75, parc. č. 325/76, parc. č. 

325/77, parc. č. 325/80, parc. č. 325/84, parc. č. 326, parc. č. 327/1, parc. č. 346/12, v 

katastrálním území Nepomuk, na realizaci projektu „Víceúčelové hřiště Nepomuk“ a 

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků se zapsaným spolkem Fotbalovým klubem 

Nepomuk z. s., v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu „Víceúčelové 

hřiště Nepomuk“ z kapitoly programu č. 133 530 Podpora materiálně technické základny 

sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

v rámci státní podpory sportu pro rok 2020. 

ZMN bere na vědomí využití sportovního areálu sportovními, zájmovými spolky a 

veřejností. 

ZMN schvaluje v případě, že žadatel Fotbalový klub Nepomuk z. s. uvedenou dotaci získá, 

finanční spoluúčast Města Nepomuk ve výši maximálně 30 % předpokládané ceny projektu 

„Víceúčelové hřiště Nepomuk”, který bude součástí smlouvy o dílo uzavřené s realizátorem 

akce. Předpokládaná cena projektu „Víceúčelové hřiště Nepomuk” činí 27 282 233,53 Kč 

bez DPH resp. 33 011 502,58 Kč s  DPH. Maximální výše dotace ze státního rozpočtu je 70 % 

ceny projektu. Plnění usnesení zajistí Ing. Jiří Švec. 

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

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

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

Neschváleno (6-3-5) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Různé + diskuze (1:49:50 – 2:10:17) 

 
V. Novák se zmínil o propadlých kanálech u Swallmenské ulice. 
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J. Švec řekl, že se tím bude ZMN zabývat. 
 
M. Baroch se zeptal na závazný termín městského plesu. 
P. Motejzík uvedl, že byl termín zamluven na 23. 11. 
P. Jiran upřesnil, že J. Švec uvedl na jednání RMN, že bude jednat s reálným sponzorem a 
měl by sehnat finanční příspěvek, aby se ples mohl uskutečnit. 
 
A. Hánová uvedla, že ji mrzí, že se projekt sportoviště neschválil. 
P. Zeman řekl, že to, že se neschválil tento projekt, neznamená, že hřiště zanikne – naopak 
doufá, že se bude něco dít, což podpořil i P. Jiran. 
J. Ticháček podotkl, že se projekt hřiště odkládá už 6 let a je otázka, jak to bude dál. 
M. Baroch pronesl řečnickou otázku, kdyby každý zastupitel mohl konkrétně říct, co mu na 
předneseném projektu vadí. 
M. Kubík se zeptal, jestli když se neschválil tento projekt, tak jestli se uvažuje o tom, že by se 
omezily stávající akce (typu rallye), které se na hřišti chovají. 
V. Vokurka uvedl, že doufá, že si teď lidé sáhnou do svědomí a více se budou zasazovat o to, 
že se s hřištěm bude něco dít. On sám nesouhlasí s tím, že se na hřišti pořádá v podstatě 
všechno. 
M. Baroch názor na případné vybudování univerzální plochy apod. 
P. Zeman projevil názor z pohledu hasičů. 
 
P. Kroupa se vyjádřil k výroku A. Hánové, že v Nepomuku „chcípne pes“. Zmínil dotazníky ke 
spokojenosti s bydlením ve městě, které se v minulosti vyplňovaly v Nepomuku s výsledkem, 
že např. 100 % dětí ze základní školy odpovědělo, že se chce z Nepomuka odstěhovat. To už 
o něčem vypovídá. A co se týče vzhledu okolí školy, s ním by se rozhodně mělo něco dělat. 

 
 

10. Závěr (2:10:17 – 2:11:02) 

 
J. Švec poděkoval za účast a trpělivost a pozval na další jednání ZMN, které se bude konat 
první týden v prosinci. 
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Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 16. 10. 2019 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

 

 

Ověřili: 

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

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

1. Přehled hlasování 
2. 10. Rozpočtové opatření v roce 2019 

 
Příloha č. 1 Přehled hlasování 

 
 

 KB MB MD KB PJ JK VK PK M
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3 A A A A A A A A A A A A A A A 

4.1 A A A A A A A A A A A A A A A 

4.2 A A A A A A A A A A A A A A A 

6 Z A A A A A A Z X A A Z A A A 

7 A A A A A A A A X A A A A A A 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


