
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 12.12.2019 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-9/2019  
Datum jednání:  12.12.2019 
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 dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 1   
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 4   
10. Prodej bytu - Nepomuk, U Sokolovny 557, byt č. 16   
11. Darování pozemku parc.č. 346/5 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby   
12. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/58, 133/59, 133/60, 133/90,133/91 v 

k.ú.Dvorec   
13. Žádost fyzické osoby o odkoupení nově vznikajícího pozemku parc.č. 1560/13 v 

k.ú.Nepomuk   
14. Směna nově vznikajícího pozemku parc.č. 228/10 ve vlastnictví fyzické osoby za 

nově vznikající pozemek parc.č. 212/17 ve  vlastnictví města Nepomuk, vše v k.ú. 
Dvorec   

15. Schválení obecně závazných vyhlášek města Nepomuk platných od 01.01.2020   
16. Rozpočet města Nepomuk na rok 2020   
17. Dotační programy města Nepomuk na rok 2020   
18. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté 

v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana   
19. Úprava cen vodného a stočného   
20. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009   
21. 11. rozpočtové opatření v roce 2019   
22. 12. rozpočtové opatření v roce 2019   
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23. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 
Mikroregionu Nepomucko na roky 2020-2022   

24. Platba stočného v Nepomuku  vlivem vlastního zdroje vody   
25. Zmařené investice   
26. Různé 
27. Diskuse 
28. Usnesení 
29. Závěr 

 
Číslo jednání:   XXX 
Datum jednání: 12. 12. 2019 
Místo jednání: sál Kulturního domu Dvorec 
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 

Demela Milan, Mgr. MD SN pro Nepomuk ANO 

Hánová Anna, PharmDr. AH Sdružení ODS a NK NE 

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 ANO 

Němec Miroslav, Mgr. MNMl SNK - Pro Nepomuk ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy ANO 

Švec Jiří, Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

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

Starosta města J. Švec zahájil v 18:07 IX. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, 
že zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. 
Protože je na zasedání přítomno všech 14 členů zastupitelstva, je zasedání usnášeníschopné. 
Úvodem byli určeni zapisovatelé Alice Baumruková Kotylová a Pavel Motejzík. Dále J. Švec 
přivítal nastupující novou tajemnici úřadu, Bc. Ivanu Šiftovou.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání(ve videozáznamu 2:16 – 2:47) 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal starosta města J. Švec ověřovatele zápisu z VIII. 
zasedání městského zastupitelstva ze dne 27. 6. 2019 o podání zprávy o ověření zápisu. 

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

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Program jednání (2:47 – 11:03) 
 
Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 

I. Úvodní blok 
1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Program jednání   
4. Volba návrhové 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 

 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 1   
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 4   
10. Prodej bytu - Nepomuk, U Sokolovny 557, byt č. 16   
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IV. Nákup a prodej pozemků 
11. Darování pozemku parc.č. 346/5 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby   
12. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/58, 133/59, 133/60, 133/90,133/91 v 

k.ú.Dvorec   
13. Žádost fyzické osoby o odkoupení nově vznikajícího pozemku parc.č. 1560/13 v 

k.ú.Nepomuk   
14. Směna nově vznikajícího pozemku parc.č. 228/10 ve vlastnictví fyzické osoby za 

nově vznikající pozemek parc.č. 212/17 ve  vlastnictví města Nepomuk, vše v k.ú. 
Dvorec   

 
                   V. Správní záležitosti 

15. Schválení obecně závazných vyhlášek města Nepomuk platných od 01.01.2020 
 
                                          VI. Finanční záležitosti  

16. Dotační programy města Nepomuk na rok 2020   
17. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté 

v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana   
18. Úprava cen vodného a stočného   
19. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009   
20. 11. rozpočtové opatření v roce 2019   
21. 12. rozpočtové opatření v roce 2019   
22. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 

Mikroregionu Nepomucko na roky 2020-2022   
23. Rozpočet města Nepomuk na rok 2020   
24. Různé + Diskuse 
25. Závěr 

 
DISKUZE: 
J. Švec upozornil na přidání bodů Platba stočného v Nepomuku vlivem vlastního zdroje vody 
a Zmařené investice. 
M. Němec st. navrhl přehodit body Rozpočet města Nepomuk na rok 2020 a Dotační 
program města Nepomuk na rok 2020 z důvodu, aby byl nejprve schválen rozpočet jako 
celek. 
 
HLASOVÁNÍ: 
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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P. Kroupa se zeptal, jak bude vypadat bod ohledně obecně závazných vyhlášek. 
J. Švec řekl, že se bude hlasovat o každé vyhlášce zvlášť. 

 
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 

 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 1   
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v 

Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 4   
10. Prodej bytu - Nepomuk, U Sokolovny 557, byt č. 16   

 
IV. Nákup a prodej pozemků 

11. Darování pozemku parc.č. 346/5 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby   
12. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/58, 133/59, 133/60, 133/90,133/91 v 

k.ú.Dvorec   
13. Žádost fyzické osoby o odkoupení nově vznikajícího pozemku parc.č. 1560/13 v 

k.ú.Nepomuk   
14. Směna nově vznikajícího pozemku parc.č. 228/10 ve vlastnictví fyzické osoby za 

nově vznikající pozemek parc.č. 212/17 ve  vlastnictví města Nepomuk, vše v k.ú. 
Dvorec   
 
 

V. Správní záležitosti 
15. Schválení obecně závazných vyhlášek města Nepomuk platných od 01.01.2020 

 
VI. Finanční záležitosti 

16. Rozpočet města Nepomuk na rok 2020   
17. Dotační programy města Nepomuk na rok 2020   
18. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté 

v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana   
19. Úprava cen vodného a stočného   



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 12.12.2019 
 

 
 

20. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009   

21. 11. rozpočtové opatření v roce 2019   
22. 12. rozpočtové opatření v roce 2019   
23. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 

Mikroregionu Nepomucko na roky 2020-2022   
24. Platba stočného v Nepomuku vlivem vlastního zdroje vody   
25. Zmařené investice   
26.Různé + Diskuse 
27.Závěr 

 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (779/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 

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

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

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

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

4. Volba návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu (11:03 – 13:15) 

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

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu Michala Marečka a M. Němce st. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (780/NZ4/2019) 

ZMN volí návrhovou ve složení Marek Baroch, Milan Demela, M. Němec ml. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

Návrh usnesení: (780/NZ4/2019) 

ZMN volí ověřovatele zápisu Michala Marečka a M. Němce st. 

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

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

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

Schváleno (13-0-1) 
 

 
5. Kontrola plnění usnesení (13:15 – 16:30) 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi. 
V. Novák uvedl, že KV se sešel 29. 11., a přečetl zápis z tohoto jednání. Dále se KV sešel dnes 
před jednáním ZMN.  
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 
Návrh usnesení: (781/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

 

 

6. Zprávy z jednání městské rady (16:30 – 24:01) 

 
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: (782/NZ4/2019) 
ZMN bere zprávy z jednání RMN na vědomí. 
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7. Zprávy z jednání výborů (24:01–25:27) 
 
J. Švec požádal šéfa Finančního výboru M. Němce st. o podání informací z jednání finančního 
výboru. 
M. Němec st. řekl, že FV se sešel 4. 12. a projednal všechny finanční záležitosti, které se dnes 
budou projednávat. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (783/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí zprávy z jednání výborů.  

 

 
8. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 1(25:27 – 27:49) 

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

Stávající stav: mají uzavřenou smlouvu o smlouvě 

budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 1. Mají zaplacenou první splátku 

ve výši 300 000,- Kč. Zástava na tento dům ( dle zástavní smlouvy)bude zrušena v roce 2020. 

Vklad práva zapsán v kat. nem. dne 4.12.2000, právní účinky vkladu vznikly dnem 

27.11.2000.   

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení:(774/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 1, o velikosti 3+k.k., celková plocha  84,66 m2 – 

budoucí kupující  s tím, že splatnost kupní ceny 
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(druhé splátky) ve výši 580 233,- 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 X A A A A A A A A A A A 

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

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

 
9. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytu v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 4(27:49–29:44) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav:  má uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní na 

byt v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 4. Má zaplacenou první splátku ve výši 260 000,- 

Kč. Zástava na tento dům bude zrušena v roce 2020 – dle platné zástavní smlouvy. (Vklad 

práva zapsán v kat. nemovitostí den 4.12.2000, právní účinky vkladu vznikly dnem 

27.11.2000).  

DISKUZE:  
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (775/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu 

v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 4, o velikosti 2+k.k., celková plocha 62,74 m2 – 

budoucí kupující  s tím, že splatnost kupní ceny ( druhé splátky) ve 

výši 434 707,- Kč původně splatná 31.10.2019 bude splatná až 31.12.2020. Plnění usnesení 

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

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

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

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

10. Prodej bytu - Nepomuk, U Sokolovny 557, byt č. 16(29:44–31:38) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracovala:M. Suchá 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stávající stav: Byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č.16 je volný. Byla vyhlášena soutěž na 

tento byt – nikdo se nepřihlásil. Vyvolávací cena byla 1 100 000,- Kč. Dne 14.11.2019 byla 

doručena žádost o koupi tohoto bytu. Žadatele: 

s cenou ve výši 1 100 000,- Kč souhlasí. Byt je starý 20 let, není vybaven – holobyt. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (776/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje Prodej bytu a uzavření kupní smlouvy na byt v Nepomuk, U Sokolovny 557, 

byt č. 16, o velikosti 3+1, celková plocha s příslušenstvím 82,73 m2 – kupující 

 za cenu 1 100 000,- Kč s tím, že cena bytu je splatná při 

podpisu kupní smlouvy. Plnění usnesení zajistí Miroslava Suchá. 

 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
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11.Darování pozemku parc.č. 346/5 v k.ú. Nepomuk od fyzické osoby(31:38–

33:41) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Město Nepomuk požádalo dne 21.10.2019  o bezúplatný převod 
pozemku parc.č. 346/5 v k.ú. Nepomuk v souvislosti s přípravou realizace víceúčelového 
sportovního areálu v Nepomuku Pod Vinicí. s bezúplatným převodem 
souhlasil.  
Rada projednala dne 4.11.2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení. 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (771/NZ4/2019) 

ZMN schvaluje darování pozemku parc.č. 346/5 o výměře 117 m2 v k.ú. Nepomuk od 
 Náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva 

uhradí 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 X A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 

12. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/58, 133/59, 133/60, 
133/90,133/91 v k.ú.Dvorec(33:41–37:07) 

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

V rámci výstavby akce „Přestupní uzel 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 město do 
ukončení výstavby a nejdéle rok po kolaudaci vykoupit pozemky pod stavbou (podmínka 
dotace). Dne 10.10.2019 požádalo město SPÚ o převod pozemků v jeho vlastnictví 
vznikajících dle GP č. 749-75//2019 z pozemku parc.č. 133/5 o výměře 2972 m2 v k.ú. Dvorec. 
Dle sdělení SPÚ ze dne 21.10.2019 je potřeba k žádosti doložit kromě jiného usnesení o 
schválení bezúplatného převodu jmenovaných pozemků zastupitelstvem. 
Rada projednala dne 4.11.2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého 
usnesení. 
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (772/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 133/58 o výměře 54 m2, 133/59 o 
výměře 96 m2, 133/60 o výměře 29 m2, 133/90 o výměře 1 m2 a 133/91 o výměře 1 m2, vše 
v k.ú. Dvorec, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad do vlastnictví města Nepomuk podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí nabyvatel 
vlastnického práva k pozemkům. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková.  
 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 
 

 
13. Žádost fyzické osoby o odkoupení nově vznikajícího pozemku parc.č. 
1560/13 v k.ú.Nepomuk(37:07 – 40:29) 
 
Předkládá: RMN 

Zpracoval: R. Vaňková 

 

J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

žádostí podanou dne 29.10.2019 požádal o převod nově vznikajícího 
pozemku označeného v geometrickém plánu č. 1192-219/2019 jako pozemek parc.č. 
1560/13 o výměře 15 m2 v k.ú. Nepomuk. Pozemek vzniká z částí pozemků parc.č. 1513/7, 
1513/19, 1560/2 v k.ú. Nepomuk. Pozemek se nachází na křižovatce silnice I/20 a Přesanické 
ulice. je vlastníkem sousedního pozemku – zahrady parc.č. 1753 
v k.ú.Nepomuk a dalších nemovitostí pod společným oplocením a odkoupením pozemku by 
došlo k narovnání vlastnického vztahu k pozemku se stavem stávajícího oplocení. 
Rada Města Nepomuk vzala dne 4.11.2019 žádost na vědomí a uložila vyvěsit záměr na 
prodej nově vznikajícího pozemku. Provedení GP si zařídí a uhradí   
Nebylo uloženo objednat znalecký posudek. V roce 2014 byla část pozemku parc.č. 1560/2 
oceněna částkou 47,78 Kč/m2 a nově vznikající pozemek par.č. 1560/12 byl převeden za 
částku 50 Kč/m2.  
Rada projednala dne 18.11.2019 a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění 
navrženého usnesení.  
 
V 18:45 odešel P. Jiran. 

V 18:48 se vrátil P. Jiran. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (773/NZ4/2018) 

ZMN schvaluje prodej nově vznikajícího pozemku parc.č. 1560/13 o výměře 15 m2 v k.ú. 

Nepomuk za 50,- Kč/m2. Náklady spojené s vyhotovením a 

předložením smlouvy ke vkladu práva uhradí kupující. Prodej nepodléhá DPH. 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 X Z A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (13-0-1) 
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14. Směna nově vznikajícího pozemku parc.č. 228/10 ve vlastnictví fyzické 
osoby za nově vznikající pozemek parc.č. 212/17 ve vlastnictví města 
Nepomuk, vše v k.ú. Dvorec (40:29 – 44:52) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: R. Vaňková 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Odůvodnění: Potřeba odkoupení některých pozemků či jejich částí vznikla na základě 

dokumentace pro stavební povolení – situace záborů. Výměnou za část potřebného 

pozemku nabízíme po dohodě část pozemku města v poměru výměr 

1:5. Pozemky v této lokalitě byly oceněny na částku 220 Kč/m2, tj. včetně pozemku 

 Pozemek města byl oceněn dvěma znalci na částky 11,40 Kč/m2 a 18,62 

Kč/m2. Smluvními stranami byla stanovena kupní cena za pozemek města ve výši 20 Kč/m2. 

Kupní cena nově vznikajícího  pozemku parc.č. 228/10 o výměře 66 m2 ve vlastnictví 

 činí při ceně 220 Kč/m2 částku 14520,-Kč. Kupní cena nově vznikajícího 

pozemku parc.č. 212/17 o výměře 325 m2 ve vlastnictví města Nepomuk činí  při ceně 20,-

Kč/m2 částku 6500,-Kč. Doplatek kupní ceny činí částku 8020,- Kč ve prospěch  

 Úhrada nákladů spojených s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva  

byla stanovena s ohledem na prioritu vypořádání majetkových poměrů spojených s 

vytvořením obytné zóny v lokalitě ul. U Obory. 

Projednání:  

 RMN 4.3.2019 - vzala na vědomí znalecké posudky na ocenění pozemků. 

 RMN 9.9.2019 – uložila vyvěsit záměr na směnu pozemků a objednat geometrický 
plán na   jejich rozdělení. 

 RMN 9.12.2019 – vzala na vědomí geometrický plán na rozdělení pozemků, 
projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení ve znění navrženého usnesení.  

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (777/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje směnu nově vznikajícího pozemku parc.č. 228/10 (orná půda) o výměře 66 
m2 v k.ú. Dvorec (odděleného z parc.č. 228/4) ve vlastnictví za nově 
vznikající pozemek parc.č. 212/17 (lesní pozemek) o výměře 325 m2 v k.ú. Dvorec ve 
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vlastnictví města Nepomuk s doplatkem města Nepomuk ve výši 8020,-Kč bez DPH. 

hradí s městem Nepomuk rovným dílem: návrh na vklad 1000,- (každý 500,-
Kč), geometrický plán Ing. Daniel Šedivý 7850,- Kč bez DPH (každý 3925,-Kč bez DPH). 
Ostatní náklady spojené s vyhotovením a předložením smlouvy ke vkladu práva hradí 
město Nepomuk: znalecký posudek Ing. Jan Straka 4500,-Kč, znalecký posudek Ing. Jana 
Cihlářová, 3122,-Kč. Převod pozemků nepodléhá DPH. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí jsou nabyvatelé vlastnického práva k nemovité věci, každý za nabývaný 
pozemek, pokud nejsou od daně osvobození. Plnění usnesení zajistí Radomíra Vaňková. 

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

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

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

Schváleno (13-0-1) 
 

 
 
15. Schválení obecně závazných vyhlášek města Nepomuk platných od 
01.01.2020(44:52 – 1:11:58) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
V souvislosti se změnou legislativy je nutné schválit nové obecně závazné vyhlášky (dále jen 

vyhlášky) s platností od 01.01.2020. Schvalování vyhlášek spadá do kompetence 

zastupitelstva obce. 

Byly zpracovány celkem 4 vyhlášky: 

 místním poplatku z pobytu 

 místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 místním poplatku ze psů  

 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zpracované vyhlášky byly dne 11.11.2019 zaslány ke kontrole na detašované pracoviště 

Ministerstva vnitra do Plzně. Toto pracoviště přeposlalo naše vyhlášky k další kontrole na MV 
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ČR do Prahy. Dle telefonické informace jsou všechny námi zpracované vyhlášky v souladu s 

platnou legislativou ČR, s touto informací byly vyhlášky take přeposlány do Prahy. V 

současné době čekáme na písemné vyjádření ke zpracovaným vyhláškám. 

 

DISKUZE: 

M. Němec vysvětlil novou výši poplatku z pobytu a okolnosti, které vedly k nové výši 

poplatku. 

P. Kroupa upozornil na změny týkající se vyhlášky o užívání veřejného prostranství a uvedl, 

co budou znamenat v praxi. Doporučil udělat ve vyhlášce změnu ohledně poplatků, která by 

se týkala zahrádek restaurací, které jsou na veřejném prostranství, a případů, kdy je uživatel 

veřejného vlastnictví vlastníkem pozemku. 

M. Baroch se zeptal, zda bylo komunikováno např. s vlastníkem Hotelu U Zeleného stromu 

ohledně poplatků z pobytu atd. 

M. Němec st. odpověděl, že ne, ale že si myslí, že není třeba. Jelikož jde o to, aby město 

nemělo propad na příjmech, a vybírat tento poplatek je právo města. 

 

V 19:15 odešel K. Baroch. 

V 19:20 se vrátil K. Baroch. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (786/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje tyto obecně závazné vyhlášky s platností od 01.01.2020:  
 

1) o místním poplatku z pobytu 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

2) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Pozměňující návrh P. Kroupy 

 

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

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

Neschváleno (2-6-5) 
 

Původní návrh vyhlášky 

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

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

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

Schváleno (10-0-4) 

3) o místním poplatku ze psů  

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
4) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

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

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

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

Schváleno (14-0-0) 
 

 
16. Rozpočet města Nepomuk na rok 2020(1:28:18 – 57:36) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rozpočet obce na následující rok schvaluje zastupitelstvo obce. Je nutné, aby návrh rozpočtu 
byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu rozpočtu 
na zasedání zastupitelstva. Zveřejnění návrhu rozpočtu města Nepomuk proběhlo dne 
20.11.2019. Před tímto zveřejněním projednalo návrh rozpočtu na rok 2020 Zastupitelstvo 
na svém „pracovním jednání“ Rada města Nepomuk dne 18.11.2019 a finanční výbor dne 
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04.12.2019. V případě neschválení rozpočtu zastupitelstvem do 31.prosince daného roku, 
musí zastupitelstvo schválit tzv. “Pravidla rozpočtového provizoria” na dobu, po kterou není 
schválen rozpočet na daný rok.  
 

DISKUZE: 

M. Němec st. uvedl, že FV projednal, souhlasí a doporučuje ke schválení. Dále sám za sebe 
by chtěl upozornit na to, že letošní deficit + ten ke schválení jsou dorovnány naspořenými 
prostředky a úvěrem, ale pro další roky by nedoporučoval brát další úvěry. 
J. Somolík uvedl podrobnosti k deficitu. 
J. Kouba se zeptal ještě na další podrobnosti k deficitu, které J. Somolík vysvětlil. 
J. Švec doplnil, že už přišla dotace 13 000 000 Kč a také dotace 460 000 Kč. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (766/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje rozpočet města Nepomuk na rok 2020, kde příjmy činí 107 659 200 Kč, 

běžné výdaje 93 975 120 Kč, kapitálové výdaje  43 570 000 Kč a financování úvěru 5 149 

535,25 Kč.  Deficit rozpočtu na rok 2020 je ve výši 35 035 455,25 Kč. 

Pověřuje 
Jaroslava Somolíka rozepsáním schváleného rozpočtu Města Nepomuk na rok 2020 dle 

rozpočtové skladby. 

Ukládá 
Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválený rozpočet města Nepomuk na rok 2020 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 X A Z A A Z A A A A A A 

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

Schváleno (12-0-2) 

 
 

17. Dotační programy města Nepomuk na rok 2020  (1:28:18 – 1:33:23) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada projednala městské dotační programy 2019 dne 09.12.2019. 

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové 

skupiny. Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových 

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

organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací. 

Možní žadatelé: 
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či 
oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 5-25. 
 
Výše dotace: 
Celková alokace v dotačním programu: 220.000,-Kč 
Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí. 
 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2020 - 28.02.2020 do 13,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2020 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2021 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Mgr. Blanka Čubrová  
Telefon: +420 371 519 742 
E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz  
 

2. Podpora kulturních akcí  

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

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

městě Nepomuku.  

Možní žadatelé: 
Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk. 
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti. 
 
Výše dotace: 
2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 120.000,-Kč 

mailto:blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
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Termíny dotačního programu: 
01.02.2020 - 28.02.2020 do 13,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2020 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2021 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Ing. Petra Šašková  
Telefon: +420 371 580 337 
E-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz  
 

3. Podpora sportovních akcí  

Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a 

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

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

Možní žadatelé: 
Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města 
Nepomuku. 
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti. 
 
Výše dotace: 
2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 120.000,-Kč 
 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2020 - 28.02.2020 do 13,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2020 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2021 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Mgr. Blanka Čubrová  
Telefon: +420 371 519 742 
E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz  

 

 

 

 

mailto:petra.saskova@urad-nepomuk.cz
mailto:blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
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4. Podpora činnosti neziskových organizací 

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské 

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

neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.  

Možní žadatelé: 
Neziskové organizace působící na území města Nepomuk. 
Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti. 
 
Výše dotace: 
2.000 - 45.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 340.000,-Kč 
 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2020 - 28.02.2020 do 13,00 hodin - termín pro podání žádosti 
30.06.2020 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace 
31.01.2021 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy 
 
Administrátor: 
Ing. Jaroslav Somolík 
Telefon: +420 371 519 735 
E-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz  
 

5. Obnova historického jádra města Nepomuku 

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

neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města 

Nepomuku s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a 

historického rázu města. 

Možní žadatelé: 
Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického 
jádra města Nepomuku. 
 
Výše dotace: 
10.000 - 100.000 Kč. Maximálně 60% uznatelných nákladů na realizaci projektu. 
Celková alokace v dotačním programu: 250.000,-Kč 
 
Termíny dotačního programu: 
01.02.2020 - 28. 02. 2020 podávání žádostí o dotace  
28. 04. 2020 mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace  

mailto:jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
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04. 09. 2020 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly  
13. 11. 2020 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se 
stanovenými doklady  
 
Administrátor: 
Eva Járová Honsová  
Telefon: +420 371 519 743 
E-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz  

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
Návrh usnesení: (765/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje pravidla těchto dotačních programů města Nepomuk pro rok 2020:  
 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

2) Podpora kulturních akcí 

3) Podpora sportovních akcí 

4) Podpora činnosti neziskových organizací 

5) Obnova historického jádra města Nepomuk  

Ukládá 
Jaroslavu Somolíkovi zveřejnit schválené dotační programy Města Nepomuk pro rok 2020 

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

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

Schváleno (13-0-1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace 
poskytnuté v roce 2019 na opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana  
(1:33:23 – 1:36:23) 

 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 

mailto:eva.jarova@urad-nepomuk.cz
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J. Švec předal slovo J. Spiříkovi. 

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

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk požádala dne 29.11.2019 o prodloužení 

termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019 na opravy 

a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana do 30.06.2020. Odůvodnění je v žádosti, která je 

přílohou tohoto usnesení. Rada Města Nepomuk projednala žádost Římskokatolické farnosti 

– arciděkanství Nepomuk dne 09.12.2019 a doporučila žádosti vyhovět. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (778/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje žádost Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk o prodloužení  
termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019 na 
opravy a úpravy kostelů sv. Jakuba a sv. Jana a prodlužuje termín předložení závěrečné 
zprávy a vyúčtování dotace do 30.06.2020. 
 

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

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

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

Schváleno (13-0-1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Úprava cen vodného a stočného  (1:36:23 – 1:40:17) 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Pro srovnání nákladových položek v kalkulaci ceny vodného je potřeba pro rok následující 
zvýšit cenu vodného z 35,- Kč s DPH na 38,- Kč s DPH. 
V této ceně je počítáno s navýšením nájemného z vodného na 216 tis. Kč potřebné  k plnění 
Plánu financování obnovy VHN. 
Cena stočného  současná v roce 2019: 31,- Kč s DPH 
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Cena pro rok 2020 stočné: 32,- Kč s DPH 
Pro získání vyšších zdrojů k plnění Plánu financování obnovy ze stočného, bylo v kalkulaci 
ceny stočného navýšeno nájemné pro Nepomuk na 480 tis.  
 

J. Švec uvedl pro srovnání ceny za vodné v blízkých obcích. 

 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (785/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje zvýšení cen stočného na  32 ,- Kč  za m3  včetně DPH  a vodného na 38,- Kč  
za m3 včetně DPH  od 1. 1. 2020. 
 

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

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

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

Schváleno (11-0-3) 
 
 

 
20. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace 
pro veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009 (1:40:17 – 1:43:16) 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

 

J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Uvedený dodatek se týká zvýšení cen vodného a stočného ve vztahu k nájemnému a 
způsobu oznamování zvyšování cen v budoucnu, kdy nebude dalšího dodatku k zapotřebí .  
 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (784/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu ze dne 30. 12. 2009. 
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KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

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

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

Schváleno (11-0-3) 
 

 

21. 11. rozpočtové opatření v roce 2019  (1:43:16 – 1:45:47) 

Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
11. 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 
města Nepomuk ve věci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 11.rozpočtové 
opatření v roce 2019 schválila rada Města Nepomuk dne 18.11.2019. 
 

 

Příjmy v rámci 11. rozpočtového opatření v roce 2019 navýšeny o 1 995 000 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků  

      1 000 000 Kč – § 1032 pol. 2111 - Podpora ostatních produkčních činností  (tj. 

příjmy  

z lesního hospodářství) 

 

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

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

      55 000 Kč - dotace Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - 

sochy  

  Krista Trpitele 

 

- položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) 
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      15 000 Kč -  neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu " Tisk image 

letáků  

  pro zlepšení propagace města Nepomuk a okolí  

 

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

      880 000 Kč -  dotace na Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "16 TI Nepomuk"  

   (v obytné zoně na Daníčkách) 

  

Příjmy po 11. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

136 425 650 Kč. 

 

Výdaje v rámci  11.rozpočtového opatření v roce 2019 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  1 995 000 Kč.   

 

Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 

§ 1032 - Podpora ostatních produkčních činností navýšen o 1 000 000 Kč 

 

§ 2143 - Cestovní ruch 

      15 000 Kč -  neinvestiční dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu " Tisk image 

letáků  

  pro zlepšení propagace města Nepomuk a okolí  

 

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

  povědomí  

      55 000 Kč - dotace Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - 

sochy  

  Krista Trpitele 

 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

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

 

 

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

 

§ 6171 - Činnost místní správy ponížen o 21 000 Kč 
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 přesun na § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí  (na realizaci obnovy  nemovité kulturní 

památky - sochy Krista Trpitele,  celkové výdaje jsou  76 000 Kč, 55 000 Kč pokryje 

dotace (viz výše) a 21 000 Kč půjde z rozpočtu Města) 

 

Kapitálové výdaje: 

 Založení nové investice „Výměna oken Nepomuk, Pivovarská ul. 570, 571, 572“ 
(potřeba rozpočtovat 50 000 na projekt) 
 

 Potřebných 50 000 Kč přesunuto z investice Obytná zóna "Pod Oborou " (realizace se 
rozloží do několika let) 
 

 Navýšení investice Obytná zóna "Na Daníčkách" o 880 000 Kč (využití poskytnuté 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "16 TI Nepomuk"  

 

Výdaje po 11. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 189 861 950 Kč. 

 
DISKUZE: 
J. Švec požádal šéfa FV o vyjádření. 
M. Němec st. uvedl, že FV projednal a vzal na vědomí. 
 
Návrh usnesení: (768/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí 11. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez 
položky převody z rozpočtovaných účtů činí 136 425 650 Kč a výdaje bez položky převody 
vlastním rozpočtovým účtům činí 189 861 950 Kč. 
 

 
 

22. 12. Rozpočtové opatření v roce 2019 (1:45:47 – 1:52:22) 

J. Švec předal slovo J. Somolíkovi. 
J. Somolík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
12. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 bylo provedeno v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 18.12.2018, 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. 
 
12.rozpočtové opatření v roce 2019 projednala  rada Města Nepomuk dne 09.12.2019. 
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Příjmy v rámci 12. rozpočtového opatření v roce 2019 navýšeny o 15 466 970 Kč.  

 

Na straně příjmů změněno:   

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

   26 750 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

     8 470 Kč - dotace MMR na projetk "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  - ÚZ 17015 

 143 990 Kč - dotace MMR na projetk "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  - ÚZ 17016 

 488 760 Kč - průtoková dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání na 

projekt  

                      "Šablony II."   

   72 140 Kč - průtoková dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 

2019/2020" 

   38 750 Kč - dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019  

 968 020 Kč - dotace MMR na projekt "Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v 

ZŠ  

                       Nepomuk" - ÚZ 17016 

 

- položka 4213 – (Investiční přijaté transfery ze státních fond) 

 600 000 Kč -  investiční dotace SFŽP na nákup elektrického užitkového vozu 

                        pro Nepomuk 

 

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

      706 270 Kč -  dotace MMR na projetk "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel - ÚZ 

17968 

 12 006 560 Kč - dotace MMR na projetk "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel - ÚZ 

17969 

      407 260 Kč - dotace MMR na projekt "Nové učebny pro rozvoj klíčových 

kompetencí  

                             v ZŠ Nepomuk" - ÚZ 17969 

 

Příjmy po 12. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody z rozpočtovaných účtů činí 

151 892 620 Kč. 

 

Výdaje v rámci  12.rozpočtového opatření v roce 2019 navýšeny o stejnou částku jako příjmy, 

tj. o částku  15 466 970 Kč.   
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Tato částka na straně výdajů rozdělena takto:  

 

Běžné  výdaje: 

§ 2212 - Silnice 

     8 470 Kč - dotace MMR na projetk "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  - ÚZ 17015 

 143 990 Kč - dotace MMR na projetk "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel  - ÚZ 17016 

 

§ 3113 – Základní školy 

 488 760 Kč - průtoková dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání na 

projekt  

                      "Šablony II."   

   72 140 Kč - průtoková dotace na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 

2019/2020" 

 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

      26 750 Kč - příspěvek od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

 

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

   38 750 Kč - dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019  

 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 968 020 Kč - dotace MMR na projekt "Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v 

ZŠ  

                       Nepomuk" - ÚZ 17016 

 

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

 

 200 000 Kč - přesun z § 6171 – Činnost místní správy na § 5512 - Požární ochrana –  

                       dobrovolná část (SDH Nepomuk) 

 200 000 Kč - přesun z § 6171 – Činnost místní správy na § 2310 – Pitná voda 

 

 126 700 Kč – přesun z § 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 

kulturního,  

                     národního a historického povědomí na § 3322 - zachování a obnova 

kulturních  
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                     památek 

 500 000 Kč – přesun z § 3612 - Bytové hospodářství na § 3722 - Sběr a svoz 

komunálních  

                        odpadů 

   50 000 Kč – přesun z § 3612 - Bytové hospodářství na § 6310 - Obecné příjmy a 

výdaje  

                        z finančních operací  

 

 

Kapitálové výdaje: 

 Založení „Rezervy kapitálových výdajů“ (využití přijatých investičních dotací) 

    600 000 Kč -  investiční dotace SFŽP na nákup elektrického užitkového vozu  
                             pro Nepomuk 

     706 270 Kč -  dotace MMR na projetk "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel - ÚZ 
17968 
12 006 560 Kč - dotace MMR na projetk "Nepomuk - Dvorec přestupní uzel - ÚZ 
17969 
     407 260 Kč -  dotace MMR na projekt "Nové učebny pro rozvoj klíčových 

           kompetencí v ZŠ Nepomuk" - ÚZ 17969 
 

 Navýšení investice „Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)" o 200 000 Kč 
(přesunuto z investice „Rekonstrukce Zelenodolské ulice“) 

 

 Navýšení investice „Kanalizace - Dvorec, V Huti" o 200 000 Kč (přesunuto z investice 
„Výměna oken - Za Kostelem 566 a 567“ ) 

 

Výdaje po 12. úpravě rozpočtu v roce 2019 bez položky převody vlastním rozpočtovým 

účtům činí 205 328 920 Kč. 

 

DISKUZE: 

J. Švec požádal šéfa FV o vyjádření. 

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

Návrh usnesení: (769/NZ4/2019) 

ZMN Schvaluje 12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2019 – příjmy bez položky 

převody z rozpočtovaných účtů činí 151 892 620 Kč a výdaje bez položky převody vlastním 

rozpočtovým účtům činí 205 328 920 Kč. 

 
Pověřuje 
Jaroslava Somolíka úpravou rozpočtu dvanáctým  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 X A A A A A A A A A A A 

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

Schváleno (14-0-0) 
 
 

23. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled 

rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2020-2022 (1:52:22 - 1:54:15) 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: J. Somolík 

J. Švec předal slovo P. Motejzíkovi. 

P. Motejzík seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

Dobrovolné svazky obcí jsou povinny sestavovat rozpočet na kalendářní rok. Rozpočet 
dobrovolného svazku obcí schvaluje valná hromada. Je nutné, aby návrh rozpočtu byl 
zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení projednávání návrhu rozpočtu na 
valné hromadě. Zveřejnění návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Nepomucko proběhlo dne 06.11.2019. Valná hromada schválila rozpočet na rok 2020 a 
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022 dne 26.11.2019. Schválený rozpočet 
Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu 
Nepomucko na roky 2020-2022 bude zveřejněn na adrese 
https://www.nepomuk.cz/obcan/aktualni-vyvesene-dokumenty/. 
 

DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
 
 

https://www.nepomuk.cz/obcan/aktualni-vyvesene-dokumenty/
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Návrh usnesení: (767/NZ4/2019) 
ZMN bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2020 a střednědobý 
výhled rozpočtu Mikroregionu Nepomucko na roky 2020-2022. 
 

 
24. Platba stočného v Nepomuku  vlivem vlastního zdroje vody (1:54:15 - 

2:06:24) 
 
Předkládá: RMN 
Zpracoval: J. Somolík 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stanovení ceny osazení měřícího zařízení 

Vodoměr: 2 500,- 

Kohouty:  1 500,- 
Montáž       500,- 
Doprava:    300,- 
                4 800,- Kč 
 
DISKUZE: 
M. Baroch se zeptal, jakým způsobem se bude provádět kontrola toho, kdo má studnu. 
V. Vokurka vysvětlil, jak budou kontroly ošetřeny. Uvedl, že je to spíše záležitost KAV.  
V. Kovář uvedl, že v letech 2010-2014 chodily po jednotlivých nemovitostech komise a dělaly 
evidence studní. 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (787/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje ujednání ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi 
provozovatelem fy KANALALIZACE a VODOVODY Starý Plzenec a.s. a odběratelem o platbě 
stočného v následujícím znění: 
Má-li odběratel vlastní zdroj vody, stanoví se podle volby provozovatele množství 
odváděné odpadní vody  jedním z těchto způsobů: 
a) ) Celkové množství odběratelem odváděné odpadní vody vzniklé z veřejného zdroje I z 
vlastních zdrojů odběratele se stanoví podle směrných čísel potřeby daných v obecně 
závazném právním předpisu.  
b) Celkové množství odběratelem odváděné odpadní vody se stanoví součtem stavů 
vodoměrů, tj. součtem vodoměru na veřejném vodovodu a vodoměru na vlastním zdroji. 
Vodoměr na vlastním zdroji osadí provozovatel na náklady odběratele. Odběratel ho 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání – 12.12.2019 
 

 
 
udržuje a kontroluje. V předepsaných termínech ( po 6 letech) je povinen odběratel tento 
vodoměr na vlastním zdroji vody vyměnit, a to prostřednictvím provozovatele. Kompletní 
realizace měřícího zařízení na vlastním zdroji představuje vodoměrnou sestavu, vodoměr, 
jeho osazení včetně dopravy a činí, podle aktuálního ceníku, 4 800,-Kč + DPH. 
 
Plnění usnesení zajistí J. Somolík. 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-2) 
 

25. Zmařené investice (2:06:24 - 2:14:12) 

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

 Zateplení bytového domu Nepomuk ul. U Sokolovny (proinvestováno 229 075 Kč) 

 Před rokem 2 008 chtělo Město udělat zateplení bytovek U Sokolovny , ale dotace vycházela 

jenom 20 % , proto to Město nerealizovalo a projekt zůstal  evidován v investicích . Když se 

dělal projekt , tak stát (OPŽP) slibovali 80% dotace.   

 Kontrolní vážní stanoviště ( proinvestováno 203 438 Kč ) 

Před rokem 2006 se uvažovalo o vytvoření Kontrolního vážního stanoviště, kde by se za 

přetížené kamiony na silnících vybírali pokuty do městské pokladny. Nakonec to legislativa 

ČR neumožnila, i když vypadalo nadějně, že to povolí. Proto v rozpracovaných investicích 

zůstala projektová dokumentace.  

 Hřiště – plážový volejbal (proinvestováno 3 555 Kč) 

 Byla úvaha (vytvořená studie) na uvedenou akci. Toto se bude realizovat v rámci 

rekonstrukce hřiště a celého areálu.  

DISKUZE: 
J. Švec požádal o vyjádření šéfa FV. 
M. Němec st. uvedl, že FV toto nebylo předloženo, takže bod neprojednal.  
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V. Vokurka uvedl podrobnosti ohledně zakládání investic. Uvedl, že toto jsou kostlivci ve 
skříni, které je třeba „vysypat“. 
V. Novák uvedl, že s hřištěm na plážový volejbal se chystá do budoucna, takže neví, proč je 
to uvedeno jako zmařená investice. 
J. Švec odpověděl, že co se týče hřiště, jde o už vytvořenou studii, takže tato studie se škrtne. 
V. Vokurka řekl, že se sice toto „tváří“ jako stejné, ale projekt víceúčelového sportoviště je 
nová investice, proto se tato stará bude škrtat. Na projektu sportoviště se nyní pracuje. 
P. Zeman se zeptal, jakým způsobem se pracuje na projektu nového sportoviště. 
J. Švec uvedl, že tyto informace budou projednány v dalším bodě. 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
Návrh usnesení: (788/NZ4/2019) 
ZMN schvaluje níže uvedené 3 investice jako zmařené 
Zateplení bytového domu Nepomuk ul. U Sokolovny (proinvestováno 229 075 Kč) 
Kontrolní vážní stanoviště (proinvestováno 203 438 Kč) 
Hřiště – plážový volejbal (proinvestováno 3 555 Kč) 
 

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

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

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

Schváleno (12-0-2) 
 

26. Různé + diskuze (2:14:12 - 2:54:30) 
 
J. Švec přednesl plán zastupitelstev na příští rok: 27. 2., 23. 4., 25. 6., 24. 9., 12. 11., 10. 12.  
J. Švec dále chtěl vyvolat hlasování a tím pověřit Kontrolní výbor, aby se od 1. 1. 2020 
zabýval kontrolu dodržování, hlavně poplatku z ubytování. 
V. Novák uvedl, že KV by se tomuto úkolu nebránil, ale pouze pokud dostane seznam 
neplatičů ze psů atd. s informacemi alespoň o jménu a příjmení a číslo popisné – jak lze 
potom neplatiče zjišťovat, když nebude mít KV tyto informace k dispozici? 
M. Němec st. uvedl, že správa místních poplatků je v přenesené působnosti a je to 
v kompetenci úřadu, proto je tento úkol pro KV bezpředmětný. 
J. Švec uvedl, že by chtěl dát hlasovat, a uvedl, že součinnost úřadu a KV bude zajištěna. 
V. Novák řekl, že chce vědět, jaká konkrétně součinnost bude zajištěna. Jak konkrétně by 
měl KV dostávat prostředky z neplatičů, když nebudou k dispozici kompletní informace?  
J. Švec uvedl, že by se mělo jednat především o poplatky z ubytování. 
 
J. Švec tedy konstatoval, že zastupitel si nepřeje, aby KV vykonával činnost, kterou mu uložilo 
zastupitelstvo – možná protiprávně. 
 
J. Švec uvedl, že je oprášen projekt nové ZUŠ, a uvedl k tomu doplňující informace. 
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V. Vokurka uvedl podrobnosti k plánovanému sportovišti – jako odpověď P. Zemanovi. 
M. Baroch uvedl, že se zúčastnil určitých jednání ohledně sportoviště, a řekl, že podoba 
sportoviště, které se projednávalo v minulosti, nebyla nahodilá, každopádně on bude 
respektovat novou podobu sportoviště, jen by byl rád, aby se to projednávalo i na sportovní 
komisi. 
 
M. Němec st. poznamenal, že s rozpočtem by měl být probrán i rozpočtový výhled a ten by 
měl být zpracováván na 2-3 roky. Navrhl, aby úřad zpracoval nový rozpočtový výhled, aby byl 
aktuální. Dále měl připomínku k tomu, že by bylo praktičtější, kdyby zastupitelé dostávali 
podklady v jiné formě než dosud. 
J. Švec uvedl, že ve výhledu, který navrhl Ing. Tesař, je uvedena určitá částka, v rámci které 
se město drží. 
M. Němec st. řekl, že se ale změnily podmínky a například v tomto výhledu není úvěr, který 
město má. 
J. Kouba také uvedl připomínku k výhledu a vyslovil obavu, jestli po tomto volebním období 
nezůstanou jen dluhy. 
 
P. Zeidlerová (starostka obce Klášter) vystoupila s přáním o podporu územních změn obce 
Klášter.  
P. Jiran okomentoval žádost p. starostky.  
Dále se do diskuze zapojil majitel jednoho z pozemků, kterých se týká případná změna 
územního plánu. Ten připomněl závěry z jednání z roku 2017, kde byla slíbena podpora. 
J. Švec okomentoval, co se dle jeho pohledu dělo na jednání. 
P. Kroupa se také zúčastnil zmiňovaných jednání, shrnul, jaké varianty byly probrány, ale 
uvedl, že nebylo nic napevno dohodnuto. On si stojí za tím, že výstavba vhodná není. 
Majitel jednoho z pozemků uvedl, že pan starosta variantu podporoval. A na tomto základě 
se dával dohromady celý územní plán. 
M. Baroch uvedl, že si nepamatuje, že by zástupci Kláštera byli přítomni jednání o 
nepomuckém územním plánu, jehož podoba byla již schválena. 
 
Diskutující z řad veřejnosti se zeptal, co vše je zahrnuto v investici na Přesanické ulici – zda 
je zahrnuta i rekonstrukce vozovky. Dále se zeptal na ulici U Jednoty, jelikož tam by cesta 
také potřebovala opravit. 
J. Švec řekl, že rekonstrukce je zahrnuta a že při každé rekonstrukci např. kanalizace se 
vozovka dává do původního stavu. 
V. Vokurka řekl, že Přesanická ulice bude příští rok opravena, dále sdělil svou vizi na opravy. 
 
V. Novák uvedl, že by byl rád, aby všichni diskutující i z řad veřejnosti byli vybaveni 
mikrofonem, neb bez něj jsou špatně slyšet. 
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27.  Závěr (2:54:30 - 2:56:17) 

 
J. Švec poděkoval všem zastupitelům a občanům, popřál klidné prožití vánočních svátků a 
připomněl další zastupitelstvo, které bude v únoru. 
 
K. Baroch se zeptal, jestli tedy bude nějak odpovězeno starostce Kláštera. 
J. Švec uvedl, že se vytvoří pracovní skupina pod vedením K. Barocha, která bude jednat se 
zástupci Kláštera. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 17. 12. 2019 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

 

Ověřili: 

M. Mareček.……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

  




