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Číslo jednání:  JedNZ3-5/2015  
Datum jednání:  23.04.2015 
Místo jednání:Hotel U Zeleného  Stromu  
 

PREZENČNÍ LISTINA - členové zastupitelstva města Nepomuk: 

Jméno a příjmení INC Za stranu/hnutí Přítomnost 

Kovář Václav VK Česká strana sociálně demokratická ANO 

Polívka Jiří MUDr. CSc. JP Česká strana sociálně demokratická OD 18:50 

Marušincová Alena AM Česká strana sociálně demokratická ANO 

Jiran Pavel Ing. PJ SN pro Nepomuk ANO 

Holub František FH SN pro Nepomuk NE 

Demela Milan MDe SN pro Nepomuk ANO 

Rund Vladimír VR Sdružení ODS, NK ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy ANO 

Švec Jiří Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

Baroch Marek Mgr. MB ANO 2011 ANO 

Kroupa Pavel PhDr. PK Zelená pro Nepomuk ANO 

Bouše Zdeněk Bc. ZB Zelená pro Nepomuk ANO 

Duchoslavová Markéta Mgr. et Bc. MDu Zelená pro Nepomuk NE 

Němec Miroslav Mgr. MN Pro Nepomuk ANO 

 
Starosta města J. Švec zahájil v 18:06 V. veřejné zasedání městského zastupitelstva. 
Zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. Protože 
je na zasedání přítomno 12 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina, je zasedání 
usnášeníschopné. Zapisovatelem určil Pavla Vacíka. Navrhl, aby se zasedání řídilo tímto 
programem, který byl řádně zveřejněn: 
 
Program: 

1. Zahájení  
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola plnění usnesení  
5. Zprávy z jednání městské rady  
6. Zprávy z jednání výborů  
7. Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

(ul. Družstevní) za 150 Kč/m2  
8. Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na změnu katastrální hranice mezi k. ú. 

Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný městu Nepomuk a obci Vrčeň k vyjádření  
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9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 
č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2  

10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt 
č. 9, o velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2  

11.  Změna člena představenstva KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec a.s. za město 
Nepomuk  

12. Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti  
13. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města  
14. Nepomucké pivní slavnosti  
15. Strategický plán rozvoje města Nepomuk  
16. Projekt meziobecní spolupráce  
17. Mikroregion Nepomucko  
18. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o nakládání s komunálními odpady na 

území města Nepomuku  
19. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o omezení provozní doby v pohostinských 

a jiných obdobných zařízení na území města Nepomuku  
20. Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk 

a obcí Měcholupy  
21.  Investice Města Nepomuk  
22. 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  
23. 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  
24. Různé a diskuze  
25. Závěr  

 

J. Švec požádal zastupitele o dodatečné zařazení bodů: 

1. Odkoupení pozemku p. č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú. 
Nepomuk v lokalitě u „Pyramidy“ od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu 
83 Kč/m2  (nově jako bod 8) 

2. 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (nově jako bod 22) 

P. Kroupa požádal o vyřazení bodu č. 18 - Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o 
nakládání s komunálními odpady na území města Nepomuku. Řekl, že po konzultaci 
s příslušným odborem Ministerstva vnitra nám bylo sděleno, že ji nutně nepotřebujeme. 
Navíc byly v návrhu, který jsme na ministerstvo zaslali, shledány určité nesrovnalosti.  

J. Švec se zeptal, jestli má někdo ještě další návrh na doplnění či úpravu programu. Nebylo 
tomu tak. 

HLASOVÁNÍ: 

J. Švec nechal hlasovat o tom, jestli mohou být provedeny výše uvedené změny v programu 
jednání. 
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VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A x A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (12-0-0) 

Nově schválený program: 

1. Zahájení  
2.  Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání  
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola plnění usnesení  
5. Zprávy z jednání městské rady  
6. Zprávy z jednání výborů  
7. Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

(ul. Družstevní) za 150 Kč/m2  
8. Odkoupení pozemku p. č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk v 

lokalitě u „Pyramidy“ od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu 83 Kč/m2   
9. Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na změnu katastrální hranice mezi k. ú. 

Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný městu Nepomuk a obci Vrčeň k vyjádření  
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 

č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2  
11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt 

č. 9, o velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2  
12.  Změna člena představenstva KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec a.s. za město 

Nepomuk  
13. Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti  
14. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města  
15. Nepomucké pivní slavnosti  
16. Strategický plán rozvoje města Nepomuk  
17. Projekt meziobecní spolupráce  
18. Mikroregion Nepomucko  
19. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o omezení provozní doby v pohostinských 

a jiných obdobných zařízení na území města Nepomuku  
20. Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk 

a obcí Měcholupy  
21.  Investice Města Nepomuk  
22. 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 
23. 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  
24. 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015  
25. Různé a diskuze  
26. Závěr  
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2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (na videozáznamu 4:30 - 5:00) 

J. Švec předal slovo A. Marušincové, která řekla, že se zápis z minulého zasedání 
zastupitelstva (dále ZMN) shoduje se všemi projednávanými body. 
 

 
3) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (5:00 - 7:00) 

J. Švec navrhl do návrhové komise P. Kroupu, M. Barocha a V. Runda. 

HLASOVÁNÍ:  

Návrh usnesení (USN-Z3-67/2015): 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení: PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch, Vladimír 
Rund 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A x A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (12-0-0) 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu P. Jirana a M. Demelu. 

Návrh usnesení (USN-Z3-67/2015): 

ZMN volí ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Pavel Jiran, Milan Demela 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A x A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (12-0-0) 
 

 
4) Kontrola plnění usnesení (7:00 - 7:30) 

J. Švec řekl, že usnesení z minulých zasedání zastupitelstva jsou průběžně řešeny a plněny. 

ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. (USN-Z3-68/2015) 
 

5) Zprávy z jednání městské rady (7:30 - 14:30) 
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J. Švec požádal P. Kroupu o podání informací z jednání městských rad.   

P. Kroupa řekl, že od minulého zasedání zastupitelstva proběhly 4 rady města (dále RMN). 

1. Zprávy z jednání rady 24. 02. 2015 

Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy (USN-R3-195/2015) 

RMN Bere na vědomí návrh smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP mezi stranami 
ŘSD ČR, městem Nepomukem, SÚSPK a poskytovatelem DS engineering PLUS, a.s. pro akci 
„Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy”, kde podíl města Nepomuka činí 37.525,95 
Kč bez DPH. 

Návrh smlouvy o dílo č. AIP 15 011 na výkon autorského dozoru projektanta s firmou AIP 
Plzeň spol. s r.o., kde jsou za investora zúčastněné firmy: ŘSD ČR, město Nepomuk a SÚSPK, 
týkající se akce „Nepomuk - kruhová křižovatka K2 U Pyramidy, kde podíl města Nepomuk 
činí 42.471,-Kč bez DPH. 

RMN Schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP s podílem města 
Nepomuk 37.525,95 Kč bez DPH. 

RMN Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. AIP 15 011 na výkon autorského dozoru 
projektanta s firmou AIP Plzeň spol. s r.o., kde podíl města Nepomuk činí 42.471,-Kč bez 
DPH. 

RMN Pověřuje starostu ing. Jiřího Švece podpisem smlouvy na výkon činnosti koordinátora 
BOZP s podílem města Nepomuk 37.525,95 Kč bez DPH a smlouvy o dílo č. AIP 15 011 na 
výkon autorského dozoru projektanta s firmou AIP Plzeň spol. s r.o. s podílem města 
Nepomuk činí 42.471,-Kč bez DPH. 

Povolení zpětného odběru elektrospotřebičů (USN-R3-197/2015) 

RMN Nesouhlasí se zřízením místa zpětného odběru elektrospotřebičů a elektrozařízení 
firmy Ekošrot s.r.o. v její výkupně ve Dvorci. 

Stížnost na ZŠ Nepomuk (USN-R3-198/2015) 

RMN Bere na vědomí prošetření použití výtěžku z vánočního „Jarmárku“ v ZŠ Nepomuk. 

Smlouva o spolupráci k využívání útulku pro psy - Storgé, o. s. (USN-R3-208/2015) 

RMN Schvaluje uzavření smlouvy s  Storgé,o. s., Lučiště 17 o zajištění péče o odchycené psy 
v působnosti ORP Nepomuk 

Prodloužení projektu meziobecní spolupráce (USN-R3-209/2015) 

RMN Souhlasí s námětem Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR o 
prodloužení činnosti projektu meziobecní spolupráce 
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Podnět z komise památkové péče (USN-R3-212/2015) 

RMN Souhlasí s demontáží poškozeného zábradlí na kašně na náměstí. 

Jmenování členů komise výstavby kruhové křižovatky U Pyramidy (USN-R3-214/2015) 

RMN Jmenuje komisi výstavby kruhové křižovatky U Pyramidy ve složení: Ing. Jiří Švec, 
Vladimír Vokurka, Josef Silovský 

2. Zprávy z jednání rady 17. 03. 2015 

Zrušení veřejného telefonního automatu (VTA) v Nepomuku, Plzeňská ul. u č. p. 513 
(pošta) (USN-R3-237/2015) 

RMN Bere na vědomí sdělení  O2 Czech Republic a.s. o úmyslu zrušit veřejný telefonní 
automat (VTA) v Nepomuku, v ul. Plzeňská u č. p. 513 (u pošty). 

RMN Ukládá starostovi zjistit využitelnost telefonních přístrojů v Nepomuku. 

Otevírací doba KIC  (USN-R3-239/2015) 

RMN Stanovuje otevírací dobu Kulturního a informačního centra od 1. Května 2015: 

Infocentrum denně: 8 – 18 h 
Městské muzeum, Malá galerie, Rodný dům A. Němejce- úterý – neděle:  10 – 18 h 

RMN Pověřuje místostarostu a tajemníka organizačním zajištěním stanovené otevírací doby. 

Spolufinancování slavnosti Vracíme Zelené Hoře duši (USN-R3-240/2015) 

RMN Schvaluje finanční dar Mikroregionu Nepomucko v celkové výši 15.000,-Kč na 
spolufinancování Inaugurační slavnosti Vracíme Zelené Hoře duši na zámku Zelená Hora dne 
3. 7. 2015.  

Kulturní akce na hřišti u ZŠ (USN-R3-243/2015) 

RMN Souhlasí s uspořádáním kulturních akcí Nepomucký majáles, v termínu 9. 5. 2015, 
Nepomucké rockové léto, v termínu 22. 8. 2015, a Goalissimo Cup na hřišti u ZŠ Nepomuk. 

Příspěvek Římskokatolické farnosti-arciděkanství Nepomuk (USN-R3-252/2015) 

RMN Schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk, který 
představuje výši částky dobrovolného vstupného vybraného 21. 3. 2015 na akci koncert 
klasické hudby v kostele Sv. Jakuba v Nepomuku v provedení komorního souboru Atlantis 
Collegium 

3. Zprávy z jednání rady 31. 03. 2015 
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Výsledek šetření anonymní stížnosti týkající se Základní školy Nepomuk (USN-R3-
264/2015) 

RMN Bere na vědomí výsledek šetření stížnosti týkající se funkčnosti Základní školy 
Nepomuk (ZŠ) od České školní inspekce (ČŠI), Plzeňský inspektorát a protokol o výsledku 
kontroly použití finančních prostředků vytěžených z “Jarmárku”, konaném v ZŠ Nepomuk. 

Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu „Volnočasové aktivity dětí a 
mládeže“ v roce 2015 - I. výzva (USN-R3-265/2015) 

RMN Bere na vědomí návrh Sportovní komise na rozdělení finančních prostředků z 
dotačního programu “Volnočasové aktivity dětí a mládeže” v roce 2015 – I. výzva ve výši 
211,64 Kč na dítě shodně pro všechny žadatele (příloha: tabulka s částkami propočtu na 
jednotlivé spolky/kluby/oddíly podle počtu dětí – “seznam rozdělení prostředků dotace 
I.xlsx”) 

RMN Schvaluje rozdělení finančních prostředků z dotačního programu “Volnočasové aktivity 
dětí a mládeže” v roce 2015 – I. výzva ve výši 211,64 Kč na dítě shodně pro všechny žadatele 
(příloha: tabulka s částkami propočtu na jednotlivé spolky/kluby/oddíly podle počtu dětí – 
“seznam rozdělení prostředků dotace I.xlsx”) 
 
Dotační řízení MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015 (USN-R3-
266/2015) 

RMN Souhlasí se zařazením ZŠ Nepomuk do dlouhodobého programu primární prevence 
problematiky rizikového chování dětí v 6. -9. třídách + zajištění financování programu formou 
dotací z MŠMT 

RMN Ukládá řediteli ZŠ Nepomuk zajištění zařazení ZŠ do tohoto dotačního programu 

Žádost Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy o účelovou dotaci Města Nepomuk pro rok 
2015 (USN-R3-267/2015) 

RMN Souhlasí s účelovou dotací Diakonii ČCE – střediska Západní Čechy pro rok 2015 ve výši 
5 000,-Kč.  

Beseda Zastupitelů města Nepomuk s Old Car Rangers Praha dne 23. 6. 2015 (USN-R3-
270/2015) 

RMN Bere na vědomí besedu Zastupitelů města s členy spolku Old Car Rangers Praha ve 
Švejk restaurant dne 23.6.2015 ve večerních hodinách. 

Opravy místních komunikací v Nepomuku (USN-R3-275/2015) 

RMN Bere na vědomí výsledek výběrového řízení na opravy výtluků místních komunikací 
technologií SILKOT v k. ú. Nepomuk. 
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- Opravy vozovek Pavel Kratochvíl,Blaženice 30, 257 44 Netvořice za 137.130,- Kč bez 
DPH 

- ASFALT OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice za 131 820,- Kč bez 
DPH 

- PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382 32 Velešín  za 143.444,- Kč bez DPH 

RMN Schvaluje uzavření objednávky s firmou ASFALT OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01 
České Budějovice.  

RMN Pověřuje starostu ing. Jiřího Švece podpisem objednávky pro firmu ASFALT OK s.r.o., 
Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice. 

4. Zprávy z jednání rady 21. 4. 2015 

Výpověď nájemní smlouvy - pozemky 360/1,360/20 v k. ú. Prádlo   

RMN Bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy – pozemky 360/1,360/20 v k. ú. Prádlo, 
Jaroslav Pokštefl v dohodnuté lhůtě dvou let. Nájemní smlouva bude ukončena k 1. 10. 2017. 

Vyvěšení záměru na pronájem kiosku v prostoru veřejného letního koupaliště na pozemku 
par. č. 1245 a 1246 v k. ú. Nepomuk  

RMN Schvaluje vyvěšení záměru na pronájem kiosku v prostoru veřejného letního koupaliště 
na pozemku par. č. 1245 a 1246 v k. ú. Nepomuk. 

RMN Ukládá Miroslavě Suché vyvěsit záměr na pronájem kiosku v prostoru veřejného 
letního koupaliště na pozemku par. č. 1245 a 1246 v k. ú. Nepomuk.   

Bezúplatný převod pozemků (úpravna pitné vody) od ÚZSVM   

RMN Bere na vědomí nabídku od ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků (úpravna pitné 
vody) p. p. č. 882, 828/4 a 828/8 v k. ú. Nepomuk 

Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih   

RMN Rozhoduje o vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy Nepomuk, 
okres Plzeň-jih (ZŠ) podle § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 

RMN Pověřuje Mgr. Blanku Čubrovou tajemníkem konkurzní komise podle § 1, odst. 2, vyhl. 
č. 54/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tajemník není členem komise, pouze 
organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise a je zaměstnancem zřizovatele). 

RMN Ukládá tajemníkovi konkurzní komise písemně žádat o delegování členů konkurzní 
komise podle § 2, odst. 3, písm. b) až e), vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 23.4.2015 

 
 

9 
 

Zateplení ZŠ Nepomuk   

RMN Bere na vědomí zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 
akce „Zateplení ZŠ Nepomuk”. 

RMN Schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce 
„Zateplení ZŠ Nepomuk”. 

Informace z jednání rady jsou dostupné na webové adrese: 

http://www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-za-rok-2015 

ZMN Bere na vědomí informace z jednání městské rady. (USN-Z3-69/2015) 
 

 
6) Zprávy z jednání výborů (14:30 - 38:30) 

J. Švec požádal zástupce výborů o podání zpráv z jednání.  

Z. Bouše řekl za FV, že se sešli jednou a to dnes. Projednávali 2., 3. a 4. rozpočtové opatření. 
Dále projednali harmonogram tvorby rozpočtu. Byli panem Ing. Somolíkem seznámeni 
s plněným rozpočtu za leden až březen 2015. Dále provedli kontrolu na úseku odpadového 
hospodářství. Zpráva o této kontrole, stejně jako zápis z FV bude zveřejněn na webu města. 

V. Kovář řekl za KV, že se sešli 3krát. Body, které řešili, jsou: 

1) Radar na měření rychlosti - tuto problematiku řešil KV na základě pověření 
z minulého zasedání zastupitelstva. Myslí si, že toto by neměl řešit KV, ale rada 
města. Smlouva s městem Blovice pozbyla platnosti z několika příčin (pozdní zápis 
zastupitelstva města Nepomuk, Vánoční svátky a dovolené úředníků). Na kraj tedy 
návrh smlouvy došel pozdě, tedy až 1. 1. 2015 - tedy v době když už smlouva nebyla 
platná. Nelze jasně říci, kdo je hlavní viník. Pracovnice MÚ, která zpracovává pokuty 
je velmi vytížena a pokuty, které zpracovává, jsou několik měsíců staré, takže se 
alespoň výpadkem měření dožene prodlení zpracovávání pokut (přerušení měření 
z důvodu zpracování starších pokut dříve navrhoval Mgr. Bešta). Dále navrhuje 
zřídit vlastní městskou policii, která by tuto agendu dělala místo městské policie 
Blovice. Rovněž pak je nutné zamyslet se nad možností přijmout dalšího pracovníka 
na agendu zpracovávání pokut. 

2) Přístupová ulice mezi Nádražní ulicí a ZŠ - stávající vedení města vyčerpalo veškeré 
možnosti, jak situaci řešit a mělo by přistoupit k právním krokům. 

3) Neplnění usnesení ze září 2014 - jedná se o usnesení týkajících se majetkových 
záležitostí, které mělo projednat nové zastupitelstvo po volbách. 

http://www.nepomuk.cz/cs/dokumenty-za-rok-2015
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4) Závady na hasičské Tatře - zhruba 2 roky nazpět byla rekonstruována hasičská Tatra 
a již nyní na ní jsou určité poměrně závažné závady. Je nutné toto reklamovat u 
zhotovitele rekonstrukce do konce záruční doby. 

5) Hřiště u ZŠ - řešili jsme záměr na zřízení umělé plochy. 

6) Hromady zeminy nad Normou - nad obchodem Norma jsou dosud nerozhrnuté 
hromady zeminy. 

7) Veřejné zakázky na webu města - město Nepomuk přestalo dávat VZ na web města 
(kromě prodeje dřeva z městských lesů). 

M. Němec se pozastavil nad reálnou možností kontrolovatelnosti plnění usnesení 
zastupitelstva. Navrhuje, aby jako v některých jiných městech, bylo uvedeno, kdo je za plnění 
usnesení zodpovědný a do kdy je povinen usnesení splnit. Zodpovědného člověka a lhůtu 
plnění by měla navrhovat rada města. 

J. Švec řekl, že zareaguje na některé body: 

1) Majetkové věci projednávané v září 2014 a tehdy odložené byly následně projednány 
na únorovém zastupitelstvu a opět odloženy. 

2) Přístupová ulice mezi Nádražní ulicí a ZŠ - probíhají jednání s příslušným občanem. 
Snažíme se s ním domluvit na řešení před tím, než budeme věc nuceni řešit právní 
cestou. 

3) Hromady zeminy nad Normou jsou kvůli zamezení parkování kamionů v místě. Do 
budoucna, po ukončení KK Pyramida, se pokusíme věc řešit jiným, esteticky 
vhodnějším, způsobem.  

Z. Bouše řekl k radaru, že projednávání přestupků bylo problematické již za minulého vedení. 
Za pozbytí platnosti smlouvy s městem Blovice někdo být odpovědný musí. 

M. Němec řekl, že za plnění usnesení je odpovědná rada města. 

M. Baroch řekl, že hlavní problém pozbytí smlouvy bylo pozdní dodání na KÚ PK. Tomu 
se dalo předejít zasláním dokumentu nikoli poštou ale datovou schránkou. Připomněl, že 
hlavní důvod měření rychlosti není výběr pokut, tedy výdělek, ale zlepšení bezpečnostní 
situace v dopravě v místě. Jednáme s městem Blovice na vylepšení stávající smlouvy - měli 
bychom pak dávat městu Blovice za projednání přestupku menší procentu z pokut. 

Z. Bouše řekl, že se byli s M. Barochem osobně podívat na práci p. Maškové (MÚ Nepomuk), 
která na úřadě přestupky zpracovává. V současnosti radar měří oběma směry (do i z města), 
z měření následně zpracujeme statistiku. 

M. Baroch dále řekl, že veřejné zakázky nejsou na webu města z důvodu, že žádná VZ nyní 
není vypsána. Je otázkou, jestli na webu města zveřejňovat i VZ malého rozsahu -  nyní je 
toto řešeno odkazem na jinou webovou stránku. Tento postup není pro uživatele úplně 
komfortní a tak chceme do budoucna dávat VZ malého rozsahu přímo na web města.  
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V. Kovář řekl, že v roce 2010 na začátku minulého volebního období chtěli zavést stejnou 
službu, jakou mají na Praze 6, ale nakonec do toho nešli. V polovině volebního období zřídili 
na webu města sekci „veřejné zakázky“, kde následně od roku 2014 všechny VZ nad cca 100 
tis. Kč zveřejňovali. Nyní se tam nic nezveřejňuje. 

J. Švec řekl, že se budou vzešlými návrhy zabývat. Zejména bodem týkajícím se uvedení, kdo 
je za plnění usnesení zodpovědný a do kdy je povinen jej splnit. 

Zprávy z jednání komisí nově nebudou předmětem jednání zastupitelstva, projednávají se 
na zasedání městské rady. 

Informace z jednání komisí jsou dostupné na webové adrese: 

http://www.nepomuk.cz/cs/komise-rady-mesta 

ZMN bere na vědomí zprávy z jednání Finančního výboru. (USN-Z3-70/2015) 

ZMN bere na vědomí zprávy z jednání Kontrolního výboru. (USN-Z3-70/2015) 

 

 
7) Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. 
Družstevní) za 150 Kč/m2 (38:30 - 39:30) 

Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 

J. Švec řekl, že se jedná o již tradiční prodej pozemků pod garážemi, takže jsou zastupitelé i 
veřejnost s problematikou seznámeni. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-71/2015): 
ZMN schvaluje prodej pozemku pod garáží st. p. č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u 
Nepomuka (ul. Družstevní) vlastníkovi garáže p. Petru Kalabzovi (Dvorec) za 150 Kč/m2. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A x A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (12-0-0) 

http://www.nepomuk.cz/cs/komise-rady-mesta
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8) Odkoupení pozemku p. č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk v 
lokalitě u „Pyramidy“ od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu 83 Kč/m2  (39:30 - 47:30) 

Předkládá: Blanka Čubrová (na podnět p. starosty) 
Zpracoval: Blanka Čubrová 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 7: Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 2571-36/2015 nemovitých věcí 
parc. č. 566/23, k. ú. Nepomuk, obec Nepomuk, okr. Plzeň-jih 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Stávající stav: Pozemek se nachází v lokalitě u “Pyramidy” za Benzinou. Je v majetku p. 
Vratislava Míška a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda. 

Nedostatky: Na pozemku není vedeno žádné omezení vlastnického práva. 

Odůvodnění: O pozemky v blízkosti Benziny má město Nepomuk zájem z důvodu možnosti 
dalšího rozvoje služeb občanské vybavenosti. S p. Míškem byla dojednána cena 83 Kč/m2. 
Objednávka na znalecký posudek byla zadána a měla by být doručena do termínu konání 
zastupitelstva.  

Přílohy v podkladech: Míšek_ortofoto_566_21.png 

Dále J. Švec řekl, že rada města z jednání 21. 4. 2015 odkup doporučuje. 

DISKUZE: 

V. Kovář řekl, že o odkupu pozemku již v minulosti s panem Míškem jednali. V té době chtěl 
pan Míšek za 1 m2 150 Kč. I nyní se mu zdá cena 83 Kč/m2 příliš vysoká. Problém vidí i v tom, 
že na pozemek nemá město Nepomuk přístup. 

V 18:49 přichází J. Polívka - 13 zastupitelů. 

J. Švec řekl, že zrovna jednají s majiteli okolních pozemků na jejich odkupu a tak by měl být 
přístup na pozemek zajištěn. 

P. Kroupa seznámil přítomné pomocí webové mapové aplikace s polohou pozemku. Po 
případném odkupu pozemků a jejich zcelení bychom mohli pozemek prodat možným 
potenciálním zájemcům (Norma, stanice STK). 

J. Švec řekl, že vedle je pozemek patřící Státního pozemkového úřadu ČR . S tímto úřadem o 
odkupu jejich pozemku rovněž jednáme. Dále řekl , že pozemek má sice podle  znaleckého 
posudku cenu obvyklou  jen  17,-Kč/m2 a vyhláškovou cenu cca 10,-Kč/m2 , ale po té , kdy 
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město převede do svého majetku sousední pozemek,   bude mít  jako celek vyšší cenu ( 
v řádech násobků) .  O  uvedený celek  již projevil investor zájem a to z důvodu , že je to 
v blízkosti intravilánu obce a je zde přístup z komunikace. Tímto by město na nákupu nemělo  
vzhledem ke svému rozvoji prodělat  

V. Kovář řekl, že stát nemá pozemky na restituce a tak prodej veškerých státních pozemků 
stopl.  

J. Švec řekl, že o tomto víme. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-72/2015): 

ZMN schvaluje odkoupení pozemku p. č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú. 
Nepomuk v lokalitě u “Pyramidy” od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu 83 Kč/m2. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

Z Z A A x A A Z A Z A A A x A 

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

Schváleno (9-0-4) 
 

9) Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na změnu katastrální hranice mezi k. ú. 
Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný městu Nepomuk a obci Vrčeň k vyjádření (47:30 - 50:00) 

Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Blanka Čubrová (MÚ Nepomuk) 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Stávající stav: Současná hranice viz ortofoto zaslané KÚ pro PK s červeně vyznačenou hranicí 
(příloha: stávající hranice k_ú_Dvorec_Vrčeň.pdf). 

Nedostatky současného stavu: Dělí související (sousedící, navazující) pozemky některých 
občanů na 2 katastry – Dvorec, Vrčeň . 

Odůvodnění: KÚ pro PK zasílá oběma obcím návrh nově probíhající hranice včetně výkazů 
o výměrách při změně hranice (viz. přílohy). Část textu mailu p. ing. Žofky připojuji níže a 
rovněž v příloze: 

“Zásadní podmínkou návrhu je také stav, kdy vlastníci nebudou muset měnit svoji 
příslušnost k obci. Protože se jedná o pracovní návrh, je samozřejmě možné novou hranici 
upravit a změnit, samozřejmě ale v souladu s požadavky katastrálního úřadu pro vedení 
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katastru nemovitostí. V přílohách je zakreslen schematicky průběh stávající obecní hranice 
(červeně) a návrh nového průběhu (modře) a výkaz výměr parcel, jichž by se změna dotýkala; 
z výkazu vyplývá, že obci Vrčeň by se výměra katastru snížila o 0,7568 ha (cca jedno fotbalové 
hřiště). 

Prosím prostudujte si tento návrh a seznamte s ním zastupitele včetně smyslu a 
důvodů požadavku katastrálního úřadu na úpravu hranice. Na změně obecní hranice musí 
panovat shoda obou obcí, jejíž výsledkem bude smlouva o změně hranice. Termín případného 
dalšího jednání k této problematice si prosím dohodneme mailem podle  vašich možností.“ 
(Ing. Stanislav Žofka, KÚ pro PK) 

Projednání v RMN dne 24. 2. 2014: Rada města Nepomuk doporučila zastupitelstvu ke 
schválení návrh KÚ pro PK na změnu katastrální hranice mezi k. ú. Dvorec a k. ú. Klášter u 
Nepomuka dle přiložených nákresů. 

Přílohy v podkladech: 

- stávající hranice k_ú_Dvorec_Vrčeň.pdf 
- nová hranice k_ú_Dvorec_Vrčeň.pdf 
- výkazy o výměrách při změně hranice k_ú_Dvorec_Vrčeň.pdf 
- text mailu z KN hranice k_ú_Dvorec_Vrčeň.docx 

Dále J. Švec řekl, že zastupitelstvo obce Vrčen věci již projednalo a schválilo. 

DISKUZE: 

Bez příspěvku. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-73/2015): 

ZMN schvaluje návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj (KÚ pro PK) na změnu 
katastrální hranice mezi k. ú. Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný Městu Nepomuk a Obci Vrčeň k 
vyjádření. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
10) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt 
č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 (50:00 - 52:30) 
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Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Miroslava Suchá (MÚ Nepomuk) 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 11 byl volný. O tento byt má zájem p. František 
Kopecký, Na Vinici 473, Nepomuk.  Nikdo jiný na základě vyvěšeného záměru města neměl 
zájem.    

DISKUZE 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-74/2015): 

ZMN schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Františkem Kopeckým na 
byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 za 
cenu platnou pro rok 2015 ve výši 586 571,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč 
bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 326 571,- Kč je splatný do 31. 12. 
2015. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
11) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 
9, o velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2 (52:30 - 55:00) 

Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Miroslava Suchá (MÚ Nepomuk) 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9 byl volný. O tento byt má zájem Jana Brejchová a 
Janem Brejchou, Nepomuk, Za Kostelem 567. Na základě vyvěšeného záměru města se ještě 
přihlásil Mgr. Pavel Vacík s Mgr. Ilonou Oplovou, Paní Alexandra Kalanyosová a pan Miroslav 
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Třeštík. Rada města Nepomuk doporučuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní 
Janou Brejchovou a Janem Brejchou. 

DISKUZE 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-75/2015): 

ZMN schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Janou Brejchovou a 
Janem Brejchou na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9, o velikosti 3+k.k., celková 
plocha 91,78 m2 za cenu platnou pro rok 2015 ve výši 816 872,- Kč s tím, že již mají 
zaplacenou první splátku ve výši 449 240,- Kč. Doplatek ve výši 367 632,- Kč je splatný do 
31. 12. 2015. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
12) Změna člena představenstva KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec a.s. za město 
Nepomuk (55:00 - 57:30) 

Předkládá: RMN 

Zpracoval: Ing. Václav Netušil 

P. Kroupa seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Rada projednala 17. 3. 2015 a doporučila zastupitelstvu navrhnout pana starostu Ing. Jiřího 
Švece, který nahradí Václav Kováře (bývalého starostu).  

Vysvětlení – na základě následující žádosti KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec a.s.  

„Vážení členové Rady města Nepomuku, 
   žádám Vás laskavě o sdělení Vašeho stanoviska k následující záležitosti: 
 Vzhledem k tomu, že při posledních volbách do městského zastupitelstva došlo u Vás ke 
změně na pozici starosty, který byl členem představenstva a.s. KANALIZACE A VODOVODY 
Starý Plzenec, prosím o sdělení, zda budete požadovat do tohoto představenstva výměnu 
stávajícího člena pana Václava Kováře za současného starostu pana Ing. Jiřího Švece. 
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   V této souvislosti připomínám, že na ustavující schůzi akciové společnosti se akcionáři 
usnesli do orgánů společnosti vždy delegovat starostu obce či města, který je poté valnou 
hromadou volen na funkční období 5-ti let. 

     S pozdravem                                                                         Ing. Viktor Szalatnay 
                                                                                                  předseda představenstva a.s.“ 

J. Švec řekl, že funkci přijímá. 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-76/2015): 

ZMN doporučuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. g zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a změn, představenstvu Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s., aby 
na valné hromadě navrhla ke schválení pana Ing. Jiřího Švece za člena představenstva 
uvedené společnosti. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A x A A A Z A A A A x A 

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

Schváleno (12-0-1) 
 

13) Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
(57:30 - 59:30) 

Předkládá a zpracoval: Jiří Švec  

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Příspěvek je určený k zajištění dopravní obslužnosti území PK, konkrétně na úhradu 
prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby  

Příloha v podkladech: Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

J. Švec řekl, že rada města tento bod projednala a doporučuje jej ke schválení. 
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DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-77/2015): 
ZMN schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění 
dopravní obslužnosti v roce 2015 - výše příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 
2015 činí 114.540,- Kč. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
14) Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města (59:30 - 1:10:30) 

Předkládá a zpracoval: Pavel Kroupa  

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 4: Dotační programy města 

A. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města – příspěvky nad 20 tis. Kč   
B. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro programy 1, 2 a 3 

P. Kroupa seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

V souladu s Pravidly dotačního Programu podpora činnosti neziskových organizací v roce 
2015 (schválenými zastupitelstvem na předchozím jednání) byly výběrovou komisí 
doporučeny k podpoření projekty uvedené v tabulce. Výběrová komise se skládala ze čtyř 
členů sportovní komise a čtyř členů kulturní komise. Otázkou se zabývaly ale i samotné 
komise na svých jednáních. Výběr byl důkladný a žádosti se posuzovaly dle předem 
stanovených hodnotících kritérií. 
Zastupitelstvo musí dle zákona o obcích schválit všechny dotace nad 20.000,- Kč. Vzhledem 
k objemu finančních prostředků se jedná jen o některé žádosti z programu č. 3. O ostatních 
žádostech (do 20 tis.) rozhodne rada 21. dubna. Uzávěrka programu č. 4 bude až 29.4. 
 
Všechny materiály k dotačním programům jsou k dispozici zde:  
http://www.nepomuk.cz/cs/dotacni-programy 
 
Přílohy v podkladech: 

http://www.nepomuk.cz/cs/dotacni-programy
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-  Tabulka projektů určených ke schválení zastupitelstvem – dotace2015_zmn.xls 
- Tabulka žádostí z programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže - 

dotace2015_1.xls 
- Tabulka žádostí z programu Podpora kulturních akcí - dotace2015_2.xls 
- Tabulka žádostí z programu Podpora činnosti neziskových organizací - 

dotace2015_3.xls 

P. Kroupa postupně otevřel soubory Excel s jednotlivými programy a seznámil tak přítomné 
s rozdělením financí v  programech: 

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládež  
2. Podpora kulturních akcí  
3. Podpora činnosti neziskových organizací 

DISKUZE: 

M. Němec řekl, že by do budoucna bylo lepší, aby veškeré dotace schvalovalo zastupitelstvo, 
nikoli rada města. 

J. Švec řekl, že o rozdělení dotací v jednotlivých programem, rozhodovali kompetentní 
zástupci komisí rady (sportovní a kulturní komise). 

A. Marušincová řekla, že se jí nelíbí to, že podporujeme i organizace, které na svých akcích 
vybírají vstupné.  

P. Kroupa řekl, že vyhodnocení probíhalo dle předem stanovených a schválených pravidel 
dotačních programů. V dotačním programu č. 2 šlo především o kvalitu kulturní akce, nikoli o 
to, kdo je její pořadatel. Vybírání vstupného na akcích bylo jedním z kritérií hodnocení - tedy 
spolurozhodovalo o poskytnutí dotace a stanovení její výše.  

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-78/2015): 

ZMN schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z dotačního programu Podpora činnosti 
neziskových organizací dle přiložené tabulky a dále schvaluje smlouvy dle vzorových smluv 
o poskytnutí veřejné dotace. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

Z Z N A x A A N A A A A A x Z 

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

Schváleno (8-2-3) 
 

 
15) Nepomucké pivní slavnosti (1:10:30 - 1:22:30) 
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Předkladatel: Rada města 
Zpracovatel:  Pavel Kroupa   

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

V 19:18 odešel Václav Kovář - 12 zastupitelů 

V 19:20 se vrátil Václav Kovář - 13 zastupitelů 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Již osmým rokem bude občanské sdružení Nepal pořádat Nepomucké pivní slavnosti. Za tuto 
dobu se z akce stala známá a vyhledávaná přehlídka zejména menších pivovarů. 
Minipivovary jsou teď velice populární a naše slavnosti se ve správnou chvíli vydaly tím 
správným směrem.  Vzhledem ke konceptu celé akce – velké množství pivovarských stánků 
(zdarma – aby přijeli), vstup zdarma, bohatý hudební program na profesionálním pódiu, 
slušná propagace - si na sebe akce zdaleka nevydělá, naopak je ji nutné dotovat (od sponzorů 
a města). Prakticky jediným dalším zdrojem financí jsou nájmy od stánků s jídlem. V 
posledních dvou letech byl finanční příspěvek od Města Nepomuk 70.000,- Kč. Dále město 
zajišťovalo úklid, zapůjčilo mobiliář, část elektrické energie … Žádost, kterou podalo aktuálně 
o. s. Nepal (v příloze) je po věcné stránce prakticky shodná s loňskou a předloňskou.  

Rada města se rozhodla této žádosti vyhovět a schválila partnerství města Nepomuk na XXIII. 
Nepomuckých pivních slavnostech. Obsahem partnerství je spolupořadatelství města na této 
tradiční akci spočívající v materiální a technické výpomoci dle požadavků v přijaté žádosti. 

Ve věci finanční spoluúčasti města nemohla rada dle zákona o obcích rozhodnout, neboť 
požadovaná částka již spadá do pravomoci zastupitelstva. Rada tedy toto schválení 
doporučuje zastupitelstvu. 

Přílohy: Žádost o partnerství a XXIII. Nepomuckých pivních slavnostech – nepal.pdf  

DISKUZE: 

J. Somolík (MÚ Nepomuk) řekl, že s částkou 70 tis. Kč počítáme v rozpočtu. 

L. Kincl (o. s. Nepal, ředitel NPS) řekl, že Nepomucké pivní slavnosti (dále NPS) jsou tradiční 
hojně navštěvovaná akce. Na akci nevybíráme vstupné. V poslední době se nám podařilo 
navrátit NPS dobré jméno. Hrubý rozpočet slavností je v současnosti 180 tis. Kč. Většinu 
sumy pokryjí sponzoři, nějaký příjem je i za stánky s občerstvením. Minipivovary, které jezdí 
na NPS sotva pokryjí své náklady, často je musíme přemlouvat, aby vůbec přijely. Partnerství 
města je ve stejném režimu jako v minulém roce. 

S. Vaník (mluvčí o. s. Nepal, dramaturg NPS) seznámil přítomné s kulturním programem. 
Řekl, že odpoledne vystoupí kapely hrající dechovku a country a večer pak kapely popové a 
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rockové. Kulturní program na podobnou akci vyjde na cca 130 tis. Kč. Spolu s propagací, 
energiemi atd. jsme na těch cca 180 tis. Kč. 

A. Marušincová řekla, že by raději NPS podpořila nepřímo, už jsme to chtěli udělat vloni, ale 
nějak se na to nakonec pozapomnělo. 

P. Kroupa řekl, že chtěl něco podobného navrhnout na radě, ale byl zrovna nemocný, když 
rada tento bod projednávala. 

A. Marušincová řekla, že tedy navrhuje nepřímou úhradu nyní. 

V. Kovář upřesnil pojem nepřímá podpora. Řekl, že by město Nepomuk přímo uhradilo 
faktury od kapel. Faktury by byly přímo na město Nepomuk, takže by finance neprotekly přes 
o. s. Nepal. 

S. Vaník řekl, že by byl problém se na platbě fakturou s kapelami dohodnout, ty totiž 
zpravidla požadují přímou platbu v hotovosti. 

P. Jiran řekl, že je přeci jedno, jestli to bude úhrada přímá anebo nikoli, město Nepomuk tak 
jako tak podpoří NPS částkou 70 tis. Kč.  

A. Marušincová řekla, že tedy stahuje svůj návrh na nepřímou úhradu. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-79/2015): 

ZMN schvaluje finanční dar 70.000,- Kč o. s. Nepal na realizaci XXIII. Nepomuckých pivních 
slavností a uzavření odpovídající smlouvy. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A Z A x A A Z A A A Z A x A 

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

Schváleno (10-0-3) 
 

16) Strategický plán rozvoje města Nepomuk (1:22:30 - 1:44:30) 

Předkladatel: Rada města Nepomuk 
Zpracovatel: Marek Baroch 

M. Baroch seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Rada města s cílem vytvoření strategického plánu rozvoje města Nepomuk, který má být 
dokumentem formulujícím společnou strategickou rozvojovou vizi dalšího směřování města, 
za účelem získání nabídek potenciálních externích zpracovatelů strategického plánu města 
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uvedených v příloze „Seznam dodavatelů”, tímto v souladu s ustanoveními vnitřní směrnice 
města Nepomuk č. 1/2014, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu u dodávek a služeb, jejichž předpokládaná hodnota činí od 200.000,- Kč do 
2.000.000,- Kč bez DPH nepodléhající právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a dále v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nepomuk č. 
USN-Z3-55/2015 ze dne 12. 2. 2015, realizovala výběrové řízení k zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby pod názvem „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“. 
Vytvoření strategického plánu rozvoje města Nepomuk s aktivním přispěním a zapojením 
občanů, místních spolků a podnikatelů, bude předpokladem dlouhodobého udržitelného 
rozvoje města a jeho blízkého okolí, a to bez ohledu na politickou situaci ve městě, která 
nastane v dalších povolebních obdobích. Vytvoření strategického plánu rozvoje města 
Nepomuk umožní co nejefektivněji využívat všechny vlastní zdroje financování, a dále 
snadněji získat finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v 
programovém období 2014 – 2020, stane se tak východiskem pro čerpání zdrojů k 
financování konkrétních projektů v rámci rozvoje města a jeho okolí. 

Přílohy: 
- Výzva k podání nabídky. Pdf 
- Příloha č. 1_Krycí list.pdf 
- Příloha č. 2_Čestné prohlášení. Pdf 
- Příloha č. 3_Vzorová smlouva o dílo. Pdf 
- Seznam dodavatelů. pdf 

Dále M. Baroch řekl, že byly vyzvány 3 firmy k podání nabídek na vypracování SP města. Do 
stanoveného termínu 20. 4. 2015 přišly 2 nabídky. Ty posuzovala hodnotící komise. Kritéria 
hodnocení nabídek byla předem stanovena: 70% nabídnutá cena a 30% metodika tvorby SP. 
Nabídky podaly firmy Mepco s. r. o. za 269 tis. Kč bez DPH a Regionální rozvojová agentura 
Plzeňského kraje o.p.s. za 360 tis. Kč bez DPH. Co se týká metodiky, hodnotící komise se 
shodla na tom, že lepší metodiku předložila RRA PK - zejména v kritériu zapojení veřejnosti 
(veřejné projednávání) do tvorby SP. Kvůli předem stanoveným hodnotícím kritériím 
rozhodovala především cena a tak skončila v hodnocení na 1. místě firma Mepco s. r. o. a na 
2. místě RRA PK.  

V 18:30 odešel V. Novák - 12 zastupitelů. 

V 18:33 přišel V. Novák - 13 zastupitelů 

DISKUZE: 

P. Kroupa řekl, že diskuse nad hodnocením obou nabídek byla dlouhá a obě společnosti, 
které nabídku podaly, jsou bezesporu kvalitní, mají rozsáhlé reference. S tím že byly osloveny 
jen 3 firmy, už byl proveden určité předvýběr. Mepco působí spíše v severních Čechách, RRA 
PK pak hlavně na západě Čech. Musíme si jasně stanovit, co je naším záměrem. Je to vytvořit 
SP, který nám např. jen pomůže v hodnocení při žádostech o dotaci anebo to má být 
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dokument, který určí dlouhodobější směřování města? V nabídce od společnosti Mepco bylo 
zapojení občanů do tvorby SP nedostatečné. Ani RRA PK neměla tento pro nás stěžejní bod 
tvorby SP popsán dle našich představ, ale přeci jen lépe než společnost Mepco (RRA PK chce 
použít externího dodavatele na veřejné projednávání a to společnost CPKP Plzeň). Navrhuje 
protinávrh ve znění: zastupitelstvo neschvaluje žádnou z firem a pověřuje radu města dál 
řešit výběr zhotovitele strategického plánu města.  

M. Baroch řekl, že momentálně není vypsaný žádný dotační titul na tvorbu SP. Problém vidí i 
v blížících se prázdninách, kdy bude zapojení veřejnosti ještě složitější. Doba realizace SP je 
pak stanoveno do 15. 12. 2015, což je poměrně krátká doba. Pro představu uvedl, že např. 
obec Klimkovice tvořila svůj SP zhruba 2 roky a stál jí 684 tis. Kč bez DPH a město Litoměřice 
pak rovněž cca rok a půl a stál je 700 tis. Kč bez DPH (údaje z referencí firmy Mepco). 

V. Kovář řekl, že souhlasí s tvorbou SP, ale způsob jeho vzniku lze pojmout i jinak a to aniž by 
to město stálo takové prostředky. Veřejnost se pak těžko zapojí nejen o prázdninách, ale i 
mimo ně. 

M. Baroch řekl, že v nabídkách právě ono zapojení veřejnosti - komunitní plánování, nebylo 
dostatečně popsáno. 

Z. Bouše řekl, že při projednávání nově plánovaného parkoviště u MŠ, které vedl, se sešlo 15 
lidí, což mu přijde jako dostatečný počet a tedy by zájem veřejnosti o dění ve městě 
nepodceňoval.  

P. Kroupa dále upozornil, že na veřejném zasedání HK s podnikateli, přišlo i mnoho občanů z 
podnikatelské sféry, ale zástupci HK nevěděli jakým způsobem je přesně do debaty zapojit a 
na co se jich ptát, což by společnosti zabývající s komunitním plánováním uměly. Myslí si, že 
není na místě zrovna na tomto dokumentu šetřit a nemyslí si, že jsme schopni si SP vytvořit 
sami. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-80/2015): 

ZMN bere na vědomí zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
vedené pod názvem „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ a seznam dodavatelů, 
kterým byla zaslána výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
vedené pod názvem „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ v souladu s ustanoveními 
vnitřní směrnice města Nepomuk č. 1/2014, kterou se upřesňuje postup při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek a služeb, jejichž předpokládaná hodnota činí 
od 200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH nepodléhající právní úpravě zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Protinávrh Pavla Kroupy (USN-Z3-80/2015):  

ZMN neschvaluje výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Mepco s. r. o, a uzavření smlouvy o 
dílo se zhotovitelem Mepco s. r. o., jehož nabídka byla na základě hodnotících kritérií dle 
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zadávacích podmínek k výběrovému řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
vedené pod názvem „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ zadávané v souladu s 
ustanoveními vnitřní směrnice města Nepomuk č. 1/2014, kterou se upřesňuje postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek a služeb, jejichž předpokládaná 
hodnota činí od 200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH nepodléhající právní úpravě 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vybrána hodnotící komisí 
jako nejvhodnější s tím, že pověřuje Radu města dalšími činnostmi a jednáním souvisejícím 
s vytvořením strategického plánu rozvoje města Nepomuk. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A x A A A A A Z A A x A 

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

Schváleno (12-0-1)  

(původní návrh RMN se tímto stal nehlasovatelným) 
 

 
17) Projekt meziobecní spolupráce (1:44:30 - 1:56:30) 
 
Předkladatel – Ing. Jiří Švec 
Zpracovatel – David Jirka (MÚ Nepomuk – koordinátor PMOS) 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 3: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Projekt meziobecní spolupráce – „Obce sobě“ je v současnosti ve fázi dokončení Souhrnného 
strategického dokumentu (analytická a návrhová část).  Jeho výsledky a výstupy byly 
projednány dne 16. 4. 2015 na 2. oficiálním setkání zástupců obcí ORP Nepomuk. Současně 
se předpokládá využití možnosti prodloužení PMOS do konce října t. r. v dosavadním režimu 
úhrad spojených mzdových nákladů. Předkládaná IZ nastiňuje možnosti a význam 
implementace zpracované strategie zejména v organizační a personální oblasti. 

V 19:50 odešel Pavel Jiran - 12 zastupitelů 

D. Jirka (MÚ Nepomuk) řekl, že PMOS byl zastupiteli přijat v roce 2013. Výsledkem projektu 
je zhruba 400 stránkový strategický dokument v oblasti školství, sociálních služeb, odpadů a 
cestovního ruchu. Realizační tým projektu nejprve pracoval na analytické části strategického 
dokumentu a následně na části strategické.  O výsledcích strategické části již byli zastupitelé 
informováni. V polovině minulého roku proběhlo 1. oficiální setkání starostů ORP Nepomuk 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 23.4.2015 

 
 

25 
 

v rámci PMOS a minulý čtvrtek, tj. 16. 4. setkání 2. Zde se přítomní zástupci obcí shodli na 
zájmu pokračovat v PMOS. Nyní přejde PMOS do fáze realizace navržených opatření. Je třeba 
určit nositele strategie. SD nevznikal od stolu, proběhla řada setkání a pracovních skupin.  

Kancelář PMOS pracuje pro město i nad rámec daný metodikou projektu. V poslední době 
kancelář pracuje na celé řadě menších i větších projektů z rozličných dotačních titulů. 
Zároveň členové týmu PMOS zpracovávají dotační monitoring pro město a nově i pro další 
subjekty na Nepomucku. Již zpracované projekty jsou vesměs úspěšné a město na ně dostalo 
dotaci. Tyto projekty se budou v nejbližší době realizovat. Mimo aktivity v oblasti dotací se 
členové týmu PMOS věnují celé řadě činností - členství v komisích města, jednáních a 
konferencích, účast na veletrzích, zpracovávání zápisů, administrativní podpora kanceláře 
starosty a místostarosty, atd.  

V 19:58 se vrátil Pavel Jiran - 13 zastupitelů 

V 19:58 odešel Miroslav Němec - 12 zastupitelů 

Dále D. Jirka řekl, že by malé obce na Nepomucku uvítali administrativní podporu pro svoji 
činnost (zejména právní, technické a dotační služby). PMOS měl původně končit k 31. 5. 
2015, ale ze strany Svazu měst a obcí přišel návrh na prodloužení projektu o 5 měsíců, tedy 
do konce října 2015 (i kvůli potřebě administrativní podpory malých obcí). Aktivity v této 
navazující části projektu budou zejména tvorba akčních plánů a zásobníku projektu a hledání 
platformy pro administrativní podporu malých obcí. Prodloužení PMOS bude možné po 
schválení dodatku původní smlouvy. Platy zaměstnanců budou opět plně hrazeny 
z prostředků EU.  Dodatek přišel v tomto týdnu, zastupitelé jej mají vytištěný na stole. Na 
závěr řekl, že napsat projekt je jen začátek a je tedy nutné se zamyslet nad posílením 
personálních kapacit na projektové řízení na městě. 

V 20:05 se vrátil Miroslav Němec - 13 zastupitelů 

DISKUZE: 

Bez příspěvku. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-81/2015): 

ZMN bere na vědomí informace o projektu PMOS. 

ZMN schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 a 
pověřuje pana Ing. Jiřího Švece k jeho podpisu. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 
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A A A A x A A Z A A A A A x A 

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

Schváleno (12-0-1) 
 

 
18) Mikroregion Nepomucko (1:56:30 - 2:15:00) 

Předkládá: Jiří Švec 
Zpracovatel – Pavel Motejzík (manažer MN, zaměstnanec MÚ) 

J. Švec seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Mikroregion Nepomucko aktivně působí na území města Nepomuk a v okolních obcích. Na 
zasedání vás budeme informovat o činnosti Mikroregionu – ukončených, probíhajících i 
připravovaných projektech. 

P. Motejzík seznámil přítomné s činností MN. Nejprve se věnoval územní působnosti MN 
(celkem 27 obcí Nepomucka, Spálenopoříčska a Žinkovska, z toho je 25 zároveň i v MAS 
SJZN). Členská obec platí určitý poplatek za obyvatele a rok a to 20 Kč/obyvatel a rok pokud 
je obec zároveň v v MAS SJZN a 10 Kč pokud není. Následně seznámil přítomné 
s představiteli MN a jeho historií. Řekl, že když před několika lety MN přebíral, byl tento DSO 
v žalostném stavu. Nyní jsou již všechny problémy zažehnány a MN tak může rozvíjet svoji 
činnost. Pomocí přiložené prezentace popsal projekty, které MN úspěšně vedl či s nimi 
obcím pomáhal. Poté se věnoval letošním projektům. Seznámil přítomné i s dalšími 
činnostmi MN jako je publikační činnost, přednášky, informační schůzky, účast na veletrzích, 
apod. MN je partnerem Plzně 2015. Následně hovořil o rozpočtu MN, řekl, že odměna, 
kterou za svoji práci dostává jako manažer MN je více méně symbolická - 5 tis. Kč čistého 
měsíčně, paní účetní má 1500 Kč čistého. Nabídl zastupitelům budoucí spolupráci (např. 
svozové auto na odpady či mikrobus). Řekl, že MN zatím nemá, na rozdíl od města Nepomuk, 
vyčerpanou podporu v režimu de minimis. Nakonec řekl, že na rok 2016 uvažuje o zvýšení 
členských poplatků/příspěvků obcí na úroveň před jeho nástupem, tedy před rokem 2012 (2. 
největší obec Spálené Poříčí s tímto souhlasí). 

DISKUZE: 

J. Polívka řekl, že v rámci publikační činnosti Nepomuku apeluje na co nejvyšší míru překladu 
do AJ potažmo NJ. Dále řekl, že by se vzhledem k množství práce, měla odměna manažera 
MN navýšit. 

P. Jiran řekl, že v rozpočtu v prezentaci nesedí celková částka na odměny s tím, co P. 
Motejzík říkal. 
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P. Motejzík řekl, že se o nesrovnalost nejedená, protože forma odměn je v rozpočtu 
zakomponována pod více položkami nikoli jen pod položkou na mzdy.  

L. Janovec (veřejnost) řekl, že, když byl na výstavě v Německu, byla tam část věnovaná 
Plzeňskému kraji a Nepomuk tam zastoupení neměl. Bylo by dobré, aby se na podobných 
akcích Nepomuk prezentoval. 

P. Motejzík řekl obecně k publikační činnosti, že se snaží o co nejvyšší míru překladu do AJ a 
NJ, do budoucna se na to ještě více zaměří. 

ZMN bere na vědomí informace o činnosti Mikroregionu Nepomucko. (USN-Z3-82/2015) 
 

 
19) Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o omezení provozní doby v pohostinských a 
jiných obdobných zařízení na území města Nepomuku (2:15:00 - 2:30:00) 

Předkladatel a zpracovatel: Pavel Kroupa   

P. Kroupa seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Vzhledem ke kontroverzím, které vzbudila a stále vzbuzuje vyhláška o omezení otevírací 
doby restaurací a barů si dovoluji navrhnout znovuotevření této otázky. 
Předně musím říci, že záležitost byla v tomto volebním období diskutována na půdě městské 
rady i kulturní komise a to bez dosažení jasného konsenzu. 
Jaké jsou výsledky devítiměsíčního působení vyhlášky? Lze říci, že se naplnily v jistém ohledu 
jak prognózy jejích zastánců, tak odpůrců. Uvedené údaje nejsou podložené žádnou 
statistikou, berte je tedy, prosím, s rezervou: Údajně ubylo problémů s vandalismem, v noci 
je ve městě větší klid, ráno se po náměstí nepovalují opilci. Na druhé straně není vyhláška 
fakticky dodržována. Sice již padly i pokuty za její porušování, ale model „zamčené dveře – 
soukromá akce“ je běžně praktikován a vyhláška je takto (zcela legálně) obcházena.  Město 
existencí této vyhlášky ovšem vysílá jasný signál, že nestojí o noční život. Což je poněkud 
v rozporu se snahou být centrem kulturního dění. Je třeba dodat, že „rušení nočního klidu“ 
(natož pak vandalismus!) upravují zákonné normy a pro dodržování tohoto klidu není žádná 
vyhláška třeba. Stávající vyhláška pouze nutí provozovatele barů, diskoték atp. zavírat 
v jistou hodinu. Respektive mít dle vyhlášky nastavenou oficiální otevírací dobu. Ale nerad 
bych se opakoval. Argumentů proti jsem uváděl dostatek již před rokem. 
Návrh je předkládán ve dvou variantách: Varianta A obnovuje stav platný před 20. 6. 2014 a 
zcela ruší stávající vyhlášku. Varianta B  je méně liberální, vyhlášku zachovává, ale zmírňuje. 
Umožňuje existenci nočního života o víkendu. Vychází tak vstříc účastníkům koncertů, 
diskoték a jiných akcí, které nenutí odejít v jistou hodinu domů, ale umožňuje jim setrvat 
v nočním baru např. až do ranního vlaku. Ve všední dny (dle hesla „ráno se vstává do práce“) 
pak zachovává omezení otevírací doby, které ale také lehce zmírňuje (a vychází tak vstříc 
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těm, kteří mají např. odpolední směnu a pak chtějí zajít na pivo). Konkrétní změny oproti 
platné úpravě: zrušení povinné zavírací doby v pátek a v sobotu (respektive v noci na den 
pracovního klidu) – a tím i zrušení výjimky pro Silvestr; posunutí nejpozdnější zavírací doby 
ve všední dny na 1:00; zjednodušení postupu pro udělení výjimky ze strany městské rady. 

Přílohy: vyhláška ve variantách – OZV_hospodyA.docx ; OZV hospodyB.docx 

DISKUZE: 

V. Novák se zeptal, co vedlo Pavla Kroupu k návrhu změny vyhlášky, ale že to 
pravděpodobně ví. Řekl, že stávající podoba vyhlášky byla schválena v souladu s názory 
občanů. Je proti její změně. 

K. Kotiš (vedoucí OO PČR Nepomuk) řekl, že od doby, co je vyhláška v platnosti, neevidují 
incidenty typu rušení nočního klidu či vandalismus v době, kdy mají být provozovny 
uzavřeny. Vyhláška má tedy pozitivní vliv na veřejný pořádek ve městě. 

A. Marušincová řekla, že vyhláška byla přijata kvůli vandalismu ve městě, který týkal 
především městského majetku. Nebyla tedy přijata zbytečně. 

P. Kroupa řekl, že současný návrh není návrh rady ale jeho a částečně vychází i ze slibu 
voličům v předvolební kampani. Dále se zeptal, že když V. Novák ví, proč návrh podává, ať to 
řekne. 

V. Novák řekl, že se k tomu nebude veřejně vyjadřovat. 

P. Kroupa upozornil, že pokud nebude schválen ani jen z předložených návrhů bude nadále 
v platnosti stávající vyhláška. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-83/2015): 

ZMN schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 
2/2014. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

N N N A x A N N N N A A A x Z 

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

Neschváleno (5-7-1) 

ZMN schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o omezení provozní doby 
pohostinských a jiných obdobných zařízení. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

N N N A x A N N N Z A A A x Z 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Nechváleno (5-6-2) 
 

 
20) Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk a 
obcí Měcholupy (2:30:00 - 2:32:30) 

Předkladatel: Rada města 
Zpracovatel: Pavel Kroupa 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 6: Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi 
městem Nepomuk a obcí Měcholupy 

Ve 20:36 odešel Václav Novák - 12 zastupitelů 

Ve 20:38 přišel Václav Novák - 13 zastupitelů 
 
P. Kroupa seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Obec Měcholupy projevila zájem (v souvislosti s povinností separovat biologicky rozložitelný 
a kovový odpad) o využití našeho sběrného dvora. Zástupcům obce byla nabídnuta možnost 
připojit se k obcím Třebčice, Mohelnice, Životice, Čmelíny,Tojice a Žinkovy*, které mají 
uzavřenou smlouvu s naším městem již od roku 2009. Partnerské obce hradí náklady na 
likvidaci odpadu odevzdaného do sběrného dvora za své občany dle platného ceníku (* 
výjimkou je městys Žinkovy, který od r. 2012 neplatí – platí přímo jeho občané /jako kdokoliv 
další, kdo odveze odpad do sb. dvora/, ale smlouvu /příslušně upravenou/ má). Návrh 
smlouvy s obcí Měcholupy vychází z původního modelu, smlouva je identická jako mají 
Třebčice a spol. – tedy za občany Měcholup, kteří odevzdají odpad, bude platit obec 
Měcholupy. 
Pro město Nepomuk nevznikají přijetím návrhu prakticky žádné další náklady, naopak – ceník 
je u některých kategorií odpadu nastaven nad výši skutečných nákladů spojených s likvidací 
daného typu odpadu. 

Zastupitelstvo obce Měcholupy již smlouvu schválilo 27. 3. 2015. 

Pokud uvažujeme o větší spolupráci obcí Nepomucka v oblasti nakládání s odpady, je 
schválení této smlouvy krokem správným směrem. 

Příloha v podkladech: Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů - Sběrný 
dvůr smlouva - Měcholupy.doc 

DISKUZE 

Bez příspěvků. 
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HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-84/2015) 

ZMN schvaluje smlouvu o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem 
Nepomuk a obcí Měcholupy. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A x A A A A A A A A x A 

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

Schváleno (13-0-0) 
 

 
21) Investice Města Nepomuk (2:32:30 - 2:38:30) 

Předkladatel a zpracovatel: Jiří Švec   

J. Švec seznámil přítomné s investicemi města: 
 

1. Výstavba KK u Pyramidy - již se stavebně rozbíhá. Zítra se bude testovat, je-li možné 
využívat již schválené objízdné trasy pro autobusy. V pondělí bude tato trasa osazena 
dopravními značkami. V úterý během dne již budou tyto trasy autobusy využívány. 
Následně dojde k zahájení uzavírky v části nádražní ulice (od budoucího KK k otáčce) 
a přilehlých částí Husovy ulice. Dále řekl, že město Nepomuk bude při kontrolních 
dnech pořizovat krátký záznam - tiskové zprávy, které budou okamžitě zveřejňovány 
na webu města.  

2. Zateplení ZŠ Nepomuk - je ve fázi schvalování žádosti o dotaci. 
3. Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Nepomuk - je ve fázi projektování. Až bude 

vyhlášen dotační titul, budeme žádat o dotaci. 
4. Nosič za traktor - nelze zažádat - město Nepomuk má vyčerpanou veřejnou podporu 

de minimis.  
5. Rekonstrukce plynové kotelny ve sportovní hale - ve fázi projektu, VŘ bude vyhlášena 

někdy v létě. 
6. Zahrada v přírodním stylu při MŠ Nepomuk -  je ve fázi schvalování žádosti o dotaci.  
7. Městská cyklotrasa Nepomuk - vybavení města mobiliářem (cyklostojany, infotablule, 

atd.) 
8. Stálá expozice Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk - zbudování nové stálé 

expozice na téma Zelená Hora a Černí baroni v muzeu Nepomuk. 
9. Výsadba stromků mezi historickým centrem města Nepomuka zámkem Zelená Hora 

DISKUZE: 

Bez přípěvků. 
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ZMN bere na vědomí informace o realizaci investic města Nepomuk. (USN-Z3-85/2015) 
 

22) 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (2:38:30 - 2:45:00) 

Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 5: Rozpočtová opatření - 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 
2015 

J. Švec předal slovo J. Smolíkovi.  

Ve 20:45 odešli Pavel Kroupa a Václav Kovář - 11 zastupitelů 

J. Somolík řekl, seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Příjmy v únoru 2015 navýšily 2 dotace o částku 474,13 tis. Kč. Jednalo se o tyto dotace: 

428,57 tis. Kč - neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven (od 
Plzeňského kraje) 
45,56 tis. Kč - transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (4 x 11,39 tis. Kč) 

Příjmy po 2. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 287 719 630,00 Kč. 
Výdaje v únoru 2015 byly navýšeny o stejnou částku jako příjmy tj. o 474,13 tis. Kč.  
Paragraf 3314 – Činnosti knihovnické navýšen o 428,57 tis. Kč 
Paragraf 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) navýšen o 45,56 
tis. Kč 

Z kapitálových výdajů bylo dále přesunuto 200 tis. Kč na běžné výdaje. V plánu investic bylo 
na rok 2015 schváleno 200 tis. Kč - Strategické plánování a příprava projektů. Dle §11 odst. 8 
vyhl. č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky se v případě 
plánů rozvoje nejedná o dlouhodobý nehmotný majetek a tudíž se nejedná ani o investici. 
Jedná se o provozní výdaje, které budou zaúčtovány na § 3639 položku 5166. Z tohoto 
důvodu bylo přesunuto těch 200 tis. Kč z kapitálových výdajů na výdaje běžné. 

Do plánu investic byly zařazeny nové investice: 
Nosič kontejneru za traktor s částkou 400 tis. Kč 
Kompostéry a kontejnery na bioodpad s částkou 500 tis. Kč 
Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec s částkou 100 tis. Kč 
Investice Zateplení ZŠ ponížena o 1000 tis. Kč 

Výdaje po 2. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 310 372 540,00 Kč 

Příloha v podkladech:  2. rozpočtové opatření 2015.xls 
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Ve 20:48 přišel Pavel Kroupa - 12 zastupitelů 

DISKUZE: 

Jedna z přítomných dam z veřejnosti řekla, že u bytovky na Vinici se objevil velký kontejner 
na bioodpad. 

J. Švec řekl, že kontejner není města, máme jej zapůjčený od Kasejovic - jedná se tedy zatím 
pouze o zkušební provoz. Uvidíme, jak se bude plnit. Nemusíte mít obavu ze zápachu, 
jakmile bude naplněn či začne zapáchat, bude ihned vyvezen (můžeme si jej vyvézt vlastními 
silami). 

Ve 20:50 odešla Alena Marušincová - 11 zastupitelů 

J. Švec vyzval Z. Bouše, aby se ke 2. RO vyjádřil za FV. Z. Bouše řekl, že FV 2. RO projednal a 
doporučuje ji ke schválení. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-86/2015): 

ZMN schvaluje 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 719 
630,00 Kč a výdaje 310 372 540,00 Kč. 

ZMN pověřuje Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

- A - A x A A Z A A A A A x A 

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

Schváleno (10-0-1) 
 

 
22) 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (2:45:00 - 2:48:00) 

Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 5: Rozpočtová opatření - 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 
2015 

Ve 20:52 přišla Alena Marušincová - 12 zastupitelů 

J. Švec předal slovo J. Smolíkovi.  

J. Somolík řekl, seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Příjmy v rámci 3. rozpočtového opatření navýšila 1 dotace. Jedná se o neinvestiční účelovou 
dotaci Ministerstva dopravy ve výši 36,3 tis. Kč na úhradu pořízení zařízení na skenování pro 
potřeby aplikace Centrálního registru vozidel.  

Příjmy po 3. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 287 755 930,00 Kč. 

Výdaje v rámci 4. rozpočtového opatření byly navýšeny o stejnou částku jako příjmy tj. o 36,3 
tis. Kč.  Výdaje z přijaté dotace Ministerstva dopravy se zaúčtuje na paragrafu 7161 – Činnost 
místní správy, neboť na tento paragraf se účtují veškeré náklady související s výkonem 
činnosti odboru dopravy. 

Kapitálové výdaje - Zrušena investice “Nosič kontejneru za traktor” a tato investice 
nahrazena novou investicí “Silniční váha ve sběrném dvoře “. Rozpočtovaná částka pro 
novou investici zůstává stejná jako rozpočtovaná částka u investice zrušené, tj. 400 tis. Kč. 

Výdaje po 3. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 310 408 840,00 Kč. 

Příloha v podkladech:  3. rozpočtové opatření 2015.xls 

DISKUZE: 

J. Švec vyzval Z. Bouše, aby se k 3. RO vyjádřil za FV. Z. Bouše řekl, že FV 3. RO projednal a 
doporučuje ji ke schválení. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-87/2015): 

ZMN schvaluje 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 755 
930,00 Kč a výdaje 310 408 840,00 Kč. 

ZMN pověřuje Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

- A Z A x A A Z A A A A A x A 

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

Schváleno (10-0-2) 
 

 
23) 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (2:48:00 - 2:58:30) 

Předkládá: Rada města Nepomuk (RMN) 
Zpracoval: Jaroslav Somolík (MÚ Nepomuk) 

PŘÍLOHA ZÁPISU č. 5: Rozpočtová opatření - 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 
2015 
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Ve 20:55 přišel Václav Kovář - 13 zastupitelů 

J. Švec předal slovo J. Smolíkovi.  

J. Somolík řekl, seznámil přítomné s tímto bodem pomocí přiložené důvodové zprávy: 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Příjmy v rámci 4. rozpočtového opatření byly navýšeny o 739 900 Kč. Na straně příjmů bylo 
navýšeno: poplatek ze psů o částku 5 000 Kč (k 31. 03. 2015 vybráno na tomto poplatku 
95,238 tis. Kč), dotace 4116 o částku 22 780 Kč (transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní 
politiku zaměstnanosti 2 x 11 390 Kč), dotace 4122 o částku 178 790 Kč (neinvestiční dotace 
Plzeňského kraje na pečovatelskou službu), dotace 4213 o částku 349 400 Kč (dotace SZIF na 
Multimediální výuku ve volnočasovém centru FÉNIX) a dotace 4216 o částku 183 930 Kč 
(dotace SFŽP na zametací stroj). 

Příjmy po 4. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 288 495 830,00 Kč. 

Výdaje v rámci 4. rozpočtového opatření byly navýšeny o stejnou částku jako příjmy tj. o 739 
900 Kč.  Tato částka na straně výdajů byla rozdělena takto:  

Na kapitálové výdaje (investice) byla využita částka 533 330 Kč (349 400 Kč z dotace SZIF na 
Multimediální výuku ve volnočasovém centru FÉNIX a 183 930 Kč z dotace SFŽP na zametací 
stroj). 

Na § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) bylo zaúčtováno 27 
780 Kč (22 780 Kč  -  transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti 2 x 11 390 
Kč a 5 000 Kč - poplatek ze psů). 

Na § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení bylo 
zaúčtováno 178 790 Kč - neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu. 

Dále byl v běžných výdajích uskutečněn přesun 100 000 Kč z činnosti místní správy na Ostatní 
činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce) 

Kapitálové výdaje (investice) 

Finanční prostředky ve výši 533 330 Kč (349 400 Kč z dotace SZIF na Multimediální výuku ve 
volnočasovém centru FÉNIX a 183 930 Kč z dotace SFŽP na zametací stroj) byly rozděleny 
takto: 

- 66 300 Kč - Výměna plynového kotle Záchranná služba Nepomuk (nová investice) 
- 79 600 Kč - Výměna plynového kotle Hasiči Nepomuk (nová investice) 
- 104 430 Kč - Výměna plynového kotle Hasiči - kotelna Nepomuk (nová investice) 

 J. Somolík řekl, že zde je ve skutečnosti rozdíl oproti podkladům, které zastupitelé 
obdrželi. Rada města z 21. 4. totiž tyto 3 investice (66 300 Kč na výměnu 
plynového kotle Záchranná služba Nepomuk, 79 600 Kč na výměnu plynového 
kotle Hasiči Nepomuk, 104 430 Kč na výměnu plynového kotle Hasiči - kotelna 
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Nepomuk) neschválila a finance (dohromady 250 330 Kč), tak byly přesunuty do 
položky REZERVA.  

- 283 000 Kč – Nákup pozemků 

V kapitálových výdajích (investicích) byl dále uskutečněn přesun 243 620 Kč z investice 
“Zateplení ZŠ” na nově vytvořenou investici “Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec” (43 620 Kč) 
a na investici “Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami” (200 000 Kč). 

Výdaje po 4. úpravě rozpočtu v roce 2015 činí 311 148 740,00 Kč. 

Příloha v podkladech:  4. rozpočtové opatření 2015.xls 

DISKUZE: 

A. Marušincová řekla, že v původním rozpočtu na rok 2015 byla částka přidělaná na 
zateplení ZŠ Nepomuk 16,5 mil. a nyní je tam jen 14,5 mil. Kč. 

J. Somolík řekl, že k tomu došlo přesunem financí na jiné investice v důsledku již schválených 
RO. 

A. Marušincová upozornila, že škola bude stát více, i více než těch původních 16, 5 mil Kč, 
zhruba 18 mil. Kč. Dále řekla, že je nutné si dát pozor na zavádění stále nových a nových 
investic, abychom pak na zateplení ZŠ měly finance, až se vysoutěží zhotovitel. 

L. Janovec (veřejnost) se zeptal na spojitost mezi SZIF s multimediální učebnou FÉNIX. 

P. Kroupa řekl, že do FÉNIXE totiž šly finance přes MAS SJZN. 

J. Švec vyzval Z. Bouše, aby se k 4. RO vyjádřil za FV. Z. Bouše řekl, že FV 4. RO projednal a 
doporučuje ji ke schválení. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení (USN-Z3-88/2015) 

ZMN schvaluje 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 288 495 
830,00 Kč a výdaje 311 148 740,00 Kč. 

ZMN pověřuje Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 

VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN 

A A A A x A A Z A A A A A x A 

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

Schváleno (12-0-1) 
 

 
24) Různé a diskuze (od 2:58:30)  



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání ze dne 23.4.2015 

 
 

36 
 

Jedna z přítomných dam z veřejnosti řekla, že v Tojicích mají veřejně přístupný stůl na ping 
pong a ptá se, jestli by nějaké stoly na ping pong šlo někde po městě rovněž umístit. 

V. Vokurka řekl, že vhodným místem by byl např. prostor mezi bytovkami při cestě 
z obchodu COOP nahoru ke školce po pravé straně.  

M. Demela řekl, že byl pověřen předsedkyní školské rady paní Mgr. Růžičkovou vyřídit na 
jednání zastupitelstva žádost ZŠ Nepomuk o zahájení jednání mezi městem Nepomuk a ČSAD 
autobusy Plzeň a. s. o změně jízdního řádu odjezdu vybraných autobusů od školy, kdy ty 
odjíždí chvíli před příchodem žáků a ti pak musí na zastávce vyčkat příjezdu dalšího spoje. 

J. Švec řekl, že se bude záležitostí zabývat. 

V. Kovář řekl, že mimo posun KÚ Dvorec vs. Vrčeň je nutné řešit i změnu KÚ Nepomuk vs.  
Kláštěr, kdy část bytovek Na Vinici je v KÚ obce Kláštěr. Problém pak nastává zejména při 
volbách, kdy občané této části města jsou řazeni jako obyvatelé Kláštera a věc se pak musí 
řešit. S nástupem nových registrů, by mohlo být řešení ještě složitější.  

J. Švec řekl, že jednání o změně KÚ Nepomuk vs. Klášter právě probíhají. Hranice byly 
nastaveny dle našeho návrhu a zastupitelé obce Klášter se k věci v blízké době vyjádří. 

V. Novák se zeptal kolik je neplatičů v nájemních bytech města. Dále pak jaký je počet psů 
v nepomuckých domácnostech a jak je počet neplatičů za psy. 

J. Švec řekl, že odpověď na místě nezná a tak bude V. Novákovi do týdne odpovězeno 
písemně. 

Z. Bouše řekl, že za rok 2014 město Nepomuk evidovalo 1 neplatiče za psa. Samozřejmě jsou 
tu ale lidé, kteří nemají psa přihlášeného. 

A. Marušincová řekla, že se počet psů složitě zjišťuje a samozřejmě spousta psů není 
přihlášených. Dříve jsme to dělali tak, že nám p. Tymlová (MÚ Nepomuk) vyjela určitou ulici 
a v ní počet psů a to jsme pak konfrontovali s realitou. Vždy se pak našlo pár lidí, co svého 
psa přihlásilo a poplatek zaplatilo. 

M. Baroch řekl, že se ještě vrátí ke stolu na ping pong. Toto je jedna z věcí, kterou by řešil SP 
města, díky němuž bychom znali potřeby veřejnosti. 

L. Janovec (veřejnost) řekl, že pokud má město stále svého zahradníka, bylo by dobré, aby 
zaléval nově vysázenou zeleň v Nádražní ulici. Je sucho a některé keříky v místě již uhynuly. 

J. Švec řekl, že informaci předá F. Holubovi. 

S. Novotný (HZS PK Nepomuk) řekl, že nebylo v objízdných trasách KK Pyramida určeno, kudy 
bude jezdit IZS. Je stanoveno, že nákladní automobily budou jezdit přes Třebčice. IZS by 
v případě potřeby měly jezdit stejně jako autobusy. Toto by se mělo určit dopravním 
značkami. 

J. Švec řekl, že hasiči budou mít přednost i bez cedulí. 

p. Kubík (veřejnost) řekl, že cesta k autocvičišti je rozbitá od projíždějících nákladních 
automobilů.  
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J. Švec řekl, že o situaci ví a že oprava cesty je již připravena měla by brzy proběhnout. 

p. Kubík reagoval tím, že je to cesta pro osobní automobily a pokud, tam budou po její 
opravě dál jezdit i nákladní auta, tak se situace bude opakovat. 

J. Švec řekl, že věc zkonzultuje s patřičnými úřady a pokud to bude schváleno, tak na místo 
instalují dopravní značení. 

A. Marušincová řekla, že cesta není města, ale paní Horákové. 

Pán z veřejnosti řekl, že část cesty je města a část nikoli. 

A. Marušincová řekla, že bychom tu část, jež není města, mohli odkoupit. 

J. Švec poprosil o toleranci v rámci stavby KK Pyramida. Dále řekl, že příští jednání 
zastupitelstva bude pravděpodobně ke konci měsíce června. Nakonec upozornil na akci 
v rámci 70 let od ukončení 2. sv. války, při níž bude k vidění 29. 4. v podvečer na náměstí v 
Nepomuku dobová kolona americké armády včetně tanků. 
 

 
 

25) Závěr 

J. Švec poděkoval přítomným za účast. 
 
Konec jednání: 21:15  
 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Pavel Vacík 
V Nepomuku dne 23. 4. 2015 

 

Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

Ověřili: 

Ing. Pavel Jiran ........................................................................... …………………………………………… 

Milan Demela….....……………………………………………………………………………............................... 
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PŘÍLOHY:  

1. Přehled hlasování jednotlivých zastupitelů na V. zasedání zastupitelstva 
2. Soupis usnesení z V. zasedání zastupitelstva 
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s 
rozšířenou působností“ 

4. Dotační programy města 
A. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města – příspěvky nad 

20 tis. Kč   
B. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro programy 1, 2 a 3 

5. Rozpočtová opatření 
A. 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 
B. 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 
C. 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 

6. Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk 
a obcí Měcholupy 

7. Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 2571-36/2015 nemovitých věcí parc. č. 566/23, k. 
ú. Nepomuk, obec Nepomuk, okr. Plzeň-jih 
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PŘÍLOHA 1: Přehled hlasování jednotlivých zastupitelů na IV. zasedání zastupitelstva 

 VK JP AM PJ FH MDe VR VN JŠ VV MB PK ZB MDu MN S/N 
Program A x A A x A A A A A A A A x A S 

B
o

d
 p

ro
gr

am
u

 č
ís

lo
: 

1 Bod bez hlasování.  
2 Bod bez hlasování.  

3a A x A A x A A A A A A A A x A S 
3b A x A A x A A A A A A A A x A S 
4 Bod bez hlasování.  
5 Bod bez hlasování.  
6 Bod bez hlasování.  
7 A x A A x A A A A A A A A x A S 
8 Z Z A A x A A Z A Z A A A x A S 
9 A A A A x A A A A A A A A x A S 

10 A A A A x A A A A A A A A x A S 
11 A A A A x A A A A A A A A x A S 
12 A A A A x A A A Z A A A A x A S 
13 A A A A x A A A A A A A A x A S 
14 Z Z N A x A A N A A A A A x Z S 

15 A A Z A x A A Z A A A Z A x A S 
16 A A A A x A A A A A Z A A x A S 
17 A A A A x A A Z A A A A A x A S 
18 Bod bez hlasování.  
19
a N N N A x A N N N N A A A x Z N 

19
b N N N A x A N N N Z A A A x Z N 

20 A A A A x A A A A A A A A x A S 
21 Bod bez hlasování.  
22 - A - A x A A Z A A A A A x A S 
23 - A Z A x A A Z A A A A A x A S 
24 A A A A x A A Z A A A A A x A S 
25 Bod bez hlasování.  

26 Bod bez hlasování.  

(A = ano, N = ne, Z= zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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PŘÍLOHA 2: Soupis usnesení z IV. zasedání zastupitelstva  

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-67/2015) 

Volí (12-0-0) 

Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch, Vladimír Rund 

Volí (12-0-0) 

Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Pavel Jiran, Mgr. Milan Demela 
 

Kontrola plnění usnesení (USN-Z3-68/2015) 

Bere na vědomí 

Kontrolu plnění usnesení 
 

Zprávy z jednání městské rady (USN-Z3-69/2015) 

Bere na vědomí 

Informace z jednání městské rady  
 

Zprávy z jednání výborů (USN-Z3-70/2015) 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Finančního výboru 

Bere na vědomí 

Zprávy z jednání Kontrolního výboru 
 

Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. 
Družstevní) za 150 Kč/m2 (USN-Z3-71/2015) 

Schvaluje (12-0-0) 

Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. 
Družstevní) vlastníkovi garáže p. Petru Kalabzovi (Dvorec) za 150 Kč/m2. 
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Odkoupení pozemku p. č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk v lokalitě 
u „Pyramidy“ od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu 83 Kč/m2 (USN-Z3-72/2015) 

Schvaluje (9-0-4) 

Odkoupení pozemku p. č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk v lokalitě u 
“Pyramidy” od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu 83 Kč/m2. 
 

Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na změnu katastrální hranice mezi k. ú. 
Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný městu Nepomuk a obci Vrčeň k vyjádření (USN-Z3-73/2015) 

Schvaluje (13-0-0) 

Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj (KÚ pro PK) na změnu katastrální hranice mezi k. 
ú. Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný Městu Nepomuk a Obci Vrčeň k vyjádření. 
 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 
11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 (USN-Z3-74/2015) 

Schvaluje (13-0-0) 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Františkem Kopeckým na byt v Nepomuku, 
Za Kostelem 567, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 za cenu platnou pro 
rok 2015 ve výši 586 571,- Kč s tím, že první splátka ve výši 260 000,- Kč bude uhrazena při 
podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 326 571,- Kč je splatný do 31. 12. 2015. 
 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9, o 
velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2 (USN-Z3-75/2015) 

Schvaluje (13-0-0) 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Janou Brejchovou a Janem Brejchou na byt 
v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9, o velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2 za cenu 
platnou pro rok 2015 ve výši 816 872,- Kč s tím, že již mají zaplacenou první splátku ve výši 
449 240,- Kč. Doplatek ve výši 367 632,- Kč je splatný do 31. 12. 2015. 
 

Změna člena představenstva KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec a.s. za město 
Nepomuk (USN-Z3-76/2015) 

Doporučuje (12-0-1) 

V souladu s § 84 odst. 2 písm. g zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a změn, představenstvu Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s., aby na valné 
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hromadě navrhla ke schválení pana Ing. Jiřího Švece za člena představenstva uvedené 
společnosti. 
 

Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti (USN-
Z3-77/2015) 

Schvaluje (13-0-0) 

Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti v roce 2015 - výše příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2015 činí 
114.540,- Kč. 
 

Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města (USN-Z3-78/2015) 

Schvaluje (8-2-3) 

Poskytnutí finančních příspěvků z dotačního programu Podpora činnosti neziskových 
organizací dle přiložené tabulky a dále schvaluje smlouvy dle vzorových smluv o poskytnutí 
veřejné dotace. 
 

Nepomucké pivní slavnosti (USN-Z3-79/2015) 

Schvaluje (10-0-3) 

Finanční dar 70.000,- Kč o. s. Nepal na realizaci XXIII. Nepomuckých pivních slavností a 
uzavření odpovídající smlouvy. 
 

Strategický plán rozvoje města Nepomuk (USN-Z3-80/2015) 

Bere na vědomí 

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby vedené pod názvem 
„Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ a seznam dodavatelů, kterým byla zaslána výzva 
k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby vedené pod názvem 
„Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ v souladu s ustanoveními vnitřní směrnice města 
Nepomuk č. 1/2014, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu u dodávek a služeb, jejichž předpokládaná hodnota činí od 200.000,- Kč do 
2.000.000,- Kč bez DPH nepodléhající právní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 

Neschvaluje (12-0-1) 
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Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Mepco s. r. o, a uzavření smlouvy o dílo se 
zhotovitelem Mepco s. r. o., jehož nabídka byla na základě hodnotících kritérií dle zadávacích 
podmínek k výběrovému řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby vedené pod 
názvem „Strategický plán rozvoje města Nepomuk“ zadávané v souladu s ustanoveními 
vnitřní směrnice města Nepomuk č. 1/2014, kterou se upřesňuje postup při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu u dodávek a služeb, jejichž předpokládaná hodnota činí 
od 200.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH nepodléhající právní úpravě zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vybrána hodnotící komisí jako nejvhodnější 
s tím, že pověřuje Radu města dalšími činnostmi a jednáním souvisejícím s vytvořením 
strategického plánu rozvoje města Nepomuk. 
 

Projekt meziobecní spolupráce (USN-Z3-81/2015) 

Bere na vědomí  

Informace o projektu PMOS. 

Schvaluje (12-0-1) 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 a pověřuje pana Ing. Jiřího 
Švece k jeho podpisu. 
 

Mikroregion Nepomucko (USN-Z3-82/2015) 

Bere na vědomí  

Informace o činnosti Mikroregionu Nepomucko. 
 

Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk a 
obcí Měcholupy (USN-Z3-84/2015) 

Schvaluje (13-0-0) 

Smlouvu o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk a obcí 
Měcholupy. 
 

Investice Města Nepomuk (USN-Z3-85/2015) 

Bere na vědomí  

Informace o realizaci investic města Nepomuk. 
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2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (USN-Z3-86/2015) 

Schvaluje (10-0-1) 

2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 719 630,00 Kč a výdaje 
310 372 540,00 Kč. 

Pověřuje  

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 
 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (USN-Z3-87/2015) 

Schvaluje (10-0-2) 

3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 287 755 930,00 Kč a výdaje 
310 408 840,00 Kč. 

Pověřuje  

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 
 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (USN-Z3-88/2015) 

Schvaluje (12-0-1) 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 – příjmy činí 288 495 830,00 Kč a výdaje 
311 148 740,00 Kč. 

Pověřuje  

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek. 
 
 

 

 

 

PŘÍLOHA 3: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ 
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PŘÍLOHA 4: Dotační programy města  

A. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města – příspěvky 
nad 20 tis. Kč   

 

číslo 

žádosti žadatel název projektu

celkový 

rozpočet 

(Kč)

žádáno 

z Programu

(Kč)

Výše dotace (Kč)

8 TJ Slavoj Dvorec ČINNOST TJ SLAVOJ DVOERC V ROCE 2015 - ŽÁDOST A 90 000,00 45 000 45 000

18 TJ SOKOL NEPOMUK REVITALIZACE POVRCHŮ PRO TENIS A PÉTANQUE 34 724,00 24 307 22 000

19 Automoto klub Nepomuk v AČR XXXIV. NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK 280 000,00 42 000 37 000

22 Sbor Dobrovolných hasičů Nepomuk NÁKUP SOUTĚŽNÍCH TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 65 000,00 45 000 33 000

23 Fotbalový klub Nepomuk FK NEPOMUK - NÁKUP TRAVNÍ SEKAČKY 82 562,00 25 000 25 000

24 Fotbalový klub Nepomuk FK NEPOMUK - HLUBINNÝ VRT 123 330,00 25 000 23 000

25 Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Nepomuk Obnova stávajícího materiálu 98 000,00 67 000 40 000

273 307 225 000Celkový objem finančních prostředků žádaný z programu "Podpora činnosti neziskových organizací"

Příspěvky z dotačního programu Podpora činnosti neziskových organizací v roce 2015

schvalované zastupitelstvem města
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B. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace pro programy 1, 2 a 3 
 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
z dotačního programu města Nepomuk „Podpora volnočasových aktivit dětí a 

mládeže“  
uzavřená podle:  

 
● §159 a §160 a §164 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ ● 

● §10a zákona č. 250/2000 Sb. „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“ ● 
● §66c a §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ ●     

 
 
 

I. Účastníci smlouvy 
 

Poskytovatel dotace: 
Město Nepomuk, IČ 00256986, náměstí A. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou 
města Ing. Jiřím Švecem 
 

a 
 
Příjemce dotace - nezisková právnická osoba: 
Název: 
Zápis ve veřejném rejstříku: 
Sídlo: 
Identifikační číslo: 
Statutární zástupce:        

 

II. Preambule 
 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačního programu 
města Nepomuk pod názvem „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“, schváleného 
rozhodnutím zastupitelstva města Nepomuk usnesením číslo ……… ze dne ………………… (dále 
dotační program). 
 
(2) Příjemce prohlašuje, že podmínky dotačního programu obdržel, vzal na vědomí, a že 
jsou mu dokonale známy. Strany činí podmínky dotačního programu závazné pro právní 
vztah z této smlouvy.  
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III. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace 
 

(1) Bankovní spojení poskytovatele je:  
Banka: ………………………………………..  číslo účtu: ……………………/…………….. 
 
(2) Bankovní spojení příjemce je:  
Banka: ………………………………………..  číslo účtu: ……………………/…………….. 
 
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele 
na bankovní účet příjemce.  
 

 
IV. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí  

 
(1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši ………………,-Kč. 
 
(2) Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako dotace je rozpočet města Nepomuk. 
 
 

V. Účel a doba dosažení účelu dotace 
 

(1) Dotace se v souladu s dotačním programem poskytuje pro účel podpory celoročních 
volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež 
prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou neziskovými právnickými osobami. 
(2) Základní dotaci (první jarní výzva) lze využít pro plošnou podporu volnočasových 
aktivit dětí a mládeže ve městě; prémiovou dotaci (druhá podzimní výzva) lze použít 
k ocenění oddílů a kroužků, které dosáhly vynikajících sportovních či jiných výsledků, 
reprezentovaly mimořádně úspěšně město atp. 
 
(3) Činnosti, které jsou dotací podporovány, příjemce uskuteční v průběhu kalendářního 
roku 2015.  
 
 

VI. Žádost o dotaci 
 
(1) Dotace se poskytuje na písemnou žádost příjemce, jejíž vzor je přílohou dotačního 
programu.  
 
(2) Žádost obsahuje zejména tyto údaje: 
○ název, sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu žadatele ve veřejném rejstříku,  
○ identifikaci osob zastupujících žadatele s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s  
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    podílem v osobě žadatele, osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výši tohoto podílu, 
○ požadovanou částku, 
○ přesné určení účelu, na který žadatel chce dotaci použít, 
○ dobu, v níž má být dosaženo účelu dotace, 
○ odůvodnění žádosti, 
○ seznam příloh žádosti, které musí být nejméně v rozsahu stanoveném dotačním 
programem, 
○ den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele. 
  
 

VII. Podmínky poskytnutí a použití dotace a povinnosti příjemce  
 
(1) Dotace se vyplácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet příjemce, uvedený v 
této smlouvě do 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovatelem. 
 
(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká naplněním podmínek stanovených v dotačním 
programu a v této smlouvě, po posouzení a odsouhlasení poskytovatelem.  
 
 
(3) Příjemce je povinen umožnit poskytovatelem určenému zástupci sledovat veškerou 
činnost, na jejíž podporu se dotace poskytuje. Za tím účelem je příjemce povinen umožnit 
zástupci poskytovatele kdykoli vstoupit do provozních prostor příjemce, umožnit mu účast 
na kterékoli akci a činnosti příjemce a nahlédnout do všech souvisejících dokladů a 
materiálů, existujících v jakékoli podobě. Jinak má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.      
 
(4) Pokud se ukáže jakákoli informace, podklad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcem 
v žádosti o poskytnutí dotace nebo jiným způsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá 
nebo neúplná, nárok na poskytnutí dotace zaniká; pokud byla dotace již vyplacena, vzniká 
příjemci povinnost ji v celé vyplacené výši bez odkladu poskytovateli vrátit.  
 
 

VIII. Porušení rozpočtové kázně 
 
(1) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace podle této smlouvy. 
 
(2) Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená dotačním programem nebo touto smlouvou, anebo neprokáže-li příjemce, jak 
byla dotace použita. Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byla dotace neoprávněně 
použita nebo den jejího připsání na účet příjemce u dotace poskytované zpětně.   
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(3) Zadržením dotace je porušení povinnosti jejího vrácení ve stanoveném termínu. 
Dnem porušení rozpočtové kázně je den následující po dni, v němž marně uplynul termín 
stanovený pro vrácení dotace. 
 
(4) Pokud příjemce porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.  
 
(5) Při neoprávněném zadržení dotace odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 
neoprávněně zadržených prostředků. Při neoprávněném použití dotace odpovídá odvod za 
porušení rozpočtové kázně celkové výši dotace, pokud není v následujícím odstavci 
stanoveno jinak.  
 
(6) Porušení povinnosti příjemce při naplňování účelu dotace, které je napravitelné, a 
které příjemce napravil sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovatel ve výzvě k 
provedení opatření k nápravě, se považuje za méně závažné porušení rozpočtové kázně. 
Odvod za toto méně závažné porušení rozpočtové kázně stanoví svým rozhodnutím 
poskytovatel v rozmezí 5% až 100% celkové výše dotace.   
 
(7)  Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit 
penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto 
odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové 
kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Odvod a penále lze 
uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
(8) O uložení odvodu a penále rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné 
působnosti. Jeho rozhodnutí přezkoumává v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského 
kraje podle zákona č. 129/2000 Sb. „o krajích“. Správní orgány při tom postupují podle zákona 
č. 280/2009 Sb. „daňový řád“. Poskytovatel poskytuje na vyžádání informace získané při 
správě odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto 
prostředků. 
 

 
IX. Zveřejňování a ochrana osobních údajů 

 
(1) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel zveřejnil dotační program 
na své úřední desce, způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
(2) Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zveřejnil tuto smlouvu i její 
případné dodatky, jakož i její zrušení a související dokumenty, na své úřední desce způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách 
města. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tak poskytovatel za účelem zachování 
transparentnosti učinil i v případě, že výše poskytované dotace nedosáhne 50.000,-Kč. 
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(3) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích dodatků musí 
být také každému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.    
 
(4) Příjemce prohlašuje, že byl dostatečně poučen o rozsahu informací, které jsou podle 
zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ a přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, ze zveřejňování vyloučeny. Takto poučen příjemce prohlašuje, že výslovně souhlasí se 
zveřejněním svých osobních (identifikačních údajů) uvedených v žádosti o dotaci, údaje o 
výši poskytnuté dotace, celého znění této smlouvy i jejích dodatků, důvodů, které vedly k 
neposkytnutí nebo nevyplacení dotace, jakož i okolností porušení rozpočtové kázně a jeho 
následcích. 
 
(5) Příjemce rovněž potvrzuje, že byl ve smyslu §11, §12 a §21 zákona č. 101/2000  Sb. „o 
ochraně osobních údajů“ řádně informován o zpracování svých osobních údajů, že tyto údaje 
nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, nebudou použity k jiným než 
k výše uvedeným účelům, a že budou náležitě chráněny dle §13 tohoto zákona. Příjemce 
výslovně prohlašuje, že souhlasí s uchováním a zpracováním všech svých osobních údajů, 
které pro účely uzavření této smlouvy poskytl.  
 
 

X. Spory 
 

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 
Sb. „správní řád“ v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje. Proti jeho 
rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad; právo na soudní ochranu tím není dotčeno.  
 
 

XI. Klauzule dle zákona o obcích  
 

(1) Poskytovatel prohlašuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí dotace rozhodlo 
zastupitelstvo města Nepomuk ve smyslu §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ 
svým usnesením ze dne ………………….., kterým pod bodem číslo ……….. schválilo pravidla 
dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“. 
 

XII. Obecná a závěrečná ustanovení 
 
(1) Podle §165 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ lze soulad této smlouvy s právními 
předpisy přezkoumat z moci úřední. Příjemce může dát podnět k provedení přezkumného 
řízení do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvěděl. K přezkoumání smlouvy je 
příslušný správní orgán oprávněný řešit spory z této smlouvy.  
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(2) Podle §166, odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ lze tuto smlouvu měnit jen 
písemnou dohodou obou smluvních stran.  
 
(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a účel této smlouvy nevylučuje, použijí se na práva a 
povinnosti stran také přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“, s 
výjimkou ustanovení o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o 
odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, 
nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o 
započtení. 
 
(4) Strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, podle pravé a 
svobodné vůle smluvních stran. Žádná strana se nebude dovolávat neznalosti nebo tísně při 
uzavírání této smlouvy. Strany se přitom zavazují, že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, což 
by bylo jednáním nepoctivým, které nepožívá ochrany práva.      
 
 
V Nepomuku dne …………………… 
 
 
Poskytovatel:       Příjemce: 
Město Nepomuk 
Ing. Jiří Švec, starosta 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
z dotačního programu města Nepomuk „Podpora kulturních akcí v roce 2015“  

uzavřená podle:  
 

● §159 a §160 a §164 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ ● 
● §10a zákona č. 250/2000 Sb. „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“ ● 

● §66c a §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ ●     
 
 

I. Účastníci smlouvy 
 

Poskytovatel dotace: 
Město Nepomuk, IČ 00256986, náměstí A. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou 
města Ing. Jiřím Švecem 
 

a 
 
Příjemce dotace - fyzická osoba:   Příjemce dotace - právnická osoba: 
Jméno a příjmení:      Obchodní firma: 
Datum narození a rodné číslo:     Zápis ve veřejném rejstříku: 
Bydliště:      Sídlo: 
Identifikační číslo:     Identifikační číslo:     
       Statutární zástupce: 
 

 

II. Preambule 
 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačního programu 
města Nepomuk pod názvem „Podpora kulturních aktivit v roce 2015“, schváleného 
rozhodnutím zastupitelstva města Nepomuk usnesením číslo ……… ze dne ………………… (dále 
dotační program). 
 
(2) Příjemce prohlašuje, že podmínky dotačního programu obdržel, vzal na vědomí, a že 
jsou mu dokonale známy. Strany činí podmínky dotačního programu závazné pro právní 
vztah z této smlouvy.  
 
 

III. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace 
 

(1) Bankovní spojení poskytovatele je:  
Banka: ………………………………………..  číslo účtu: ……………………/…………….. 
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(2) Bankovní spojení příjemce je:  
Banka: ………………………………………..  číslo účtu: ……………………/…………….. 
 
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele 
na bankovní účet příjemce.  
 
 

IV. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí  
 

(1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši ………………,-Kč. 
 
(2) Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako dotace je rozpočet města Nepomuk.  
 
 

V. Účel a doba dosažení účelu dotace 
 

(1) Dotace se v souladu s dotačním programem poskytuje pro účel podpory kulturních 
akcí a uměleckých aktivit realizovaných v Nepomuku s cílem dosáhnout oživení kulturního 
dění ve městě. 
 
(2) Činnosti, které jsou dotací podporovány, příjemce uskuteční v průběhu kalendářního 
roku 2015.  
 
 

VI. Žádost o dotaci 
 
(1) Dotace se poskytuje na písemnou žádost příjemce, jejíž vzor je přílohou dotačního 
programu.  
 
(2) Žádost obsahuje zejména tyto údaje: 
○ jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, 
○ je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační 
číslo,  
○ je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, 
○ je-li žadatel právnickou osobou: identifikaci osob zastupujících právnickou osobu 
s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě, osob, v 
nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu, 
○ požadovanou částku, 
○ přesné určení účelu, na který žadatel chce dotaci použít, 
○ dobu, v níž má být dosaženo účelu dotace, 
○ odůvodnění žádosti, 
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○ seznam příloh žádosti, které musí být nejméně v rozsahu stanoveném dotačním 
programem, 
○ den vyhotovení žádosti a podpis žadatele, nebo osoby zastupující žadatele a v tomto 
případě i doklad o zákonném zastoupení nebo plnou moc. 
 

VII. Podmínky poskytnutí a použití dotace a povinnosti příjemce  
 
(1) Dotace se vyplácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet příjemce, uvedený v 
této smlouvě do 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovatelem. 
 
(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká naplněním podmínek stanovených v dotačním 
programu a v této smlouvě, po posouzení a odsouhlasení poskytovatelem.  
 
(3) Příjemce je povinen umožnit poskytovatelem určenému zástupci sledovat veškerou 
činnost, na jejíž podporu se dotace poskytuje. Za tím účelem je příjemce povinen umožnit 
zástupci poskytovatele kdykoli vstoupit do provozních prostor příjemce, umožnit mu účast 
na kterékoli akci a činnosti příjemce a nahlédnout do všech souvisejících dokladů a 
materiálů, existujících v jakékoli podobě. Jinak má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.      
 
(4) Pokud se ukáže jakákoli informace, podklad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcem 
v žádosti o poskytnutí dotace nebo jiným způsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá 
nebo neúplná, nárok na poskytnutí dotace zaniká; pokud byla dotace již vyplacena, vzniká 
příjemci povinnost ji v celé vyplacené výši bez odkladu poskytovateli vrátit.  
 
 

VIII. Porušení rozpočtové kázně 
 
(1) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace podle této smlouvy. 
 
(2) Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená dotačním programem nebo touto smlouvou, anebo neprokáže-li příjemce, jak 
byla dotace použita. Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byla dotace neoprávněně 
použita nebo den jejího připsání na účet příjemce u dotace poskytované zpětně.   
 
(3) Zadržením dotace je porušení povinnosti jejího vrácení ve stanoveném termínu. 
Dnem porušení rozpočtové kázně je den následující po dni, v němž marně uplynul termín 
stanovený pro vrácení dotace. 
 
(4) Pokud příjemce porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.  
 
(5) Při neoprávněném zadržení dotace odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 
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neoprávněně zadržených prostředků. Při neoprávněném použití dotace odpovídá odvod za 
porušení rozpočtové kázně celkové výši dotace, pokud není v následujícím odstavci 
stanoveno jinak.  
 
(6) Porušení povinnosti příjemce při naplňování účelu dotace, které je napravitelné, a 
které příjemce napravil sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovatel ve výzvě k 
provedení opatření k nápravě, se považuje za méně závažné porušení rozpočtové kázně. 
Odvod za toto méně závažné porušení rozpočtové kázně stanoví svým rozhodnutím 
poskytovatel v rozmezí 5% až 100% celkové výše dotace.   
 
(7) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit 
penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto 
odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové 
kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Odvod a penále lze 
uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
(8) O uložení odvodu a penále rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné 
působnosti. Jeho rozhodnutí přezkoumává v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského 
kraje podle zákona č. 129/2000 Sb. „o krajích“. Správní orgány při tom postupují podle zákona 
č. 280/2009 Sb. „daňový řád“. Poskytovatel poskytuje na vyžádání informace získané při 
správě odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto 
prostředků. 
 

 
IX. Zveřejňování a ochrana osobních údajů 

 
(1) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel zveřejnil dotační program 
na své úřední desce, způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
(2) Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zveřejnil tuto smlouvu i její 
případné dodatky, jakož i její zrušení, i související dokumenty, na své úřední desce způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách 
města. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tak poskytovatel za účelem zachování 
transparentnosti učinil i v případě, že výše poskytované dotace nedosáhne 50.000,-Kč. 
 
(3) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích dodatků musí 
být také každému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.    
 
(4) Příjemce prohlašuje, že byl dostatečně poučen o rozsahu informací, které jsou podle 
zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ a přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, ze zveřejňování vyloučeny. Takto poučen příjemce prohlašuje, že výslovně souhlasí se 
zveřejněním svých osobních (identifikačních údajů) uvedených v žádosti o dotaci, údaje o 
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výši poskytnuté dotace, celého znění této smlouvy i jejích dodatků, důvodů, které vedly k 
neposkytnutí nebo nevyplacení dotace, jakož i okolností porušení rozpočtové kázně a jeho 
následcích. 
 
(5) Příjemce rovněž potvrzuje, že byl ve smyslu §11, §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. „o 
ochraně osobních údajů“ řádně informován o zpracování svých osobních údajů, že tyto údaje 
nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, nebudou použity k jiným než 
k výše uvedeným účelům, a že budou náležitě chráněny dle §13 tohoto zákona. Příjemce 
výslovně prohlašuje, že souhlasí s uchováním a zpracováním všech svých osobních údajů, 
které pro účely uzavření této smlouvy poskytl.  
 
 

X. Spory 
(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 
Sb. „správní řád“ v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje. Proti jeho 
rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad, právo na soudní ochranu tím není dotčeno.  
 
 
 

XI. Klauzule dle zákona o obcích  
 

(1) Poskytovatel prohlašuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí dotace rozhodlo 
zastupitelstvo města Nepomuk ve smyslu §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ 
svým usnesením ze dne ………………….., kterým pod bodem číslo ……….. schválilo pravidla 
dotačního programu „Podpora kulturních aktivit v roce 2015“. 
 
 
 

XII. Obecná a závěrečná ustanovení 
 
(1) Podle §165 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ lze soulad této smlouvy s právními 
předpisy přezkoumat z moci úřední. Příjemce může dát podnět k provedení přezkumného 
řízení do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvěděl. K přezkoumání smlouvy je 
příslušný správní orgán oprávněný řešit spory z této smlouvy.  
 
(2) Podle §166, odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ lze tuto smlouvu měnit jen 
písemnou dohodou obou smluvních stran.  
 
(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a účel této smlouvy nevylučuje, použijí se na práva a 
povinnosti stran také přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“, s 
výjimkou ustanovení o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o 
odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, 
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nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o 
započtení. 
 
(4) Strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, podle pravé a 
svobodné vůle smluvních stran. Žádná strana se nebude dovolávat neznalosti nebo tísně při 
uzavírání této smlouvy. Strany se přitom zavazují, že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, což 
by bylo jednáním nepoctivým, které nepožívá ochrany práva.      
 
 
V Nepomuku dne …………………… 
 
 
Poskytovatel:       Příjemce: 
Město Nepomuk 
Ing. Jiří Švec, starosta 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
z dotačního programu města Nepomuk „Podpora činnosti neziskových 

organizací“  
uzavřená podle:  

 
● §159 a §160 a §164 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ ● 

● §10a zákona č. 250/2000 Sb. „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“ ● 
● §66c a §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ ●     

 
 
 

I. Účastníci smlouvy 
 

Poskytovatel dotace: 
Město Nepomuk, IČ 00256986, náměstí A. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou 
města Ing. Jiřím Švecem 
 

a 
 
Příjemce dotace - nezisková právnická osoba: 
Název: 
Zápis ve veřejném rejstříku: 
Sídlo: 
Identifikační číslo: 
Statutární zástupce:        

 

II. Preambule 
 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z prostředků dotačního programu 
města Nepomuk pod názvem „Podpora činnosti neziskových organizací“, schváleného 
rozhodnutím zastupitelstva města Nepomuk usnesením číslo ……… ze dne ………………… (dále 
dotační program). 
 
(2) Příjemce prohlašuje, že podmínky dotačního programu obdržel, vzal na vědomí, a že 
jsou mu dokonale známy. Strany činí podmínky dotačního programu závazné pro právní 
vztah z této smlouvy.  
 
 

III. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace 
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(1) Bankovní spojení poskytovatele je:  
Banka: ………………………………………..  číslo účtu: ……………………/…………….. 
 
(2) Bankovní spojení příjemce je:  
Banka: ………………………………………..  číslo účtu: ……………………/…………….. 
 
(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele 
na bankovní účet příjemce.  
 

 
IV. Poskytovaná částka dotace a zdroj krytí  

 
(1) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši ………………,-Kč. 
 
(2) Zdrojem krytí prostředků poskytovaných jako dotace je rozpočet města Nepomuk.  
 
 

V. Účel a doba dosažení účelu dotace 
 

(1) Dotace se v souladu s dotačním programem poskytuje pro účel podpory činnosti 
spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku s cílem 
podpořit rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. 
 
(2) Činnosti, které jsou dotací podporovány, příjemce uskuteční v průběhu kalendářního 
roku 2015.  
 
 

VI. Žádost o dotaci 
 
(1) Dotace se poskytuje na písemnou žádost příjemce, jejíž vzor je přílohou dotačního 
programu.  
 
(2) Žádost obsahuje zejména tyto údaje: 
○ název, sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu žadatele ve veřejném rejstříku,  
○ identifikaci osob zastupujících žadatele s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s  
    podílem v osobě žadatele, osob, v nichž má žadatel přímý podíl, a výši tohoto podílu, 
○ požadovanou částku, 
○ přesné určení účelu, na který žadatel chce dotaci použít, 
○ dobu, v níž má být dosaženo účelu dotace, 
○ odůvodnění žádosti, 
○ seznam příloh žádosti, které musí být nejméně v rozsahu stanoveném dotačním 
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programem, 
○ den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele. 
 
 

VII. Podmínky poskytnutí a použití dotace a povinnosti příjemce  
 
(1) Dotace se vyplácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet příjemce, uvedený v 
této smlouvě do 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovatelem. 
 
(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká naplněním podmínek stanovených v dotačním 
programu a v této smlouvě, po posouzení a odsouhlasení poskytovatelem.  
 
(3) Příjemce je povinen umožnit poskytovatelem určenému zástupci sledovat veškerou 
činnost, na jejíž podporu se dotace poskytuje. Za tím účelem je příjemce povinen umožnit 
zástupci poskytovatele kdykoli vstoupit do provozních prostor příjemce, umožnit mu účast 
na kterékoli akci a činnosti příjemce a nahlédnout do všech souvisejících dokladů a 
materiálů, existujících v jakékoli podobě. Jinak má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.      
 
(4) Pokud se ukáže jakákoli informace, podklad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcem 
v žádosti o poskytnutí dotace nebo jiným způsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá 
nebo neúplná, nárok na poskytnutí dotace zaniká; pokud byla dotace již vyplacena, vzniká 
příjemci povinnost ji v celé vyplacené výši bez odkladu poskytovateli vrátit.  
 
 

VIII. Porušení rozpočtové kázně 
 
(1) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace podle této smlouvy. 
 
(2) Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená dotačním programem nebo touto smlouvou, anebo neprokáže-li příjemce, jak 
byla dotace použita. Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byla dotace neoprávněně 
použita nebo den jejího připsání na účet příjemce u dotace poskytované zpětně.   
 
(3) Zadržením dotace je porušení povinnosti jejího vrácení ve stanoveném termínu. 
Dnem porušení rozpočtové kázně je den následující po dni, v němž marně uplynul termín 
stanovený pro vrácení dotace. 
 
(4) Pokud příjemce porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.  
 
(5) Při neoprávněném zadržení dotace odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 
neoprávněně zadržených prostředků. Při neoprávněném použití dotace odpovídá odvod za 
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porušení rozpočtové kázně celkové výši dotace, pokud není v následujícím odstavci 
stanoveno jinak.  
 
(6) Porušení povinnosti příjemce při naplňování účelu dotace, které je napravitelné, a 
které příjemce napravil sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovatel ve výzvě k 
provedení opatření k nápravě, se považuje za méně závažné porušení rozpočtové kázně. 
Odvod za toto méně závažné porušení rozpočtové kázně stanoví svým rozhodnutím 
poskytovatel v rozmezí 5% až 100% celkové výše dotace.   
 
(7)  Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit 
penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto 
odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové 
kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Odvod a penále lze 
uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
(8) O uložení odvodu a penále rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné 
působnosti. Jeho rozhodnutí přezkoumává v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského 
kraje podle zákona č. 129/2000 Sb. „o krajích“. Správní orgány při tom postupují podle zákona 
č. 280/2009 Sb. „daňový řád“. Poskytovatel poskytuje na vyžádání informace získané při 
správě odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto 
prostředků. 
 

 
IX. Zveřejňování a ochrana osobních údajů 

 
(1) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel zveřejnil dotační program 
na své úřední desce, způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
(2) Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zveřejnil tuto smlouvu i její 
případné dodatky, jakož i její zrušení, na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a ve věstníku právních předpisů kraje. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tak 
poskytovatel za účelem zachování transparentnosti učinil i v případě, že výše poskytované 
dotace nedosáhne 50.000,-Kč. 
 
(3) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích dodatků musí 
být také každému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.    
 
(4) Příjemce prohlašuje, že byl dostatečně poučen o rozsahu informací, které jsou podle 
zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ a přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, ze zveřejňování vyloučeny. Takto poučen příjemce prohlašuje, že výslovně souhlasí se 
zveřejněním svých osobních (identifikačních údajů) uvedených v žádosti o dotaci, údaje o 
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výši poskytnuté dotace, celého znění této smlouvy i jejích dodatků, důvodů, které vedly k 
neposkytnutí nebo nevyplacení dotace, jakož i okolností porušení rozpočtové kázně a jeho 
následcích. 
 
(5) Příjemce rovněž potvrzuje, že byl ve smyslu §11, §12 a §21 zákona č. 101/2000  Sb. „o 
ochraně osobních údajů“ řádně informován o zpracování svých osobních údajů, že tyto údaje 
nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, nebudou použity k jiným než 
k výše uvedeným účelům, a že budou náležitě chráněny dle §13 tohoto zákona. Příjemce 
výslovně prohlašuje, že souhlasí s uchováním a zpracováním všech svých osobních údajů, 
které pro účely uzavření této smlouvy poskytl.  
 
 

X. Spory 
 

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 
Sb. „správní řád“ v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje. Proti jeho 
rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad; právo na soudní ochranu tím není dotčeno.  
 
 

XI. Klauzule dle zákona o obcích  
 

(1) Poskytovatel prohlašuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí dotace rozhodlo 
zastupitelstvo města Nepomuk ve smyslu §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ 
svým usnesením ze dne ………………….., kterým pod bodem číslo ……….. schválilo pravidla 
dotačního programu „Podpora činnosti neziskových organizací“. 
 
 

XII. Obecná a závěrečná ustanovení 
 
(1) Podle §165 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ lze soulad této smlouvy s právními 
předpisy přezkoumat z moci úřední. Příjemce může dát podnět k provedení přezkumného 
řízení do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvěděl. K přezkoumání smlouvy je 
příslušný správní orgán oprávněný řešit spory z této smlouvy.  
 
(2) Podle §166, odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ lze tuto smlouvu měnit jen 
písemnou dohodou obou smluvních stran.  
 
 
(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a účel této smlouvy nevylučuje, použijí se na práva a 
povinnosti stran také přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“, s 
výjimkou ustanovení o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o 
odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, 
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nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o 
započtení. 
 
(4) Strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, podle pravé a 
svobodné vůle smluvních stran. Žádná strana se nebude dovolávat neznalosti nebo tísně při 
uzavírání této smlouvy. Strany se přitom zavazují, že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, což 
by bylo jednáním nepoctivým, které nepožívá ochrany práva.      
 
 
V Nepomuku dne …………………… 
 
 
Poskytovatel:       Příjemce: 
Město Nepomuk 
Ing. Jiří Švec, starosta 
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PŘÍLOHA 5: Rozpočtová opatření (V PODKLADECH DOSTUPNÉ V EXCELU) 

A. 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 

v tis. Kč

Schv álený

rozpočet

Rozpočet před 

2. rozpočtov ým

opatřením

2. rozpočtov é

opatření

Rozpočet po 2. 

rozpočtov ým

opatřením

Položka 4111

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4112

všeobecná dotace 11240,5 11 240,50 11 240,50

Celkem 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

Položka 4116

státní příspěvek na býkon pěstounské péče - ÚZ 13010 368,00 368,00 368,00

transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti - ÚZ 13234 0,00 45,56 45,56

368,00 368,00 45,56 413,56

Položka 4121

dotace od obcí 30,00 30,00

Celkem 0,00 30,00 0,00 30,00

Položka 4122

neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven 0,00 428,57 428,57

0,00

Celkem 0,00 0,00 428,57 428,57

Položka 4123

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4213

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4216

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4222

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

všechny dotace celkem tis. Kč 12 112,63  
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SU AU UZ ORG KA § položka Plán investic na rok 2015
Schválený

rozpočet

Rozpočet před 

2. rozpočtovým

opatřením

2. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 2. 

rozpočtovým

opatřením

0,00

042 39 10 2212 6121 124 Kruhový objezd Pyramida 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

042 43 10 2219 6121 170 Bezbariérové chodníky - 2.etapa 50,00 50,00 50,00 50,00

042 45 02 2310 6121 164 Vrt HV 05, 06 650,00 650,00 650,00

02 2310 6121 Vrt HV3 - napojení na síť 200,00 200,00 200,00

02 2310 6121 Rekonstrukce rozvodů na vodárně 100,00 100,00 100,00

042 20 02 2310 6121 172
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace

v Přesanické ulici
0,00 100,00 100,00

042 33 02 2310 6121 173 Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici 0,00 100,00 100,00 1 150,00

042 09 02 2321 6121 171

Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici 

včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v 

Přesanické ulici

0,00 100,00 100,00

02 2321 6121 Prodloužení kanalizace v ulici U Rybníčku ve Dvorci 0,00 300,00 300,00 400,00

042 11 1112 14 3113 6121 110 Zateplení ZŠ 16 500,00 15 750,00 -1 000,00 14 750,00

14 3113 6121 Rekostrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 0,00 150,00 150,00 14 900,00

0,00

16 3319 6121 Zastřešení letní scény 100,00 100,00 100,00 100,00

042 17 39 3611 6121 106 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami 500,00 500,00 500,00

042 00 1000 39 3612 6121 2 Zateplení pavlače - bytové hospodářství 1 500,00 1 500,00 1 500,00

042 27 1000 39 3612 6121 140 Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1000 39 3612 6121 Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny 300,00 300,00 300,00 2 800,00

042 44 39 3613 6121 177 Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

042 35 39 3619 6121 1 Obytná zóna na Daníčkách 200,00 200,00 200,00

39 3631 6121 Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická 100,00 100,00 100,00

041 39 3635 6119 Územní plán Města Nepomuk 300,00 300,00 300,00

39 3636 6119 Strategické plánování a příprava projektů 200,00 200,00 -200,00 0,00

0,00

39 3745 6121 Mihovka - lávka, zábradlí 200,00 200,00 200,00 200,00

39 3745 6122 Nosič kontejneru za traktor 0,00 400,00 400,00

39 3745 6122 Kompostéry a kontejnery na bioodpad 0,00 500,00 500,00 900,00
0227 19 5512 6121 Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 250,00 250,00 250,00
0228 19 5512 6121 Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec 100,00 100,00

0,00

19 6171 6121 Terasa - Nám. A.Němejce 64 100,00 100,00 100,00

19 6171 6121 3 Rezerva 0,00 100,00

19 6171 6122 Fortianalyzer (správa logu z firewallu) 110,00 110,00 110,00

19 6171 6130 20 Nákup pozemků 300,00 300,00 300,00

Celkem 36 360,00 36 360,00 -200,00 36 160,00 36 160,00  

Plán investic na rok 2015 - investice bez stanovené částky

042 21 10 2212 6121 123 Kruhový objezd U Normy

042 07 10 2212 6121 169 Rekonstrukce Plzeňské ulice -2.etapa

Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesanická

109 Urnový háj

156 Kamerový systém

Přístavba ZUŠ u ZŠ

Dětská hřiště 

Prodloužení kanalizace u p. Viktory

Prodloužení kanalizace ve Dvorci, 

Ke Dvorům u pí Silovské

Cyklostezka

Okna - bytové domy Na Vinici 

opěrná zeď - Kubík

Oplocení pozemku IZS  

Oplocení vrtů 

Prodloužení plynovodu - Třebčická ulice

Opěrné zdi - Jirky Kubíka 367, 368

Rekonstrukce úpravny vody u Soběsuk 

změny částek u již schválených investic:

Strategické plánování a příprava projektů -200 tis. Kč

Nové investice:

Nosič kontejneru za traktor 400 tis. Kč

Kompostéry a kontejnery na bioodpad 500 tis. Kč

100 tis. KčRekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec  



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 

77 
 

Příjmy v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 2. 

rozpočtovým

opatřením

2. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 2. 

rozpočtovým

opatřením

Daňové příjmy a poplatky 40 615,00 40 615,00 0,00 40 615,00

DPFO § 6 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPFO § 7 370,00 370,00 370,00

DPFO § 8 1 000,00 1 000,00 1 000,00

DPPO 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPPO za obec 0,00 0,00 0,00

DPH 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Poplatek - komun.odpad 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Poplatek ze psů 95,00 95,00 95,00

Poplatek za veř.prostranství 200,00 200,00 200,00

Poplatek z hracích automatů 200,00 200,00 200,00

Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Daň z nabytí nemovitých věcí 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Ostatní daně a poplatky 250,00 250,00 250,00

Nedaňové příjmy 34 392,00 34 392,00 0,00 34 392,00

Příjmy z lesního hospodářství 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Příjmy z knihovny 30,00 30,00 30,00

Příjmy z kultury 700,00 700,00 700,00

Příjmy z pronájmu - bytové h. 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Příjmy ze hřbitova 200,00 200,00 200,00

Pečovatelská služba 100,00 100,00 100,00

Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 200,00 200,00

Příjmy z nebytových prostor 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Příjmy z úroků 50,00 50,00 50,00

Ostatní nedaňové příjmy 13 512,00 13 512,00 13 512,00

Dotace 11 638,50 11 638,50 474,13 12 112,63

4112 11 240,50 11 240,50 11 240,50

4116 368,00 368,00 45,56 413,56

4121 30,00 30,00 428,57 458,57

Financování - soc.fond 600,00 600,00 600,00

Převody účtů 0,00 200 000,00 200 000,00

Příjmy celkem 87 245,50 287 245,50 474,13 287 719,63

Dotace 4116:

45,56 tis. Kč - transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (4 x 11,39 tis. Kč)

Dotace 4122: 

428,57 tis. Kč - neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven (od Plzeňského kraje)  
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Výdaje v tis. Kč

Rozpočet

Rozpočet před 2. 

rozpočtovým

opatřením

2. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 2. 

rozpočtovým

opatřením

Kapitálové výdaje 36 360,00 36 360,00 -200,00 36 160,00

Investice 36 360,00 36 360,00 -200,00 36 160,00

   2212 - Silnice (6121) 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00

   2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121) 50,00 50,00 0,00 50,00

   2310 - Pitná voda (6121) 950,00 1 150,00 0,00 1 150,00

   2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121) 0,00 400,00 0,00 400,00

   3113 - Základní školy (6121) 16 500,00 15 900,00 -1 000,00 14 900,00

   3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   3611 - Podpora individuální bytové výstavby (6121) 500,00 500,00 0,00 500,00

   3612 - Bytové hospodářství (6121) 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00

   3613 - Nebytové hospodářství (6121) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

   3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3631 - Veřejné osvětlení (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   3635 - Územní plánování (6119) 300,00 300,00 0,00 300,00

   3636 - Územní rozvoj (6119) 200,00 200,00 -200,00 0,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122) 0,00 0,00 900,00 900,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk) 250,00 250,00 0,00 250,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Dvorec) 0,00 0,00 100,00 100,00

   6171 - Činnost místní správy (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   6171 - Činnost místní správy (6122) 110,00 110,00 0,00 110,00

   6171 - Činnost místní správy (6130) 300,00 300,00 0,00 300,00

Běžné výdaje 73 538,41 273 538,41 674,13 274 212,54

1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních 

          plodin a zvláštní veterinární péče
50,00 50,00 50,00

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství) 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1036 - Správa v lesním hospodářství 50,00 50,00 50,00

2212 - Silnice 3 060,00 3 060,00 3 060,00

2310 - Pitná voda 500,00 500,00 500,00

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 400,00 400,00 400,00

3111 - Předškolní zařízení 1 693,41 1 693,41 1 693,41

3113 - Základní školy 4 120,00 4 120,00 4 120,00

3231 - Základní umělecké školy 189,00 189,00 189,00

3314 - Činnosti knihovnické 900,00 900,00 428,57 1 328,57

3319 - Ostatní záležitosti kultury 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00

z toho                                     Kultura 3 445,00 3 445,00 3 445,00

Rodný dům A.Němejce 105,00 105,00 105,00

Partnerská města 50,00 50,00 50,00

Nové kulturní akce 430,00 430,00 430,00

Propagace Nepomuka 400,00 400,00 400,00

Pivní slavnosti 70,00 70,00 70,00

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

          národního a historického povědomí (památkový grant)
200,00 200,00 200,00

3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 200,00 200,00 200,00

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 100,00 100,00

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty) 500,00 500,00 500,00

3421 - Využití volného času mládeže 150,00 150,00 150,00

3612 - Bytové hospodářství 8 206,00 8 206,00 8 206,00

3613 - Nebytové hospodářství 2 280,00 2 280,00 2 280,00

3631 - Veřejné osvětlení 600,00 600,00 600,00

3632 - Pohřebnictví 15,00 15,00 15,00

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 0,00 200,00 200,00

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3 130,00 3 130,00 3 130,00

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) 5 400,00 5 400,00 45,56 5 445,56

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 

          (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 
500,00 500,00 500,00

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

          (pěstounská péče)
368,00 368,00 368,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 

          samostatného bydlení
700,00 700,00 700,00

5212 - Ochrana obyvatelstva 16,50 16,50 16,50

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 40,00  
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5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 535,00 535,00 0,00 535,00

z toho                           SDH Nepomuk 511,00 511,00 511,00

                  SDH Dvorec 24,00 24,00 24,00

6112 - Zastupitelstva obcí 1 900,00 1 900,00 1 900,00

6171 - Činnost místní správy 27 106,00 27 106,00 27 106,00

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

          (služby peněžních ústavů)
80,00 80,00 80,00

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 600,00 200 600,00 200 600,00

6399 - Ostatní finanční operace 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6402 - Finanční vypořádání minulých let 14,50 14,50 14,50

6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené 

          (příspěvek do mikroregionu)
185,00 185,00 185,00

Vytváření rezerv 250,00 250,00 0,00 250,00

 na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž 50,00 50,00 50,00

                                 rezerva na likvidaci katastrof 50,00 50,00 50,00

                                        rezerva na krizové stravy 150,00 150,00 150,00

Výdaje celkem 109 898,41 309 898,41 474,13 310 372,54

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

Investice -   řádek 3636 - Územní rozvoj (6119)

-200 tis. Kč - Strategické plánování a příprava projektů (dle §11 odst.8 vyhl. č.410/2009 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky se v případě plánů rozvoje nejedná o dlouhodobý 

nehmotný majetek a tudíž se nejedná ani o investici. Jedná se o provozní výdaje, které budou zaúčtovány na § 3639 polložku 5166

řádek 3314 - Činnosti knihovnické

428,57 tis. Kč - neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven (od Plzeňského kraje)

řádek 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství)

45,56 tis. Kč - transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (4 x 11,39 tis. Kč)  
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B. 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 

3. rozpočtové opatření 2015

v tis. Kč

Schv álený

rozpočet

Rozpočet před 

3. rozpočtov ým

opatřením

3. rozpočtov é

opatření

Rozpočet po 3. 

rozpočtov ým

opatřením

Položka 4111

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4112

všeobecná dotace 11240,5 11 240,50 11 240,50

Celkem 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

Položka 4116

státní příspěvek na býkon pěstounské péče - ÚZ 13010 368,00 368,00 368,00

transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti - ÚZ 13234 45,56 45,56

Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy 36,30 36,30

368,00 413,56 36,30 449,86

Položka 4121

dotace od obcí 30,00 30,00

Celkem 0,00 30,00 0,00 30,00

Položka 4122

neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven 428,57 428,57

0,00

Celkem 0,00 428,57 0,00 428,57

Položka 4123

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4213

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4216

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4222

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

všechny dotace celkem tis. Kč

0,00

12 148,93
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Plán investic na rok 2015
Schválený

rozpočet

Rozpočet před 

3. rozpočtovým

opatřením

3. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 3. 

rozpočtovým

opatřením

0,00

124 Kruhový objezd Pyramida 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00

170 Bezbariérové chodníky - 2.etapa 50,00 50,00 50,00 50,00

164 Vrt HV 05, 06 650,00 650,00 650,00

Vrt HV3 - napojení na síť 200,00 200,00 200,00

Rekonstrukce rozvodů na vodárně 100,00 100,00 100,00

172
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace

v Přesanické ulici
0,00 100,00 100,00

173 Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici 0,00 100,00 100,00 1 150,00

171

Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici 

včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v 

Přesanické ulici

0,00 100,00 100,00

183 Prodloužení kanalizace v ulici U Rybníčku ve Dvorci 0,00 300,00 300,00 400,00

110 Zateplení ZŠ 16 500,00 14 750,00 14 750,00

Rekostrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 0,00 150,00 150,00 14 900,00

0,00

Zastřešení letní scény 100,00 100,00 100,00 100,00

106 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami 500,00 500,00 500,00

2 Zateplení pavlače - bytové hospodářství 1 500,00 1 500,00 1 500,00

140 Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny 300,00 300,00 300,00 2 800,00

177 Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

1 Obytná zóna na Daníčkách 200,00 200,00 200,00

Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická 100,00 100,00 100,00

Územní plán Města Nepomuk 300,00 300,00 300,00

Strategické plánování a příprava projektů 200,00 0,00 0,00

0,00

Mihovka - lávka, zábradlí 200,00 200,00 200,00 200,00

184 Silniční váha ve sběrném dvoře 400,00 400,00

Kompostéry a kontejnery na bioodpad 500,00 500,00 900,00

Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 250,00 250,00 250,00

Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec 100,00 100,00

0,00

Terasa - Nám. A.Němejce 64 100,00 100,00 100,00

3 Rezerva 0,00 100,00

Fortianalyzer (správa logu z firewallu) 110,00 110,00 110,00

20 Nákup pozemků 300,00 300,00 300,00

Celkem 36 360,00 36 160,00 0,00 36 160,00 36 160,00  
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Plán investic na rok 2015 - investice bez stanovené částky

123 Kruhový objezd U Normy

169 Rekonstrukce Plzeňské ulice -2.etapa

Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesanická

109 Urnový háj

156 Kamerový systém

Přístavba ZUŠ u ZŠ

Dětská hřiště 

Prodloužení kanalizace u p. Viktory

Prodloužení kanalizace ve Dvorci, 

Ke Dvorům u pí Silovské

Cyklostezka

Okna - bytové domy Na Vinici 

opěrná zeď - Kubík

Oplocení pozemku IZS  

Oplocení vrtů 

Prodloužení plynovodu - Třebčická ulice

Opěrné zdi - Jirky Kubíka 367, 368

Rekonstrukce úpravny vody u Soběsuk 

změny částek u již schválených investic:

Nové investice:

Zrušené investice:

Silniční váha ve sběrném dvoře (nahrazuje investici Nosič kontejneru za traktor)

Nosič kontejneru za traktor (tato investice nahrazena investicí Silniční váha ve sběrném dvoře)  
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Příjmy v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 3. 

rozpočtovým

opatřením

3. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 3. 

rozpočtovým

opatřením

Daňové příjmy a poplatky 40 615,00 40 615,00 0,00 40 615,00

DPFO § 6 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPFO § 7 370,00 370,00 370,00

DPFO § 8 1 000,00 1 000,00 1 000,00

DPPO 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPPO za obec 0,00 0,00 0,00

DPH 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Poplatek - komun.odpad 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Poplatek ze psů 95,00 95,00 95,00

Poplatek za veř.prostranství 200,00 200,00 200,00

Poplatek z hracích automatů 200,00 200,00 200,00

Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Daň z nabytí nemovitých věcí 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Ostatní daně a poplatky 250,00 250,00 250,00

Nedaňové příjmy 34 392,00 34 392,00 0,00 34 392,00

Příjmy z lesního hospodářství 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Příjmy z knihovny 30,00 30,00 30,00

Příjmy z kultury 700,00 700,00 700,00

Příjmy z pronájmu - bytové h. 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Příjmy ze hřbitova 200,00 200,00 200,00

Pečovatelská služba 100,00 100,00 100,00

Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 200,00 200,00

Příjmy z nebytových prostor 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Příjmy z úroků 50,00 50,00 50,00

Ostatní nedaňové příjmy 13 512,00 13 512,00 13 512,00

Dotace 11 638,50 12 112,63 36,30 12 148,93

4112 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

4116 368,00 413,56 36,30 449,86

4121 30,00 30,00 0,00 30,00

4122 428,57 0,00 428,57

Financování - soc.fond 600,00 600,00 600,00

Převody účtů 0,00 200 000,00 200 000,00

Příjmy celkem 87 245,50 287 719,63 36,30 287 755,93

Dotace 4116:

36,3 tis. Kč - Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy
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Výdaje v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 3. 

rozpočtovým

opatřením

3. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 3. 

rozpočtovým

opatřením

Kapitálové výdaje 36 360,00 36 160,00 0,00 36 160,00

Investice 36 360,00 36 160,00 0,00 36 160,00

   2212 - Silnice (6121) 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00

   2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121) 50,00 50,00 0,00 50,00

   2310 - Pitná voda (6121) 950,00 1 150,00 0,00 1 150,00

   2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121) 0,00 400,00 0,00 400,00

   3113 - Základní školy (6121) 16 500,00 14 900,00 0,00 14 900,00

   3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   3611 - Podpora individuální bytové výstavby (6121) 500,00 500,00 0,00 500,00

   3612 - Bytové hospodářství (6121) 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00

   3613 - Nebytové hospodářství (6121) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

   3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3631 - Veřejné osvětlení (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   3635 - Územní plánování (6119) 300,00 300,00 0,00 300,00

   3636 - Územní rozvoj (6119) 200,00 0,00 0,00 0,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122) 0,00 900,00 0,00 900,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk) 250,00 250,00 0,00 250,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Dvorec) 0,00 100,00 0,00 100,00

   6171 - Činnost místní správy (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   6171 - Činnost místní správy (6122) 110,00 110,00 0,00 110,00

   6171 - Činnost místní správy (6130) 300,00 300,00 0,00 300,00

Běžné výdaje 73 538,41 274 212,54 36,30 274 248,84

1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních 

          plodin a zvláštní veterinární péče
50,00 50,00 50,00

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství) 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1036 - Správa v lesním hospodářství 50,00 50,00 50,00

2212 - Silnice 3 060,00 3 060,00 3 060,00

2310 - Pitná voda 500,00 500,00 500,00

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 400,00 400,00 400,00

3111 - Předškolní zařízení 1 693,41 1 693,41 1 693,41

3113 - Základní školy 4 120,00 4 120,00 4 120,00

3231 - Základní umělecké školy 189,00 189,00 189,00

3314 - Činnosti knihovnické 900,00 1 328,57 1 328,57

3319 - Ostatní záležitosti kultury 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00

z toho                                     Kultura 3 445,00 3 445,00 3 445,00

Rodný dům A.Němejce 105,00 105,00 105,00

Partnerská města 50,00 50,00 50,00

Nové kulturní akce 430,00 430,00 430,00

Propagace Nepomuka 400,00 400,00 400,00

Pivní slavnosti 70,00 70,00 70,00

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

          národního a historického povědomí (památkový grant)
200,00 200,00 200,00

3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 200,00 200,00 200,00

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 100,00 100,00

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty) 500,00 500,00 500,00

3421 - Využití volného času mládeže 150,00 150,00 150,00

3612 - Bytové hospodářství 8 206,00 8 206,00 8 206,00

3613 - Nebytové hospodářství 2 280,00 2 280,00 2 280,00

3631 - Veřejné osvětlení 600,00 600,00 600,00

3632 - Pohřebnictví 15,00 15,00 15,00

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 200,00 200,00

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3 130,00 3 130,00 3 130,00

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) 5 400,00 5 445,56 5 445,56

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 

          (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 
500,00 500,00 500,00

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

          (pěstounská péče)
368,00 368,00 368,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 

          samostatného bydlení
700,00 700,00 700,00

5212 - Ochrana obyvatelstva 16,50 16,50 16,50

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 40,00  
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5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 535,00 535,00 0,00 535,00

z toho                           SDH Nepomuk 511,00 511,00 511,00

                  SDH Dvorec 24,00 24,00 24,00

6112 - Zastupitelstva obcí 1 900,00 1 900,00 1 900,00

6171 - Činnost místní správy 27 106,00 27 093,50 36,30 27 129,80

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

          (služby peněžních ústavů)
80,00 80,00 80,00

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 600,00 200 600,00 200 600,00

6399 - Ostatní finanční operace 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6402 - Finanční vypořádání minulých let 14,50 27,00 27,00

6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené 

          (příspěvek do mikroregionu)
185,00 185,00 185,00

Vytváření rezerv 250,00 250,00 0,00 250,00

 na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž 50,00 50,00 50,00

                                 rezerva na likvidaci katastrof 50,00 50,00 50,00

                                        rezerva na krizové stravy 150,00 150,00 150,00

Výdaje celkem 109 898,41 310 372,54 36,30 310 408,84

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

řádek 7161 - Činnost místní správy

36,3 tis. Kč - Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy
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C. 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 

v tis. Kč

Schv álený

rozpočet

Rozpočet před 

4. rozpočtov ým

opatřením

4. rozpočtov é

opatření

Rozpočet po 4. 

rozpočtov ým

opatřením

Položka 4111

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4112

Všeobecná dotace 11240,5 11 240,50 11 240,50

Celkem 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

Položka 4116

Státní příspěvek na býkon pěstounské péče - ÚZ 13010 368,00 368,00 368,00

Transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti - ÚZ 13234 45,56 22,78 68,34

Účelová neinvestiční dotace Ministerstva dopravy 36,30 36,30

0,00

368,00 449,86 22,78 472,64

Položka 4121

dotace od obcí 30,00 30,00

Celkem 0,00 30,00 0,00 30,00

Položka 4122

Neinvestiční dotace obci na výkon regionálních funkcí knihoven 428,57 428,57

Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu 178,79 178,79

Celkem 0,00 428,57 178,79 607,36

Položka 4123

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka 4213

Dotace SZIF na Multimediální vyuku ve volnočasovém centru FÉNIX 349,40 349,40

0,00

Celkem 0,00 0,00 349,40 349,40

Položka 4216

Dotace SFŽP na zametací stroj 183,93 183,93

Celkem 0,00 0,00 183,93 183,93

Položka 4222

0,00

0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

všechny dotace celkem tis. Kč 12 883,83  
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Plán investic na rok 2015
Schválený

rozpočet

Rozpočet před 

4. rozpočtovým

opatřením

4. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 4. 

rozpočtovým

opatřením

0,00

124 Kruhový objezd Pyramida 12 500,00 12 500,00 12 500,00

170 Bezbariérové chodníky - 2.etapa 50,00 50,00 50,00

164 Vrt HV 05, 06 650,00 650,00 650,00

Vrt HV3 - napojení na síť 200,00 200,00 200,00

Rekonstrukce rozvodů na vodárně 100,00 100,00 100,00

172
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace

v Přesanické ulici
0,00 100,00 100,00

173 Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici 0,00 100,00 100,00

171

Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici 

včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v 

Přesanické ulici

0,00 100,00 100,00

183 Prodloužení kanalizace v ulici U Rybníčku ve Dvorci 0,00 300,00 300,00

110 Zateplení ZŠ 16 500,00 14 750,00 -243,62 14 506,38

Rekostrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 0,00 150,00 150,00

0,00

Zastřešení letní scény 100,00 100,00 100,00

106 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami 500,00 500,00 200,00 700,00

2 Zateplení pavlače - bytové hospodářství 1 500,00 1 500,00 1 500,00

140 Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny 300,00 300,00 300,00

177 Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 1 200,00 1 200,00 1 200,00

1 Obytná zóna na Daníčkách 200,00 200,00 200,00

Veřejné osvětlení - propojení Swalmenská / Třebčická 100,00 100,00 100,00

Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec 43,62 43,62

Územní plán Města Nepomuk 300,00 300,00 300,00

Strategické plánování a příprava projektů 200,00 0,00 0,00

0,00

Mihovka - lávka, zábradlí 200,00 200,00 200,00

184 Silniční váha ve sběrném dvoře 400,00 400,00

Kompostéry a kontejnery na bioodpad 500,00 500,00

Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 250,00 250,00 250,00

0,00

Rekonstrukce střešní krytiny hasičské zbrojnice Dvorec 100,00 100,00

0,00

Terasa - Nám. A.Němejce 64 100,00 100,00 100,00

Fortianalyzer (správa logu z firewallu) 110,00 110,00 110,00

20 Nákup pozemků 300,00 300,00 283,00 583,00

3 Rezerva 250,33 250,33

Celkem 36 360,00 36 160,00 533,33 36 693,33  
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Plán investic na rok 2015 - investice bez stanovené částky

123 Kruhový objezd U Normy

169 Rekonstrukce Plzeňské ulice -2.etapa

Veřejné osvětlení - Nové Město, Přesanická

109 Urnový háj

156 Kamerový systém

Přístavba ZUŠ u ZŠ

Dětská hřiště 

Prodloužení kanalizace u p. Viktory

Prodloužení kanalizace ve Dvorci, 

Ke Dvorům u pí Silovské

Cyklostezka

Okna - bytové domy Na Vinici 

opěrná zeď - Kubík

Oplocení pozemku IZS  

Oplocení vrtů 

Prodloužení plynovodu - Třebčická ulice

Opěrné zdi - Jirky Kubíka 367, 368

Rekonstrukce úpravny vody u Soběsuk 

změny částek u již schválených investic:

+283 tis. Kč

-243,62 tis. Kč

+200 tis. Kč

Nové investice:

43,62 tis. Kč

Zrušené investice:

Finanční prostředky z dotace SZIF (349,40 tis. Kč) a dotace SFŽP (183,93 tis. Kč) byly použity tímto způsobem:

283 tis. Kč na nákup pozemků

250,33 tis. Kč do rezervy

xx

Osvětlení Průmyslové ulice Dvorec

Nákup pozemků

Zateplení ZŠ

Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami
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Příjmy v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 4. 

rozpočtovým

opatřením

4. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 4. 

rozpočtovým

opatřením

Daňové příjmy a poplatky 40 615,00 40 615,00 5,00 40 620,00

DPFO § 6 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPFO § 7 370,00 370,00 370,00

DPFO § 8 1 000,00 1 000,00 1 000,00

DPPO 8 000,00 8 000,00 8 000,00

DPPO za obec 0,00 0,00 0,00

DPH 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Poplatek - komun.odpad 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Poplatek ze psů 95,00 95,00 5,00 100,00

Poplatek za veř.prostranství 200,00 200,00 200,00

Poplatek z hracích automatů 200,00 200,00 200,00

Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Daň z nabytí nemovitých věcí 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Ostatní daně a poplatky 250,00 250,00 250,00

Nedaňové příjmy 34 392,00 34 392,00 0,00 34 392,00

Příjmy z lesního hospodářství 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Příjmy z knihovny 30,00 30,00 30,00

Příjmy z kultury 700,00 700,00 700,00

Příjmy z pronájmu - bytové h. 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Příjmy ze hřbitova 200,00 200,00 200,00

Pečovatelská služba 100,00 100,00 100,00

Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 200,00 200,00

Příjmy z nebytových prostor 1 600,00 1 600,00 1 600,00

Příjmy z úroků 50,00 50,00 50,00

Ostatní nedaňové příjmy 13 512,00 13 512,00 13 512,00

Dotace 11 638,50 12 148,93 734,90 12 883,83

4112 11 240,50 11 240,50 0,00 11 240,50

4116 368,00 449,86 22,78 472,64

4121 30,00 30,00 0,00 30,00

4122 0,00 428,57 178,79 607,36

4213 0,00 0,00 349,40 349,40

4216 0,00 0,00 183,93 183,93

Financování - soc.fond 600,00 600,00 600,00

Převody účtů 0,00 200 000,00 200 000,00

Příjmy celkem 87 245,50 287 755,93 739,90 288 495,83

Poplatek ze psů: navýšení o 5 tis. Kč (k 31.03.2015 vybráno na tomto poplatku 95,238 tis. Kč)

Dotace 4216:

183,93 tis. Kč - Dotace SFŽP na zametací stroj

Dotace 4213:

349,40 tis. Kč - Dotace SZIF na Multimediální výuku ve volnočasovém centru FÉNIX

Dotace 4116

22,78 tis. Kč -  transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (2 x 11,39 tis. Kč)

Dotace 4122

178,79 tis. Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu 
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Výdaje v tis. Kč

Schválený

rozpočet

Rozpočet před 4. 

rozpočtovým

opatřením

4. rozpočtové

opatření

Rozpočet po 4. 

rozpočtovým

opatřením

Kapitálové výdaje 36 360,00 36 160,00 533,33 36 693,33

Investice 36 360,00 36 160,00 533,33 36 693,33

   2212 - Silnice (6121) 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00

   2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (6121) 50,00 50,00 0,00 50,00

   2310 - Pitná voda (6121) 950,00 1 150,00 0,00 1 150,00

   2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (6121) 0,00 400,00 0,00 400,00

   3113 - Základní školy (6121) 16 500,00 14 900,00 -243,62 14 656,38

   3319 - Ostatní záležitosti kultury (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   3611 - Podpora individuální bytové výstavby (6121) 500,00 500,00 200,00 700,00

   3612 - Bytové hospodářství (6121) 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00

   3613 - Nebytové hospodářství (6121) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

   3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3631 - Veřejné osvětlení (6121) 100,00 100,00 43,62 143,62

   3635 - Územní plánování (6119) 300,00 300,00 0,00 300,00

   3636 - Územní rozvoj (6119) 200,00 0,00 0,00 0,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6121) 200,00 200,00 0,00 200,00

   3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) (6122) 0,00 900,00 0,00 900,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Nepomuk) 250,00 250,00 0,00 250,00

   5512 - Požární ochrana - dobrovolná část (6121 - Dvorec) 0,00 100,00 0,00 100,00

   6171 - Činnost místní správy (6121) 100,00 100,00 0,00 100,00

   6171 - Činnost místní správy (6122) 110,00 110,00 0,00 110,00

   6171 - Činnost místní správy (6130) 300,00 300,00 283,00 583,00

   6171 - Činnost místní správy (6901) 0,00 0,00 250,33 250,33

Běžné výdaje 73 538,41 274 248,84 206,57 274 455,41

1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních 

          plodin a zvláštní veterinární péče
50,00 50,00 50,00

1031 - Pěstební činnost (lesní hospodářství) 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1036 - Správa v lesním hospodářství 50,00 50,00 50,00

2212 - Silnice 3 060,00 3 060,00 3 060,00

2310 - Pitná voda 500,00 500,00 500,00

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 400,00 400,00 400,00

3111 - Předškolní zařízení 1 693,41 1 693,41 1 693,41

3113 - Základní školy 4 120,00 4 120,00 4 120,00

3231 - Základní umělecké školy 189,00 189,00 189,00

3314 - Činnosti knihovnické 900,00 1 328,57 1 328,57

3319 - Ostatní záležitosti kultury 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00

z toho                                     Kultura 3 445,00 3 445,00 3 445,00

Rodný dům A.Němejce 105,00 105,00 105,00

Partnerská města 50,00 50,00 50,00

Nové kulturní akce 430,00 430,00 430,00

Propagace Nepomuka 400,00 400,00 400,00

Pivní slavnosti 70,00 70,00 70,00

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 

          národního a historického povědomí (památkový grant)
200,00 200,00 200,00

3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 200,00 200,00 200,00

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 100,00 100,00

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty) 500,00 500,00 500,00

3421 - Využití volného času mládeže 150,00 150,00 150,00

3612 - Bytové hospodářství 8 206,00 8 206,00 8 206,00

3613 - Nebytové hospodářství 2 280,00 2 280,00 2 280,00

3631 - Veřejné osvětlení 600,00 600,00 600,00

3632 - Pohřebnictví 15,00 15,00 15,00

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 200,00 200,00

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3 130,00 3 130,00 3 130,00

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství) 5 400,00 5 445,56 27,78 5 473,34

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 

          (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 
500,00 500,00 100,00 600,00

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

          (pěstounská péče)
368,00 368,00 368,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 

          samostatného bydlení
700,00 700,00 178,79 878,79

5212 - Ochrana obyvatelstva 16,50 16,50 16,50

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 40,00  
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5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 535,00 535,00 0,00 535,00

z toho                           SDH Nepomuk 511,00 511,00 511,00

                  SDH Dvorec 24,00 24,00 24,00

6112 - Zastupitelstva obcí 1 900,00 1 900,00 1 900,00

6171 - Činnost místní správy 27 106,00 27 129,80 -100,00 27 029,80

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

          (služby peněžních ústavů)
80,00 80,00 80,00

6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 600,00 200 600,00 200 600,00

6399 - Ostatní finanční operace 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6402 - Finanční vypořádání minulých let 14,50 27,00 27,00

6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené 

          (příspěvek do mikroregionu)
185,00 185,00 185,00

Vytváření rezerv 250,00 250,00 0,00 250,00

 na lesní, rybářskou a mysliveckou stráž 50,00 50,00 50,00

                                 rezerva na likvidaci katastrof 50,00 50,00 50,00

                                        rezerva na krizové stravy 150,00 150,00 150,00

Výdaje celkem 109 898,41 310 408,84 739,90 311 148,74

Deficit rozpočtu je kryt naspořenými finančními prostředky z loňských let.

řádek 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

178,79 tis. Kč - Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na pečovatelskou službu 

Kapitálové výdaje: navýšení objemu finančních prostředků o částku 533,33 tis. Kč

podrobnosti viz. plán investic na rok 2015

řádek 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (místní hospodářství): celková částka 27,78 tis. Kč

22,78 tis. Kč -  transfer od Úřadu práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti (2 x 11,39 tis. Kč)

5 tis. Kč - poplatek ze psů

řádek 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) 

100 tis. Kč - přesun z Činnosti místní správy

řádek 6171 - Činnost místní správy 

-100 tis. Kč - přesun na Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce)
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PŘÍLOHA 6 - Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem 
Nepomuk a obcí Měcholupy 

Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů 

kterou uzavřeli níže uvedeného dne 

podle §46, odst. (1), odst. (2), písm. a) a §48 zákona č.  128/2000 Sb. „o obcích“ 

a v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb. „o odpadech“: 

Město N e p o m u k, zastoupené starostou Ing Jiřím Švecem, nám. A. Němejce  63, 335 01 Nepomuk    

, IČO  00256986 ,  č.  účtu  19-0725628399/0800 vedené u České spořitelny . 

                             a 
Obcí Měcholupy, zastoupené starostou Václavem Berkovcem, adresa úřadu: Měcholupy 76   

PSČ : 335 51, IČO 00574228, č. účtu 27327361/0100 vedené u Komerční banky  (dále obec) 
_____________________________________________________________________ 

I. Úvodní ustanovení, účel smlouvy 
(1) Město Nepomuk je vlastníkem sběrného dvora odpadů na území města Nepomuk (dále 
sběrný dvůr). Provozovatelem sběrného dvora je smluvní partner města Nepomuk. 
(2) Fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území města Nepomuk a jeho částí, které nemají 
nedoplatky na poplatcích za sběr a odvoz komunálního odpadu, mohou do sběrného dvora bezplatně 
ukládat veškerý odpad z domácnosti, vznikající při jejich činnosti ve smyslu §4, písm. b) zákona č. 
185/2001 Sb. „o odpadech“. Fyzické osoby s trvalým bydlištěm mimo území města Nepomuk a jeho 
částí mohou veškerý odpad z domácnosti do sběrného dvora ukládat za poplatek stanovený platným 
ceníkem města Nepomuk pro konkrétní druh odpadu (oddělená příloha č.1 smlouvy).   
(3) Účelem této smlouvy je umožnění bezplatného využití sběrného dvora fyzickým osobám 
s trvalým bydlištěm mimo území obce a jejích částí.  
(4) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane provozovatelem sběrného dvora jiná osoba 
určená městem Nepomuk, ale město Nepomuk zůstane vlastníkem sběrného dvora, pak se na 
účinnosti ani obsahu této smlouvy nic nemění.     

II. Provoz sběrného dvora 
(1) Sběrný dvůr je provozován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. „o odpadech“ a 
prováděcími, obecně závaznými vyhláškami města Nepomuk. 

(2) Náklady na provoz sběrného dvora nese město Nepomuk.  

(3) Město Nepomuk samostatně stanovuje provozní dobu sběrného dvora i způsob a podmínky 
jeho provozu. Město Nepomuk může tyto provozní podmínky samostatně měnit a může provozem 
sběrného dvora pověřit jinou osobu.  
(4) Obsluha sběrného dvora kontroluje fyzické osoby ukládající odpad do sběrného dvora a za 
tím účelem nahlíží do jejich občanských průkazů. Obsluha sběrného dvora vede databázi občanů 
města Nepomuk a jeho částí a údaje o plnění jejich poplatkové povinnosti ohledně poplatků za sběr a 
odvoz a likvidaci odpadu. Obsluha sběrného dvora smí odmítnout uložení odpadu osobě, která 
nesplňuje podmínku odpadu vyprodukovaného v domácnosti. Fyzické osobě, která nesplňuje 
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podmínky pro bezplatné využití sběrného dvora, umožní obsluha sběrného dvora uložení odpadu 
pouze za poplatek. Město Nepomuk kontroluje činnost obsluhy sběrného dvora a uděluje jí závazné 
pokyny pro její činnost. 

III. Společné využití sběrného dvora 
(1) Po dobu účinnosti této smlouvy jsou fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území obce a jejích 
částí oprávněny bezplatně využít sběrného dvora k ukládání odpadu vyprodukovaného v domácnosti. 
Podmínkou pro to je vyhovění ukládaného odpadu definici odpadu dle §4, písm. a), b) č. 185/2001 
Sb. „o odpadech“ a prokázání trvalého bydliště na území obce nebo jejích částí předložením platného 
občanského průkazu (nebo dokladu nahrazujícího občanský průkaz) obsluze sběrného dvora.   
(2) Obsluha sběrného dvora je oprávněna odmítnout uložení komunálního odpadu osobě, která 
nesplňuje podmínky zákona, prováděcích vyhlášek nebo této smlouvy.    
(3) Obsluha sběrného dvora vede evidenci osob s trvalým bydlištěm na území obce a jejích částí, 
které uskutečňují uložení komunálního odpadu do sběrného dvora. Tuto evidenci obsluha sběrného 
dvora pravidelně předkládá městu Nepomuk. Součástí evidence jsou zejména tyto údaje: jméno a 
bydliště fyzické osoby, která odpad ukládá, druh odpadu, hmotnost odpadu.  

IV. Úplata 
(1) Obec uhradí městu Nepomuk za využití sběrného dvora fyzickými osobami s trvalým 
bydlištěm na území obce a jejích částí úplatu ve výši celkové výše poplatků za uložení odpadu dle 
platného ceníku města Nepomuk (oddělená příloha č.1 smlouvy), vypočtenou podle druhu a 
hmotnosti odpadu, skutečně uloženého fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na území obce a jejích 
částí, za uplynulé kalendářní pololetí. 
(2) K úhradě úplaty za využití sběrného dvora fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na území 
obce a jejích částí vystaví město Nepomuk do třiceti dnů po uplynutí každého kalendářního pololetí 
obci fakturu, jejíž přílohou bude výpis obsahující údaje o osobách s trvalým bydlištěm na území obce 
a jejích částí, druhu a hmotnosti odpadu, který tyto osoby do sběrného dvora uložily ve 
fakturovaném kalendářním pololetí. Takto vystavenou fakturu obec městu Nepomuk uhradí ve lhůtě 
splatnosti tam uvedené.  
(3) Stávající ceník města Nepomuk pro úplaty za ukládání komunálního odpadu do sběrného 
dvora bere statutární orgán obce na vědomí a tento ceník je oddělenou přílohou této smlouvy. 
V případě pozdější změny tohoto ceníku rozhodnutím města Nepomuk, platí nadále pro finanční 
vztah mezi městem Nepomuk a obcí nově vydaný ceník, aniž by to mělo jiný vliv na účinnost nebo 
obsah této smlouvy.   

V. Právní vztah mezi městem Nepomuk a obcí 
(1) Ve smyslu §46, §47 a §48 zákona č.  128/2000 Sb. „o obcích“ se stanoví, že tato smlouva je 
smlouvou mezi obcemi, uzavíraná k plnění konkrétního, v ní popsaného úkolu.  
(2) Touto smlouvou se nevytváří dobrovolný svazek obcí, ani právnická osoba nebo jiná forma 
sdružení. 
(3) Náklady na provoz sběrného dvora nese město Nepomuk. Majetek získaný provozem 
sběrného dvora je vlastnictvím města Nepomuk. Ze závazků vzniklých provozem sběrného dvora je 
zavázáno město Nepomuk. Po ukončení účinnosti této smlouvy se neprovádí žádné finanční 
vypořádání mezi městem Nepomuk a obcí.      
(4) Ustanovení tohoto článku smlouvy se nijak nedotýkají povinnosti obce uhradit městu 
Nepomuk sjednanou úplatu za využití sběrného dvora fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na 
území obce a jejích částí. 

VI. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 
(1) Tato smlouva se uzavírá a její účinnost se tak sjednává od okamžiku jejího uzavření na dobu 
neurčitou.  
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(2) Účinnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou města Nepomuk a obce k libovolnému 
datu.  
(3) Jednostranně lze účinnost této smlouvy ukončit odstoupením kterékoli smluvní strany 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Účinnost smlouvy pak zaniká ke dni 
doručení písemného oznámení o odstoupení (ex nunc).  
(4) Do třiceti dnů po ukončení účinnosti této smlouvy vystaví město Nepomuk obci poslední 
fakturu k úhradě úplaty za poslední kalendářní pololetí, případně necelé poslední kalendářní pololetí, 
v souladu se zásadami sjednanými v této smlouvě. Takto vystavenou fakturu obec městu Nepomuk 
uhradí ve lhůtě splatnosti tam uvedené.   
(5) Ukončením účinnosti této smlouvy zaniká právo fyzických osob s trvalým bydlištěm na území 
obce a jejích částí na bezplatné ukládání odpadu do sběrného dvora.  

VII. Schvalovací klauzule 
(1) Tato smlouva byla před jejím uzavřením schválena zastupitelstvy města Nepomuk a obce  
Měcholupy ve smyslu §48, odst. (1) č.  128/2000 Sb. „o obcích“. 

 

V Nepomuku dne ……………………….                     V Měcholupech dne 27.3. 2015 

 

Město Nepomuk     Obec, Měcholupy 

Ing Jiří Švec, starosta      Václav Berkovec, starosta 
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PŘÍLOHA 7: Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 2571-36/2015 nemovitých věcí parc. č. 
566/23, k. ú. Nepomuk, obec Nepomuk, okr. Plzeň-jih 
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