
                                                                        

OBEC  NEPOMUK 
262 42  Rožmitál p. Tř., okres Příbram 

U s n e s e n í 
č. 9/2022 

 
 
 Zastupitelé obce Nepomuk na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nepomuk dne 17.11.2022 
schválili: 

 
 
-zastupitelé pověřili správcem rozpočtu Obce Nepomuk starostku Ilonu Vrchotovou. 
 
-správce rozpočtu předložil na zastupitelstvu obce Návrh rozpočtového opatření č.3/2022  (viz 
příloha č.1)  a zároveň odsouhlasili Rozpočtové opatření č.3/2022  (viz příloha č.2).  
                                                                        
-zastupitelé schválili pro rok 2022  plán inventur (viz příloha). 
  
-zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili dohodu o provedení práce zastupitele obce Nepomuk pro 
rok 2022: 
p. B. A. – údržba obce,  práce v lese , prohrnování , technické zabezpečení obce 
  
-zastupitelé všemi hlasy schválili odstoupení od Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení 
k VZ malého rozsahu na stavební práce:„Nepomuk - intenzifikace septiku SM-9, splašková 
kanalizace, přípojky“ ze dne 23.1.2020 podle čl. 24.4. smlouvy z důvodu neposkytnutí dotace. 
 
-zastupitelé vzali na vědomí Rozsudek Krajského soudu v Praze ve věci  návrhu  pana J. S.  jako 
vlastníka pozemku parc. č. 149 v k.ú. Nepomuk p. Tř. na zrušení části opatření obecné povahy   
č. 1/2021 – Změny  č. 3 Územního plánu Nepomuk. Návrh byl zamítnut. 
 
-zastupitelé vzali na vědomí oznámení  Městského úřadu v Příbrami, Odbor životního prostředí 
ze dne 24.10.2022 o zahájení řízení ve věci vydání společného povolení ke zřízení vodního díla – 
vrtaná studna včetně povolení k odběru podzemních vod na pozemku parc. č. 275/2 v k.ú. 
Nepomuk p. Tř. a zároveň všemi hlasy odsouhlasili uplatnění námitek a připomínek v daném 
řízení. 
 
-zastupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor výstavby a  
životního prostředí ze dne 10.11.2022  o zahájení společného řízení ve věci vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Rodinné domy Nepomuk“ na pozemcích  
parc.č. 219/4, 245/21, 272, 275/1, 275/2, 275/3, 296 a 846/5 v k.ú. Nepomuk  p.Tř. a zároveň 
všemi hlasy odsouhlasili uplatnění námitek a připomínek v daném řízení. 
 
-zastupitelé vzali na vědomí a souhlasí s částkou 69.950,- Kč  za montáž vrat a oplocení objektu 
vodojemu parc.č. 440 v k.ú. Nepomuk v Brdech od zhotovitele J. K.  



 
-zastupitelé všemi hlasy schválili uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Nepomuk a Ornamento –
obce s. r.o. – předmětem smlouvy jsou heraldické služby. 
 
-zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili  částku 700,-Kč na každé dítě  trvale bydlící v obci 
Nepomuk do 15 let včetně na Mikulášskou nadílku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Ilona Vrchotová 
                                                                                                                starostka obce 

 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                                     
 

 
 
 

                                                                                                             
 
         

                                                                                                                           
 


