ZÁPIS
z 25. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
21.12.2012 od 18.30 hodin do 19.30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Mgr. Zdenka Lněníčková, Vilém Dorn,
Martin Kaše, Antonín Lněníček, Josef Kříž (dostavil se v 18.43 hod. při
projednávání bod 3)
Omluveni: Pavel Bartuška, Ing. Jaroslav Vávra
Hosté:
0
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
25. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno.
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM
nesmí nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. Slovo
bude uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásí. Členové ZM se též o slovo během
jednání budou hlásit a nebudou se navzájem přerušovat. Nebudou-li tato pravidla
dodržena, přeruší se jednání ZM a svolá se v náhradním termínu.
ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany.
ad 2) PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu
oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu
a. obnova fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických
prvků
b. výměna neekologického kotle za kotel ekologický
4. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2013
5. Návrh rozpočtových změn
6. Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č. 5 /2012 - pronájem nebytových
prostor pro pobočku pošty v budově čp. 102 v Nepomyšli o výměře 77,26 m2
7. Prodej dle záměru městyse Nepomyšl č. 8 /2012 – prodej pozemku č. 217/11,
druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
8. Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č. 7/2012 - pronájem části pozemku
č. 217/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
9. Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost v r. 2013
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10.TJ Nepomyšl - návrh rozpočtu na údržbu na r. 2013
11.Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2013
12.Diskuse
13.Usnesení
14.Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Josefa Kříže a pana Miloše Augusta.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu pana Josefa Kříže a pana Miloše Augusta.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav,
modernizace a rozšíření bytového fondu
a) obnova fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických prvků
b) výměna neekologického kotle za kotel ekologický
Na 23. zasedání ZM bylo uloženo starostovi zpracovat Zásady pro poskytování
bezúročných půjček na výměnu neekologických kotlů na kotle ekologické a na
opravu fasády z uliční strany. Zastupitelé obdrželi vypracovaný návrh těchto zásad
již na minulém zasedání a návrh vzalo zastupitelstvo městyse na vědomí s tím, že
návrhy a připomínky se mohly podávat do 17.12.2012, aby mohlo být toto Opatření
městyse Nepomyšl č. 1/2012 schváleno na dnešním jednání.
Během projednávání tohoto bodu se dostavil na jednání v 18.43 hodin pan Josef
Kříž.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na
podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu
a) obnova fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických prvků
b) výměna neekologického kotle za kotel ekologický
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 4)
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2013
Všichni zastupitelé obdrželi již na minulém zasedání návrh rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2013, který byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po
zákonnou dobu od 3.12.2012 do 21.12.2012. Návrh městyse Nepomyšl na rok 2013
je schodkový. Příjmová strana rozpočtu počítá s příjmy 19.000 tis. Kč, výdajová
počítá s výdaji ve výši 27.274 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt finančními
prostředky ušetřených z minulých let.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2013:
Příjmy
Výdaje

Hlasování:

19.000 tis. Kč + financování 8.589 tis. Kč
27.274 tis. Kč + financování 315 tis. Kč

pro: 7

proti: 0

27.589 tis. Kč
27.589 tis. Kč

zdrželi se: 0

ad 5)
Návrh rozpočtových změn
Všichni zastupitelé dodatečně obdrželi návrhy rozpočtových změn č. 21/2012 –
č. 28/2012.
č. 21/2012

- snižují se výdaje – zachování a obnova kult. památek – budovy,haly,stavby
- 93 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly – platby
daní a poplatků
+ 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek - nákup ost. služeb + 14 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního,
národního a historického povědomí – nákup materiálu
+ 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
- nákup materiálu
+ 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – zájmová činnost v kultuře – pevná paliva
+ 23 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – pevná paliva
+ 47 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – služby telekomunikační
+ 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – veřejné osvětlení – nákup ostatních služeb
+ 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj – platby daní a poplatků + 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – opravy a udržování
+ 3 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 21/2012.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 22/2012

- snižují se výdaje – zachování a obnova kult. památek – budovy,haly,stavby
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – platby daní a poplatků
- zvyšují se výdaje – zastupitelstva obcí – služby školení a vzdělávání
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – nákup ostatních služeb
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – programové vybavení

+
+
+
+

80 tis. Kč
1 tis. Kč
1 tis. Kč
37 tis. Kč
8 tis. Kč
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- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím
+ 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – platby daní a poplatků
+ 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – základní školy – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
organizacím
+ 10 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – ostatní osobní výdaje
+ 15 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly - OOV
+ 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků –
nákup ostatních služeb
+ 2 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 22/2012.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 23/2012

- snižují se výdaje – zachování a obnova kult. památek – budovy,haly,stavby
- 69 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní záležitostí kultury, církví a sdělovacích prostředků –
věcné dary
+ 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj – nákup ostatních služeb
+ 5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – sběr a svoz komunálních odpadů – nákup ostatních služeb
+ 20 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – sběr a svoz ostatních odpadů – nákup ostatních služeb
+ 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní osobní výdaje
+ 30 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pojištění funkčně nespecifikované – služby peněžních ústavů + 10 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 23/2012.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 24/2012

- snižují se výdaje – zachování a obnova kult. památek – budovy,haly,stavby
- 300 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – neinvestiční půjčené prostředky obecně
prospěšným společnostem – MAS Vladař, o.p.s.
+ 300 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 24/2012.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 25/2012

- snižují se výdaje – zachování a obnova kult. památek – budovy,haly,stavby
- zvyšují se příjmy – neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – dotace
na restaurování sochy sv. Mikuláše

- 14 tis. Kč

+ 42 tis. Kč
+ 125 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek – opravy a udržování
- restaurování sochy sv. Mikuláše
+ 181 tis. Kč
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 25/2012.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

zdrželi se: 0

č. 26/2012

- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
- zvyšují se výdaje – platy pracovníků VPP

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 26/2012.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

+ 27 tis. Kč
+ 27 tis. Kč

zdrželi se: 0

č. 27/2012

- zvyšují se příjmy – poplatek za užívání veřejného prostranství
+ 1 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – neinv. přijaté transfery od krajů na výdaje JSDH
+ 2 tis. Kč
- zvyšují se příjmy –převody z rozpočtových účtů
+ 80 tis. Kč
- zvyšují se příjmy –podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
- příjmy z poskytování služeb a výrobků
+ 13 tis. Kč
- zvyšují se příjmy –zachování a obnova kulturních památek – příjmy z poskytování
služeb a výrobků
+ 9 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – pěstební činnost – příjmy z prodeje majetku
+ 2 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – pohřebnictví – příjmy z poskytování služeb a výrobků
+ 1 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – příjmy z prodeje zboží
+ 10 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – PHM
+ 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – převody vlastním rozpočtovým účtům
+ 80 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
- nákup ostatních služeb
+ 14 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –zachování a obnova kulturních památek–opravy a udržování + 9 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –pohřebnictví – nájemné
+ 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –činnost místní správy – DHDM
+ 10 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 27/2012.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

zdrželi se: 0

č. 28/2012

- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – příjmy z prodeje OHDM – traktor
- zvyšují se příjmy – ost.inv. přijaté transfery ze SR
- zvyšují se příjmy – ost.inv. přijaté transfery ze SR
- snižují se příjmy – inv. přijaté transfery ze SF
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – nákup ostatních služeb
- zvyšují se výdaje – rozhlas a televize – poskytn. neinv. příspěvky
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – nákup ostatních služeb
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – nákup materiálu
- zvyšují se výdaje – PO – dobrovolná část – služby telekom. a radiok.
- zvyšují se výdaje – zastupitelstva obcí – ostatní osobní výdaje
- zvyšují se výdaje – obecné příjmy a výdaje – služby peněžních ústavů
- zvyšují se výdaje – využití volného času dětí – budovy,haly,stavby
- snižují se výdaje – zachování a obnova kult. památek – budovy,haly,stavby

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 28/2012.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

+ 60 tis. Kč
+ 2.820 tis. Kč
+ 178 tis. Kč
- 2.820 tis. Kč
+ 60 tis. Kč
+ 1 tis. Kč
+ 1 tis. Kč
+ 3 tis. Kč
+ 1 tis. Kč
+ 10 tis. Kč
+ 1 tis. Kč
+ 178 tis. Kč
- 17 tis. Kč

zdrželi se: 0
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ad 6)
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č. 5 /2012 - pronájem nebytových prostor
pro pobočku pošty v budově čp. 102 v Nepomyšli o výměře 77,26 m2
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 5/2012 o pronájmu nebytových prostor
v multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli – místnosti, které se nacházejí v přízemí
o celkové výměře 77,26 m2 (dle PD prostory 1.11, 1.12, 1,13, 1.14 a 1.15). Dle
projektové dokumentace jsou tyto nebytové prostory v Multifunkčním centru
v Nepomyšli čp. 102 (budova bývalé školy) plánovány k provozování České pošty,
s.p., pobočka Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo pronájem nebytových prostor v multifunkčním centru
čp. 102 v Nepomyšli – místnosti, které se nacházejí v přízemí o celkové výměře
77,26 m2 (dle PD prostory 1.11, 1.12, 1,13, 1.14 a 1.15) České poště, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47 11 49 83, zastoupenou Ing.
Danou Prokopovou, ředitelkou odboru PČ SeČ na dobu neurčitou a to od
1.1.2013.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Prodej dle záměru městyse Nepomyšl č. 8/2012 – prodej pozemku č. 217/11, druh
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 8/2012 na prodej pozemku č. 217/11, druh
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu
25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč náklady za návrh na vklad. Tento záměr byl vyvěšen na
úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem o koupi tohoto
pozemku je paní Irena Vlčková, trvale bytem Dukelská 2272, 438 01 Žatec.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku č. 217/11, druh ostatní plocha, jiná
plocha o výměře o výměře 218 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu 25,- Kč/m2
+ 1.000,- Kč náklady za návrh na vklad paní Ireně Vlčkové, bytem Dukelská 2272,
438 01 Žatec. Kupní smlouva musí být uzavřena do 30ti dnů od schválení
v zastupitelstvu městyse Nepomyšl. V případě nedodržení této lhůty, bude schválení
tohoto prodeje revokováno.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 8)
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č. 7/2012 - pronájem části pozemku
č. 217/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 7/2012 na pronájem části pozemku č. 217/1,
druh ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 v k.ú. Nová Ves u
Podbořan za cenu 0,40 Kč/m2/rok s tím, aby bylo do smlouvy o pronájmu pozemku
uvedeno, aby byl kdykoli umožněn přístup na p.č. 17 vlastníkovi tohoto
pozemku..Tento záměr byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu.
Jediným zájemcem o pronájem části tohoto pozemku je paní Irena Vlčková, trvale
bytem Dukelská 2272, 438 01 Žatec.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo pronájem části pozemku č. 217/1, druh ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 125 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu
0,40 Kč/m2/rok paní Ireně Vlčkové, bytem Dukelská 2272, 438 01 Žatec s tím, aby
bylo do smlouvy o pronájmu pozemku uvedeno, aby byl kdykoli umožněn přístup
na p.č. 17 vlastníkovi tohoto pozemku.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 9)
Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost v r. 2013
Dne 23.11.2012 byla doručena žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na
sportovní činnost v r. 2013 ve výši 32 tis. Kč (turnaj v minikopané, vklady do
turnajů, Den dětí, Kopeme za lepší svět – turnaj v malé kopané, provozní náklady).
V rozpočtu je již uvolněna částka ve výši 20 tis. Kč dotace pro TJ Nepomyšl,
10 tis. Kč nákup materiálu, 10 tis. Kč nákup PHM a 10 tis. Kč na opravy a
udržování. Celkem 50 tis. Kč. Na základě toho bylo navrženo poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 5 tis. Kč nad rámec schváleného rozpočtu městyse Nepomyšl na
r. 2013.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků na poskytnutí finančního
příspěvku na sportovní činnost TJ Nepomyšl na r. 2013 ve výši 5.000,- Kč nad
rámec schváleného rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2013.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 10)
TJ Nepomyšl - návrh rozpočtu na údržbu na r. 2013
Dne 23.11.2012 byl doručen od TJ Nepomyšl návrh rozpočtu na údržbu na rok
2013 ve výši 45 tis. Kč (oprava hrazení, vybudování ochranných sítí za brankami,
oprava střechy, výměna krytiny zateplením, malování soc. zařízení, oprava
přístřešku před kabinami, údržba hřiště a okolí, rozšíření střídaček, vybudování
samostatné místnosti pro rozhodčího atd.)
V rozpočtu je již uvolněna částka ve výši 20 tis. Kč dotace pro TJ Nepomyšl,
10 tis. Kč nákup materiálu, 10 tis. Kč nákup PHM a 10 tis. Kč na opravy a
udržování. Celkem 50 tis. Kč.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh rozpočtu TJ Nepomyšl na údržbu na rok
2013.
ad 11)
Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2013
Všem zastupitelům byl zaslán společně s pozvánkami návrh Plánu práce
zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2013.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí
2013.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 12) DISKUSE
Josef Lněníček – původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu
26.12.2012 realizován. Výjimečně bude tento svoz v Nepomyšli
proveden v neděli 23.12.2012. Ostatní svozy už proběhnou dle
zvyklostí každou středu
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ad 13) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 25. zasedání, konaného dne
21. prosince 2012.
I. bere na vědomí:
1) Návrh rozpočtu TJ Nepomyšl na údržbu na rok 2013.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu pana
Josefa Kříže a pana Miloše Augusta
2) Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav,
modernizace a rozšíření bytového fondu
a) obnova fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických prvků
b) výměna neekologického kotle za kotel ekologický
3) Schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2013
Příjmy
Výdaje

19.000 tis. Kč + financování 8.589 tis. Kč
27.274 tis. Kč + financování 315 tis. Kč

27.589 tis. Kč
27.589 tis. Kč

4) Rozpočtové změny č. 21/2012 – 28/2012 (viz příloha)
5) Pronájem nebytových prostor v multifunkčním centru čp. 102
v Nepomyšli – místnosti, které se nacházejí v přízemí o celkové výměře 77,26 m2
(dle PD prostory 1.11, 1.12, 1,13, 1.14 a 1.15) České poště, s.p. Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47 11 49 83, zastoupenou Ing. Danou Prokopovou,
ředitelkou odboru PČ SeČ na dobu neurčitou a to od 1.1.2013
6) Prodej pozemku č. 217/11, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře o výměře
218 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč náklady za
návrh na vklad paní Ireně Vlčkové, bytem Dukelská 2272, 438 01 Žatec. Kupní
cena musí být uzavřena do 30ti dnů od schválení v zastupitelstvu městyse
Nepomyšl. V případě nedodržení této lhůty, bude schválení tohoto prodeje
revokováno.
7) Pronájem části pozemku č. 217/1, druh ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 125 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu 0,40 Kč/m2/rok paní Ireně
Vlčkové, bytem Dukelská 2272, 438 01 Žatec s tím, aby bylo do smlouvy o
pronájmu pozemku uvedeno, aby byl kdykoli umožněn přístup na p.č. 17
vlastníkovi tohoto pozemku.
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8) Uvolnění finančních prostředků na poskytnutí finančního příspěvku na sportovní
činnost TJ Nepomyšl v r. 2013 ve výši 5.000,- Kč nad rámec schváleného
rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2013
9) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2013
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
ad 14) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.30 hod.
hodin ukončil.
……………………….....……
ověřovatel zápisu
Josef Kříž

………………………………
ověřovatel zápisu
Miloš August

……………………………..
starosta
Josef Lněníček
V Nepomyšli dne 31.12.2012
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 10 stran + 11 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového
fondu
- Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2013
- Návrh rozpočtových změn č. 21 - 28/2012
- Záměr městyse Nepomyšl č. 5/2012
- Záměr městyse Nepomyšl č. 8/2012
- Záměr městyse Nepomyšl č. 7/2012
- Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost v r. 2013
- Návrh rozpočtu TJ Nepomyšl na r. 2013
- Návrh Plánu práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2013
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