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Z Á P I S

z 30. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, 
konaného dne 22.5.2013 od 16.30 hodin do 16.45 hodin

 v zasedací místnosti úřadu městyse

Přítomni: Josef Lněníček, Josef Kříž,  Martin Kaše, Pavel Bartuška,
                    Ing. Jaroslav Vávra

Omluveni: Vilém Dorn, Miloš, August, Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka Lněníčková

Hosté: 0

Zasedání ZM je usnášeníschopné. 

30. mimořádné 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. Volba delegáta na valnou hromadu Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany, která 
se bude konat dne 23.5.2013

4. Diskuse

5. Usnesení

6. Závěr
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Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Josefa Kříže a pana Martina Kašeho.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             
a ověřovatele zápisu pana Josefa Kříže a pana Martina Kašeho.

Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.

ad 3)
Volba delegáta na valnou hromadu Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany, která 
se bude konat dne 23.5.2013

Dne 23.5.2013 se bude konat valná hromada obchodní společnosti Skládky Vrbička, 
s.r.o.. Na tuto valnou hromadu je zapotřebí doložit pověření k zastupování a jednání 
na této valné hromadě, které musí být schváleno zastupitelstvem. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo jmenování starosty Josefa Lněníčka delegátem na Valnou 
hromadu obchodní společnosti Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany, Partyzánská 93, 
která  se bude konat dne 23.5.2013.

Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

                                                   ad 4) DISKUSE

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
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        ad 5) USNESENÍ

Starost předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 30. mimořádného zasedání, 
konaného dne 22. května 2013 

I. bere na vědomí:
XXX
II. schvaluje:

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl  a ověřovatele zápisu pana  
    Josefa Kříže a pana Martina Kašeho. 

2) Jmenování starosty Josefa Lněníčka delegátem na Valnou hromadu obchodní    
    společnosti Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany, Partyzánská 93, která se bude 
    konat dne 23.5.2013.

III. neschvaluje:
XXX

IV. ukládá starostovi
XXX

ad 6) ZÁVĚR

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 16.45 hodin 
ukončil.

……………………….....…… ………………………………
       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu           
         Martin Kaše                                                                Josef Kříž      

           ……………………………..
                 starosta

                   Josef Lněníček 

V Nepomyšli dne 22.05.2013

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 3 strany + 3 přílohy
- Prezenční listina
- Pozvánka na 30. mimořádné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. 




