ZÁPIS
z 35. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
11.10.2013 od 19.00 hodin do 19.40 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Vilém Dorn, Martin Kaše, Mgr. Zdenka
Lněníčková, Miloš August, Josef Kříž
Omluveni: Antonín Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra
Hosté:
0
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
35. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno.
Diskuse probíhala ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM
nesměl nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. Slovo
bylo uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásil. Členové ZM se též o slovo během
jednání hlásili a navzájem se nepřerušovali. Pokud by nebyla tato pravidla
dodržena, přerušilo by se jednání ZM a svolalo se v náhradním termínu.
ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM.
ad 2) PROGRAM
1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Schválení dodavatele na zakázku „Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118
v Nepomyšli – I. etapa“ na základě výsledků nového vyhlášení zadávacího
řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a zadanou v souladu s pokyny pro zadávání
zakázek v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Návrh rozpočtových změn
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Josefa Kříže a paní Mgr. Zdenku
Lněníčkovou.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Josefa Kříže.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Schválení dodavatele na zakázku „Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118
v Nepomyšli – I. etapa“ na základě výsledků nového vyhlášení zadávacího řízení
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a zadanou v souladu s pokyny pro zadávání zakázek v rámci Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.
Dne 2.10.2013 proběhlo nové (2. kolo) výběrové řízení na zakázku „Oprava kostela
sv . Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa“za účasti: Lucie Hyráková
(projektová manažerka firmy ALNIO Group s.r.o. Brno), Josef Lněníček, Mgr.
Zdenka Lněníčková, Vilém Dorn, Martin Kaše, Antonín Lněníček.
Nabídku podaly celkem 4 firmy:
1. Step Plzeň, s.r.o. se sídlem Sady Pětatřicátníků 23, Plzeň = 4.436.524,- Kč
včetně DPH, záruka 36 měsíců
2. RE, s.r.o., se sídlem Rašínovo nábřeží 46, Praha 2 = 4.595.499,98 Kč s DPH,
záruka 60 měsíců
3. TESLICE CZ s.r.o., se sídlem Jiráskova 701, Vsetín = 4.989.426,28 Kč
s DPH, záruka 60 měsíců
4. H a B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, Vsetín = 5.056.138,56 Kč s DPH,
záruka 60 měsíců
Z účasti zadávacího řízení byla vyloučena firma Step Plzeň, s.r.o., která nesplňovala
požadavky výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.
Na základě výsledku hodnocení a stanoveného pořadí nabídek rozhodl zadavatel o
přidělení zakázky uchazeči, který hodnocenému kritériu vyhověl nejlépe, tj. firma
RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2, IČ: 485 914 41 za cenu
4.595.499,98 Kč s DPH, záruka 60 měsíců.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na zakázku „Oprava kostela sv. Mikuláše na
p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa“ na základě výsledků nového vyhlášení
zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a zadanou v souladu s pokyny pro zadávání zakázek
v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013: firmu RE, s.r.o. se
sídlem Rašínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2, IČ: 485 91 441 za cenu 4.595.499,98
Kč včetně DPH a se zárukou na dílo 60 měsíců.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 4)
Zápis z jednání finančního výboru
Se zprávou z jednání finančního výboru ze dne 4.10.2013 seznámil přítomné
předseda kontrolního výboru Miloš August. Byla provedena kontrola pokladních
dokladů a pokladní knihy za období 1-6/2013 a kontrola dodržování rozpočtu
městyse Nepomyšl k 30.9.2013 – vše s výsledkem bez závad.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání finančního výboru ze dne
4.10.2013.
ad 5)
Návrh rozpočtových změn
Starosta seznámil přítomné s návrhy rozpočtových změn č. 10 - 15/2013.
č. 10/2013

- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
- zvyšují se výdaje – platby pracovníků VPP
- zvyšují se výdaje – povinné pojistné na sociální zabezpečení
- zvyšují se výdaje – povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 10/2013.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

+ 123 tis. Kč
+ 60 tis. Kč
+ 33 tis. Kč
+ 30 tis. Kč

zdrželi se: 0

č. 11/2013

- zvyšují se příjmy – vrácení půjčky od MAS Vladař
- zvyšují se příjmy – pěstební činnost – příjmy z prodeje dřeva
- zvyšují se příjmy – ost.spr.v ochr ŽP – sankční platby od j. subjektů
- zvyšují se výdaje – ost.neinv.půjčky pr.nezisk. apod. organizacím
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – budovy,haly,stavby

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 11/2013.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

+
+
+
+
+

300 tis. Kč
34 tis. Kč
21 tis. Kč
230 tis. Kč
125 tis. Kč

zdrželi se: 0
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č. 12/2013

- snižují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek –budovy,haly,stavby - zvyšují se výdaje – provoz veřejné silniční dopravy – nákup materiálu
+
- zvyšují se výdaje – pitná voda – nákup ostatních služeb
+
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod - DHDM
+
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod – nákup ostatních služeb +
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod – opravy a udržování
+
- zvyšují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek – nákup ost. služeb +
- zvyšují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – ostatní osobní výdaje
+
- zvyšují se výdaje – všeobecná ambulantní péče – nákup materiálu
+
- zvyšují se výdaje – všeobecná ambulantní péče – opravy a udržování
+

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 12/2013.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

167 tis. Kč
6 tis. Kč
13 tis. Kč
43 tis. Kč
13 tis. Kč
55 tis. Kč
27 tis. Kč
2 tis. Kč
5 tis. Kč
3 tis. Kč

zdrželi se: 0

č. 13/2013

- snižují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek –budovy,haly,stavby
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – nákup materiálu
- zvyšují se výdaje – veřejné osvětlení – nákup ostatních služeb
- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj – nákup ostatních služeb
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní neinvestiční transfery
neziskovým organizacím

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 13/2013.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

- 70 tis. Kč
+10 tis. Kč
+20 tis. Kč
+ 5 tis. Kč
+ 35 tis. Kč

zdrželi se: 0

č. 14/2013

- snižují se výdaje – PO-dobrovolná část – nákup ostatních služeb
- snižují se výdaje – PO-dobrovolná část – opravy a udržování
- snižují se výdaje – PO-dobrovolná část – nákup materiálu
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – DHDM
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – elektrická energie

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 14/2013.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

- 14 tis. Kč
- 10 tis. Kč
- 7 tis. Kč
+19 tis. Kč
+12 tis. Kč

zdrželi se: 0

č. 15/2013

- snižují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek –budovy,haly,stavby - 30 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – PHM
+30 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 15/2013.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 6) DISKUSE
Josef Lněníček – před 14 dny započala revitalizace Doláneckého potoka v úseku od
mostu směrem na Chmelištnou (Ovčín) po mostek směrem na
Podbořanský Rohozec
- v sobotu dne 23.11.2013 proběhne v Nepomyšli bezplatný sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu v době od 10.15 do 10.45
hodin na návsi
- v sobotu 19. října 2013 proběhne od 14.00 hodin vítání 6 občánků
v nové zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl.
- přírodovědný zájmový kroužek Pandíci, o.s. Vás srdečnou zve na
„Strašidelné dovádění, které se bude konat v sobotu 26. října 2013 od
15.00 hodin v kulturním domě v Nepomyšli
- ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhnou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnost pro voliče, které mají
trvalý pobyt v Nepomyšli, Dětani, Chmelištné, Dvércích a Nové Vsi je
v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl čp. 102.
- Městys Nepomyšl připravil pro občany novou službu ohledně dovozu
léků. Pacient, který obdrží od MUDr. Petra Víta recept na léky,
může zanechat tento recept v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl a
léky bude mít druhý den (ve čtvrtek) připraveny k vyzvednutí opět
v kanceláři úřadu městyse v Nepomyšli
- jednotka sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl mají přislíben
příspěvek od Ústeckého kraje ve výši 65 tis. Kč za pomoc při
letošních červnových povodních v obci Lubenec
Martin Kaše – informoval o průběhu příprav ohledně vydání knihy o Nepomyšli,
probíhá urychlený sběr posledních materiálů – chybí materiály od TJ,
ČČK, hasičů a myslivců. V nejbližší době proběhne vybírání fotografií
v počtu cca 300 ks
Vilém Dorn – měl dotaz na Mgr. Zdenku Lněníčkovou, kdy budou otevřeny prostory
mateřského centra v budově čp. 102
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Mgr. Zdenka Lněníčková
– informovala přítomné o dění v mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle. MC
převzalo prostory v budově multifunkčního centra do užívání po kolaudaci objektu
v červenci 2013. Protože MC dosud nedisponovalo žádným majetkem, kterým by
prostory mohlo vybavit (nábytek ze starého ÚM byl použit na vybavení prostor
občanského sdružení Pandíci, prostor lékařské ordinace, kabiny TJ Nepomyšl a
prostor hasičárny Nepomyšl), požádalo prostřednictvím MAS Vladař již v únoru
2013 SZIF o poskytnutí dotace na vybavení MC.
Rozhodnutí o přidělení dotace 229 500 Kč bylo doručeno v srpnu 2013, právní moci
nabylo v září 2013. Dle dotačních pravidel MC v září 2013 vypsalo poptávková a
výběrová řízení na zhotovitele jednotlivých položek zařízení (jedná se většinou o
nábytek a větší herní prvky). Některá řízení dosud probíhají, jiná jsou již uzavřena a
započalo se s výrobou vybavení. Uzavření všech poptávkových a výběrových řízení a
dokončení výroby jednotlivých kusů vybavení se očekává v listopadu – prosinci
2013. Poté by teoreticky mohlo dojít k zahájení řádného provozu MC, vše ale závisí
na zhotovitelích a na dodržení termínů dodávek příslušenství.
K samotnému provozu MC Jablíčko Mgr. Lněníčková uvedla, že MC v žádném
případě NEBUDE suplovat vzdělávací roli mateřských škol ve smyslu zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tomu bude odpovídat i
personální a obsahová náplň činnosti MC. MC bude poskytovat služby především
v mimoškolním a volnočasovém vzdělávání se zaměřením především na rodiče na
mateřské dovolené a jejich uplatnění na pracovním trhu. Směrem k rodičům MC
usiluje co nejdříve o zajištění hlídací služby pro rodiče dětí, kteří dojíždějí do
zaměstnání dříve, než odjíždí autobus do MŠ v Krásném Dvoře, či kteří přijíždějí
později, než se děti z MŠ vrací. Předběžně bylo v této věci jednáno s paní Holubovou
na ranní hlídání, odpolední hlídání je dosud v řešení. MC bude také plnit roli tzv.
dětské skupiny (viz http://www.mpsv.cz/cs/13500) v případě, že kapacita stávajících
mateřských škol v okolí bude nedostačující.
O nejbližším programu bude MC informovat potenciální uživatele prostřednictvím
Nepomyšlovin a letáčků roznášených do domácností.
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ad 7) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 35. zasedání, konaného dne
11. října 2013:
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 4.10.2013.
2) Informaci o revitalizaci Doláneckého potoka v úseku od mostu směrem na
Chmelištnou (Ovčín) po mostek směrem na Podbořanský Rohozec
3) Informaci ohledně nové služby pro občany – dovoz léků
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu paní
Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Josefa Kříže.
2) Dodavatele na zakázku „Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli –
I. etapa“ na základě výsledků nového vyhlášení zadávacího řízení pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zadanou
v souladu s pokyny pro zadávání zakázek v rámci Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007 – 2013: firmu RE, s.r.o. se sídlem Rabínovo nábřeží 46, 128 00
Praha 2, IČ: 485 91 441 za cenu 4.595.499,98 Kč včetně DPH a se zárukou na
dílo 60 měsíců.
3) Rozpočtové změny č. 10/2013 – č.15/2013 (viz příloha)
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
1. Opravit lampy veřejného osvětlení v Nepomyšli u domu p. Rudolfa Rejchrta
a p. Jana Smutného
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ad 8) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.40 hodin
ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Mgr. Zdenka Lněníčková

………………………………
ověřovatel zápisu
Josef Kříž

……………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 18.10.2013
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 8 stran + 6 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 35. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava kostela sv.
Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa, nové vyhlášení“
- Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava kostela sv.
Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa, nové vyhlášení“
- Zápis z kontroly provedené finančním výborem dne 4.10.2013
- Návrh rozpočtových změn č. 10 - 15/2013
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