ZÁPIS
z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Vilém Dorn, Mgr. Zdenka Lněníčková,
Miloš August, Josef Kříž, Antonín Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra
Omluveni: Martin Kaše
Hosté:
2
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
36. 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.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zápis z jednání kontrolního výboru
Žádost MAS Vladař o.p.s. Valeč o poskytnutí půjčky na předfinancování
realizace Strategického plánu LEADER
5. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014
6. Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru
7. Žádost TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na sportovní činnost
v r. 2014
8. Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na pořádání
vzdělávacího cyklu pro děti s názvem „Čekání na vánoce“
9. Žádost o odprodej pozemku č. 80, druh zahrada o výměře 352 m2 v k.ú.
Nepomyšl
10.Návrh OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11.Návrh odměn pro členky kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2013
12.Návrh odměny pro předsedkyni kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2013
13.Návrh odměny pro paní Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti
dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za r. 2013
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14.Návrh odměny pro Vladimíra Vázlera, velitele JSDH Nepomyšl za r. 2013
15.Návrh odměny pro Martina Kašeho za práci související s vydáním knihy o
obci Nepomyšl
16.Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v r. 2014
17.Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na pořádání oslav 65 let
založení MS ČČK Nepomyšl v r. 2014
18.Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
Nepomyšl k 31.12.2013
19.Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2013
20.Diskuse
21.Usnesení
22.Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana Viléma
Dorna
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele pana Ing. Jaroslava Vávru a pana Viléma Dorna.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Zápis z jednání kontrolního výboru
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 28.11.2013 seznámil přítomné
předseda kontrolního výboru Ing. Jaroslav Vávra. Byla provedena kontrola usnesení
z 35. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, konaného dne 11.10.2013.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
28.11.2013.
ad 4)
Žádost MAS Vladař o.p.s. Valeč o poskytnutí půjčky na předfinancování realizace
Strategického plánu LEADER
Dne 17.10.2013 nám byla doručena žádost p. Martina Poláka, ředitele MAS Vladař
o.p.s. Valeč o poskytnutí půjčky na předfinancování realizace Strategického plánu
LEADER ve výši 250 tis. Kč se splatností do 30.6.2014. Tuto žádost společně
s návrhem smlouvy o půjčce a směnkou vlastní obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo poskytnutí bezúročné půjčky MAS Vladař, o.p.s. Valeč na
předfinancování realizace Strategického plánu LEADER ve výši 250 tis. Kč se
splatností nejpozději do 30.6.2014 jištěnou formou směnky vlastní, kde avalem
(ručitelem směnky) za výstavce MAS Vladař bude sám Martin Polák, ředitel MAS
Vladař, o.p.s.
Hlasování:

pro: 5 (J.Lněníček, P.Bartuška, Mgr. Zd.Lněníčková, M.August,
J.Kříž)
proti: 0
zdrželi se: 3 (Ing. J. Vávra, V.Dorn. Ant.Lněníček)

ad 5)
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2014, který bude řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce po
zákonnou dobu. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl je schodkový. Příjmová strana
rozpočtu počítá s příjmy 21.550 tis. Kč, výdajová počítá s výdaji ve výši 28.000 tis.
Kč, Schodek rozpočtu ve výši 6.450 tis. Kč bude kryt finančními prostředky
ušetřených z minulých let. Návrhy a připomínky podávejte do 18.12.2013, aby mohl
být konečný rozpočet na rok 2014 schválen na příštím prosincovém jednání.
Příjmy
Výdaje

21.550 tis. Kč + financování 6.450 tis.Kč
28.000 tis. Kč

28.000 tis. Kč
28.000 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014
s tím, že návrhy a připomínky se mohou podávat nejpozději do 18.12.2013.
ad 6)
Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru
Dne 14.11.2013 byla doručena žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí
sponzorského daru pro děti na zakoupení vánočních dárků a školních pomůcek.
Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 15.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Krásný Dvůr na zakoupení vánočních
dárků a školních pomůcek pro děti.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 7)
Žádost TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na sportovní činnost
v roce 2014
Dne 18.11.2013 byla doručena žádost p. Josefa Kříže, předsedy TJ Nepomyšl
o poskytnutí finančního příspěvku na sportovní činnosti v r. 2014 ve výši 24.500,- Kč
( Turnaj v minikopané, vklady do turnajů, Turnaj starých gard, Den dětí, provozní
náklady). Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
V návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2014 je již uvolněna částka ve výši 25 tis.
Kč jako dotace pro TJ Nepomyšl a dalších 37 tis. Kč (ostatní osobní výdaje, nákup
materiálu, pohonné hmoty, opravy a udržování). Na základě toho nechal starosta
hlasovat o schválení dotace ve výši 25 tis. Kč, která je již uvedená v návrhu
rozpočtu na r. 2014.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků na poskytnutí finančního
příspěvku na sportovní činnost TJ Nepomyšl v roce 2014 ve výši 25.000,- Kč, které
jsou již uvedeny v návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2014.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na pořádání vzdělávacího
cyklu pro děti s názvem „Čekání na vánoce“
Dne 18.11.2013 byla doručena žádost sl. Moniky Zlé, předsedkyně výkonné rady MC
Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí finanční podpory ve výši 5 tis. Kč na pořádání
vzdělávacího cyklu pro děti s názvem „Čekání na vánoce“, především k financování
výletu na Boží Dar dne 14.12.2013. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl pro Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle ve výši 8.000,- Kč na
pořádání vzdělávacího cyklu pro děti s názvem „Čekání na vánoce“, především
k financování výletu na Boží Dar dne 14.12.2013.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 9)
Žádost o odprodej pozemku č. 80, druh zahrada o výměře 352 m2 v k.ú. Nepomyšl
Dne 22.10.2013 byla doručena žádost o odprodej pozemku č. 80 o výměře
352 m2, druh zahrada v k.ú. Nepomyšl .Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé
společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej
pozemku č. 80 o výměře 352 m2, druh zahrada v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu
25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10)
Návrh OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh OZV č. 1/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s platností dnem 1.1.2014, kde je navržena
v článku 4) sazba poplatku:
a) týdenní odvoz ve výši 300,- Kč/osobu/nemovitost
a v článku 5b) Osvobození a úlevy:
b) 14ti denní odvoz ve výši 180,-Kč/osobu/nemovitost (40%)
c) kombinovaný odvoz ve výši 240,- Kč/osobu/nemovitost (20%)
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností dnem 1.1.2014:
a) týdenní odvoz ve výši
300,- Kč/osobu/nemovitost
b) 14 ti denní odvoz ve výši
180,- Kč/osobu/nemovitost (40% sleva)
c) kombinovaný odvoz ve výši
240,- Kč/osobu/nemovitost (20% sleva)
- za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech
Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
- za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl a
v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 1 (V.Dorn)

ad 11)
Návrh odměn pro členky kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2013
Dne 20.11.2013 zaslala předsedkyně kulturní komise Mgr. Zdenka Lněníková
návrh odměn pro členky kulturní komise městyse Nepomyšl za jejich činnost
v r. 2013:
Nina Smolková 1.000,- Kč čistého
Irena Čížková
1.000,- Kč čistého
Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměny členkám kulturní komise Nepomyšl za činnost v kulturní
komisi v roce 2013:
Nina Smolková
bytem Nepomyšl čp. 125
1.000,- Kč čistého
(příprava vítání občánků, příprava podkladů pro kroniku městyse Nepomyšl)
Irena Čížková
bytem Nepomyšl čp. 190
1.000,- Kč čistého
(příprava vítání občánků, příprava zpravodaje Nepomyšloviny)
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 12)
Návrh odměny pro předsedkyni kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2013
Starosta navrhl odměnu předsedkyni kulturní komise Mgr. Zdence Lněníčkové,
bytem Nepomyšl čp. 234 ve výši 12.000,- Kč čistého za celkovou činnost v kulturní
komisi v r. 2013, za celoroční práci spojenou s vydáváním měsíčníku
Nepomyšloviny, za pomocné práce související s vydáním knihy o obci Nepomyšl,
za návrhy prezentačního panelu a prezentačních videospotů pro multimediální
informační a orientační systém v Kadani a v Žatci, za vypracování aktualizace
místního a pomístního názvosloví v rámci JPÚ v k.ú. Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměnu ve výši 12.000,- Kč čistého předsedkyni kulturní komise
Nepomyšl Mgr. Zdence Lněníčkové, bytem 234 za celkovou činnost v kulturní
komisi v r. 2013, za celoroční rozsáhlou práci spojenou s vydáváním měsíčního
zpravodaje Nepomyšloviny, za pomocné práce související s vydáním knihy o obci
Nepomyšl, za návrhy prezentačního panelu a prezentačních videospotů pro
multimediální informační a orientační systém v Kadani a v Žatci, za vypracování
aktualizace místního a pomístního názvosloví v rámci JPÚ v k.ú. Nepomyšl.
Hlasování:

pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 3 (J.Kříž, V.Dorn, Mgr. Zd.Lněníčková)

ad 13)
Návrh odměny pro paní Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti dojíždějící
do MŠ Krásný Dvůr za r. 2013
Dne 20.11.2013 zaslala předsedkyně kulturní komise Mgr. Zdenka Lněníková dopis
ohledně návrhu odměny pro paní Jaroslavu Holubovou, bytem Nepomyšl 214 za
celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do Mateřské školy Krásný Dvůr ve výši
10.000,- Kč čistého. Paní Holubová zajišťuje rodičům velmi nadstandardní službu
v podobě svážení dětí do školky a zpět. Děti při příjezdu převléká, při odjezdu
obléká. Dále zajišťuje rodičům komunikaci s MŠ, ochotně zprostředkovává veškeré
platby, vyřizuje veškeré informace ohledně dění ve školce i ohledně dětí jako
takových, vyřizuje vzkazy pedagogům. Krom školkových dětí věnuje péči i
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prvostupňovým školákům. Péče, kterou paní Holubová dětem věnuje, je
nadstandardní a stres a zodpovědnost s ní spojené jsou nemalé.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměnu ve výši 15.000,- Kč čistého pro paní Jaroslavu Holubovou,
bytem Nepomyšl čp. 214 za celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do Mateřské
školy v Krásném Dvoře.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Návrh odměny pro Vladimíra Vázlera, velitele JSDH Nepomyšl za r. 2013
Starosta navrhl odměnu ve výši 12 tis. Kč čistého pro Vladimíra Vázlera, velitele
JSDH Nepomyšl za celoroční činnost v roce 2013. Jedná se zejména o údržbu
požární techniky a budovy požární zbrojnice.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměnu ve výši 15.000,- Kč čistého panu Vladimíru Vázlerovi,
veliteli JSDH Nepomyšl, bytem Nepomyšl 230 za celoroční činnost v r. 2013 –
údržba požární techniky a budovy požární zbrojnice.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 15)
Návrh odměny pro Martina Kašeho za práci související s vydáním knihy o obci
Nepomyšl
Starosta navrhl odměnu ve výši 12 tis. Kč čistého p. Martinovi Kašemu, bytem
Nepomyšl čp. 202 za práci související s vydáním knihy o obci Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměnu ve výši 15.000,- Kč čistého p. Martinu Kašemu, bytem
Nepomyšl čp. 202 za práce související s rozsáhlými přípravami týkající se vydání
knihy o obci Nepomyšl.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 16)
Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v r. 2014
Dne 20.11.2013 paní Helena Wűstová, předsedkyně MS ČČK Nepomyšl podala
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané v roce 2014 ve výši 22 tis.
Kč. Jedná se o tradiční dětský maškarní ples, Oslava MDŽ, Den dětí, Pochod zdraví,
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Drakiáda, Přednáška o první pomoci a Mikulášské posezení. Tuto žádost obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
V návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2014 je již uvolněna částka ve výši 22 tis.
Kč jako dotace neziskovým a podobným organizacím (61-71-5229). Na základě toho
nechal starosta hlasovat o schválení dotace pro MS ČČK ve výši 22 tis. Kč, která je
již uvedená v návrhu rozpočtu na r. 2014.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl pro Místní skupinu Českého červeného kříže Nepomyšl na pořádání
akcí v roce 2014 ve výši 22.000,- Kč, které jsou již uvedeny v návrhu rozpočtu
městyse Nepomyšl na r. 2014.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 17)
Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na pořádání oslav 65 let založení
MS ČČK Nepomyšl v r. 2014
Dne 21.11.2013 paní Helena Wűstová,, předsedkyně MS ČČK Nepomyšl podala
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na oslavy 65 let založení MS ČČK
Nepomyšl ve výši 40 tis. Kč, které se budou konat 24. května 2014 na hřišti TJ
Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
V návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2014 je již uvolněna částka ve výši 40 tis.
Kč jako dotace neziskovým a podobným organizacím (61-71-5229). Na základě toho
nechal starosta hlasovat o schválení příspěvku pro MS ČČK ve výši 40 tis. Kč, která
je již uvedená v návrhu rozpočtu na r. 2014.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl pro Místní skupinu Českého Červeného kříže Nepomyšl na pořádání
oslav 65 let založení MS ČČK Nepomyšl ve výši 40.000,- Kč, které jsou již uvedeny
v návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2014. Oslavy se budou konat 24.5.2014
na hřišti TJ v Nepomyšli.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 18)
Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
Nepomyšl k 31.12.2013
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán inventur na rok 2013,
kde jsou jmenovitě navrženi předsedové a členové inventarizačních komisí.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán inventur na rok 2013.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 19)
Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2013
Vzhledem k tomu že prosincový termín zasedání zastupitelstva připadá na období
mezi svátky, navrhl starosta změnu termínu prosincového zasedání zastupitelstva
městyse Nepomyšl na pátek 20.12.2013 od 18.30 hod.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přesunutí termínu prosincového zasedání zastupitelstva
městyse Nepomyšl na pátek 20.12.2013 od 18.30 hodin.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 20) DISKUSE
Josef Lněníček – v sobotu 7.12.2013 se v Nepomyšli koná od 13.00 hodin
Mikulášský jarmark
- v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl jsou připraveny k prodeji
žetony na Mikulášský balíček v hodnotě 50,- Kč, který po zakoupení
dostanou děti od Mikuláše dne 7.12.2013 na Mikulášském
jarmarku
- městys Nepomyšl pořádá v neděli 15.12.2013 zájezd do
Stavovského divadla na představení „Strýček Váňa“.
- úřad městyse Nepomyšl bude uzavřen v těchto dnech:
23.12, 27.12. a 31.12.2013.
Vzhledem k tomu, že část vánočních svátků a novoročních svátků zasahuje do
pracovního týdne, byla Skládka Vrbička nucena učinit úpravy ve svozových
harmonogramech.
Nepomyšl, Dvérce, Chmelištná (zelenožluté vozidlo 6U6 6732 – řidič Kamír):
Původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu 25.12.2013, ale
tento svoz bude realizován již v pondělí 23.12.2013.
A dále původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu 1.1.2014, ale
tento svoz bude realizován již v pondělí 30.12.2013.
Nová Ves (Bílé svozové auto AT 06-70 řidič Maršala):
Původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu 25.12.2013, ale
tento svoz bude realizován již v neděli 22.12.2013.
A dále původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu 1.1.2014, ale
tento svoz bude realizován již v sobotu 28.12.2013.
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ad 21) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 36. zasedání, konaného dne
29. listopadu 2013
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 28.11.2013.
2) Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014 s tím, že návrhy a připomínky
se mohou podávat nejpozději do 18.12.2013.
Příjmy
Výdaje

21.550 tis. Kč + financování 6.450 tis.Kč
28.000 tis. Kč

28.000 tis. Kč
28.000 tis. Kč

3) Úpravu svozových harmonogramů odvozu odpadu firmou Skládka Vrbička
v době vánočních a novoročních svátků
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu a pana
Ing. Jaroslava Vávru a pana Viléma Dorna.
2) Poskytnutí bezúročné půjčky MAS Vladař o.p.s. Valeč na předfinancování
realizace Strategického plánu LEADER ve výši 250 tis. Kč se splatností nejpozději
do 30.6.2014 jištěnou formou směnky vlastní, kde avalem (ručitelem směnky) za
výstavce MAS Vladař bude sám Martin Polák, ředitel MAS Vladař, o.p.s.
3) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 15.000,- Kč
pro ZŠ a MŠ Krásný Dvůr na zakoupení vánočních dárků a školních pomůcek pro
děti.
4) Uvolnění finančních prostředků na poskytnutí finančního příspěvku na sportovní
činnost TJ Nepomyšl v roce 2014 ve výši 25.000,- Kč, které jsou již uvedeny
v návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014.
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5) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl pro Mateřské
centrum Jablíčko z Nepomyšle ve výši 8.000,- Kč na pořádání vzdělávacího cyklu
s názvem „Čekání na vánoce“, především k financování výletu na Boží Dar dne
14.12.2013.
6) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku č. 80 o výměře
352 m2, druh zahrada v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za
návrh na vklad.
7) OZV č. 1/2013 o místím poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností dnem
1.1.2014:
a) týdenní odvoz ve výši
b) 14 ti denní odvoz ve výši
c) kombinovaný odvoz ve výši

300,- Kč/osobu/nemovitost
180,- Kč/osobu/nemovitost (40% sleva)
240,- Kč/osobu/nemovitost (20% sleva)

- za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech Chmelištná,
Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
- za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl a v místních
částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves
8) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměny členkám
kulturní komise Nepomyšl za činnost v kulturní komisi v roce 2013:
Nina Smolková
bytem Nepomyšl čp. 125
1.000,- Kč čistého
- za přípravu vítání občánků a přípravu podkladů pro kroniku městyse Nepomyšl
Irena Čížková
bytem Nepomyšl čp. 190
1.000,- Kč čistého
- za přípravu vítání občánků a přípravu zpravodaje Nepomyšloviny
9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve výši
12.000,- Kč čistého předsedkyni kulturní komise Nepomyšl Mgr. Zdence
Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 za celkovou činnost v kulturní komisi
v r. 2013. za celoroční rozsáhlou práci spojenou s vydáváním měsíčního
zpravodaje Nepomyšloviny , za pomocné práce související s vydáním knihy o obci
Nepomyšl, za návrhy prezentačního panelu a prezentačních videospotů pro
multimediální informační systém v Kadani a v Žatci, za vypracování aktualizace
místního a pomístního názvosloví v rámci JPÚ v k.ú. Nepomyšl.
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10) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve výši
15.000,- Kč čistého pro paní Jaroslavu Holubovou, bytem Nepomyšl čp. 214 za
celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do Mateřské školy v Krásném Dvoře.
11) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve výši
15.000,- Kč čistého panu Vladimíru Vázlerovi, veliteli JSDH, bytem Nepomyšl
čp. 230 za celoroční činnost v r. 2013 – údržba požární techniky, údržba budovy
požární zbrojnice
12) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve výši
15.000,- Kč čistého panu Martinovi Kašemu, bytem Nepomyšl čp. 202 za práce
související s rozsáhlými přípravami týkající se vydání knihy o obci Nepomyšl
13) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl pro Místní skupinu
Českého červeného kříže Nepomyšl na pořádání akcí v roce 2014 ve výši
22.000,- Kč, které jsou již uvedeny v návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na
r. 2014.
14) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl pro Místní skupinu
Českého červeného kříže Nepomyšl na pořádání oslav 65 let založení MS ČČK
Nepomyšl ve výši 40.000,- Kč, které jsou již uvedeny v návrhu rozpočtu městyse
Nepomyšl na r. 2014. Oslavy se budou konat 24.5.2014 na hřišti TJ Nepomyšl.
15) Plán inventur na rok 2013.
16) Přesunutí termínu prosincového zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
na pátek 20.12.2013 od 18.30 hodin.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
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ad 22) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.20 hod.
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Ing. Jaroslav Vávra

………………………………
ověřovatel zápisu
Vilém Dorn

……………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 13.12.2013
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 13 stran +15 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 36. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zápis projednaný kontrolním výborem při úřadu městyse Nepomyšl dne 28.11.2013
- Žádost MAS Vladař o.p.s. o poskytnutí půjčky na předfinancování realizace Strategického plánu LEADER
- Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014
- Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru
- Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost v roce 2014
- Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na pořádání vzdělávacího cyklu pro děti s názvem „Čekáme
na vánoce“
- Žádost Bohumila Češky a Jana Přikrylové o odprodej p.č. 80, druh zahrada o výměře 352 m2 v k.ú. Nepomyšl
- Návrh OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2014
- Návrh odměn pro členky Kulturní komise městyse Nepomyšl
- Návrh odměny pro paní Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr
- Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v r. 2014
- Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na pořádání oslav 65 let založení MS ČČK Nepomyšl
- Plán inventur na rok 2013
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