ZÁPIS
ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August,
Josef Kříž, Martin Kaše, Pavel Bartuška, Ing. Jaroslav Vávra
Omluveni: Antonín Lněníček
Hosté:
2
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
41. 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.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Zařazení území městyse Nepomyšl a spádových obcí do územní působnosti
MAS Vladař, o.p.s. na období 2014 – 2020
Žádost paní Jitky Kašové, bytem Nepomyšl čp. 51 o prodloužení pronájmu
pozemku č. 174 o výměře 885 m2 v k.ú. Nepomyšl
Žádost o příspěvek a půjčku na akci Staročeské máje 2014 v Nepomyšli
Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o finanční příspěvek na rybářské
závody.
Návrh OZV č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň,
Chmelištná a Nová Ves

Doplnění programu:
9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího
zpěvu dne 2.5.2014.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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10.Diskuse
11.Usnesení
12.Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a pana Ing. Jaroslava
Vávru.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
po doplnění bodu 9) a ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a pana Ing.
Jaroslava Vávru.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 23.4.2014 seznámil přítomné
předseda kontrolního výboru pan Ing. Jaroslav Vávra. Byla provedena kontrola
usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, konaného dne 28.03.2014.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
23.4.2014.
ad 4)
Zařazení území městyse Nepomyšl a spádových obcí do územní působnosti MAS
Vladař, o.p.s. na období 2014 – 2020
MAS Vladař o.p.s. již od r. 2008 v rámci dotačního titulu IV.1.1 Místní akční skupina
PRV ČR 2007-2013 realizuje Strategický plán na území MAS Vladař. Součástí
tohoto projektu je i distribuce části prostředků Programu rozvoje venkova na území
působnosti MAS Vladař konečným žadatelům, jedním z nichž je i Městys Nepomyšl.
Celkem se takto v daném období podařilo distribuovat na celém území více než 60
mil. Kč. Nynější programové období 2007-2013 končí a blíží se období následující
2014-2020.
Jednou z podmínek, kromě přípravy kvalitního strategického dokumentu, na jehož
základě budou prostředky rozdělovány, pro možnost využití těchto prostředků na
území naší obce v následujícím období, je schválení územní působnosti MAS na
našem území pro období 2014 – 2020.
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Schválením zařazení do území působnosti MAS Vladař městysu nevzniká žádný
finanční závazek vůči MAS Vladař o.p.s., nejedná se o žádnou formu členství, či
partnerství, ale pouze tímto úkonem se otvírá možnost městysu Nepomyšl a dalším
subjektům, které by rády využily tohoto zdroje dotačních prostředků z EU pro
realizaci projektových záměrů na našem území v období 2014 – 2020.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zařazení území městyse Nepomyšl do územní působnosti
MAS Vladař o.p.s. na období 2014 – 2020.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Žádost paní Jitky Kašové, bytem Nepomyšl čp. 51 o prodloužení pronájmu
pozemku č. 174 o výměře 885 m2 v k.ú. Nepomyšl
Dne 9.4.2014 byla doručena žádost paní Jitky Kašové, bytem Nepomyšl čp. 51 o
prodloužení pronájmu pozemku č. 174, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře
885 m2 v k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
pronájem pozemku č. 174, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 885 m 2 v k.ú.
Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 1 (M.Kaše)

ad 6)
Žádost o příspěvek a půjčku na akci Staročeské máje 2014 v Nepomyšli
Dne 17.4.2014 byla doručena žádost Dany Lněníčkové ml., bytem Nepomyšl
čp. 225 o příspěvek ve výši 7.000,- Kč na pořádání Staročeských májů 2014
v Nepomyšli, které se budou konat 31.5.2014. Příspěvek by byl použit na
harmonikáře, vůz, občerstvení, krepové papíry, PHM a zapůjčení krojů. Tuto žádost
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,- Kč sl. Daně Lněníčkové ml.,
bytem Nepomyšl čp. 225 na pořádání Staročeských májů 2014 v Nepomyšli, které
se budou konat dne 31.5.2014.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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Tento dopis dále obsahoval žádost sl. Dany Lněníčkové ml., bytem Nepomyšl čp. 225
o poskytnutí půjčky ve výši 13.000,- Kč na pořádání večerní zábavy, která je součástí
Staročeských májů a bude se konat téhož dne 31.5.2014 v Kulturním domě v
Nepomyšli.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 13.000,- Kč sl. Daně
Lněníčkové ml., bytem Nepomyšl čp. 225 na pořádání večerní zábavy, která se
bude konat dne 31.5.2014 v Kulturním domě v Nepomyšli, se splatností nejpozději
do 30.6.2014 jištěnou formou směnky vlastní, kde avalem (ručitelem směnky) bude
sl. Dana Lněníčková ml., bytem Nepomyšl čp. 225.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o finanční příspěvek na rybářské závody.
Dne 17.4.2014 byla doručena žádost místní skupiny rybářů o finanční příspěvek ve
výši 10.000,- Kč na pořádání rybářských závodů, které se budou konat dne
14.6.2014 na rybníku v Nepomyšli. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč místní skupině rybářů na
pořádání rybářských závodů, které se budou konat dne 14.6.2014 na rybníku
v Nepomyšli.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Návrh OZV č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná
a Nová Ves
Na základě úkolu z minulého zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami vypracovaný návrh OZV č. 1/2014, kterou
se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nepomyšl a
jejich místních částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves.
Dodatečně při jednání zastupitelstva obdrželi všichni přítomní zastupitelé přílohy
k této vyhlášce, a to mapky obce Nepomyšl, Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves,
kde jsou vyznačeny plochy veřejného prostranství, uvedené v článku č. 4 této
vyhlášky. Další přílohou je seznam těchto pozemků.
K tomuto bodu proběhlá velká diskuse, kde byly podány návrhy – vyznačit červeně
v mapkách, kde musí být pes opatřen náhubkem vždy – na autobusových zastávkách,
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u obchodů, u hospod. Dále bylo navrženo, aby se na autobusových zastávkách
umístili piktogramy se zákazem vstupu se psy bez náhubku, dále aby další přílohou
OZV byl seznam bojových plemen psů a také vypustit z OZV bod 6.
Na základě výše uvedených návrhů a připomínek bude OZV doplněna a opravena,
bylo navrženo, že zastupitelé mohou do9.5.2014 ještě posílat své návrhy a
připomínky k této OZV. Další projednávání, popř. schválení OZV č. 1/2014 bude
na programu příštího květnového zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh OZV č. 1/2014 kterou se upravují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech
Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves s tím, že do 9.5.2014 mohou zastupitelé
zaslat své návrhy a připomínky, aby mohla být tato OZV znovu projednána na
příštím zasedání.
ad 9)
Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu
dne 2.5.2014.
Dne 24.4.2014 byla dodatečně zaslána žádost Moniky Zlé, předsedkyně MC Jablíčko
z Nepomyšle o poskytnutí finanční podpory ve výši 1.745,- Kč na pořádání akce
Vítání ptačího zpěvu, která se bude konat v pátek 2.5.2014 v prostorách MC
Jablíčko. Tento příspěvek by byl využit na zakoupení stavebnice 5 ptačích budek a 2
univerzálních polobudek. Tuto žádost obdrželi zastupitelé dodatečně při jednání
zastupitelstva.
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na poskytnutí příspěvku ve výši 1.745,- Kč pro MC Jablíčko z Nepomyšle
na pořádání akce Vítání ptačího zpěvu, která se bude konat dne 2.5.2014.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10) DISKUSE
Josef Lněníček – ve středu 30.4.2014 se bude od 16.30 hodin stavět májka na návsi
před Úřadem městyse a poté se přesuneme na Dětské hřiště, kde
Pandíci pořádají v 17.00 hodin slet čarodějnic.
- dále přečetl přítomným zprávu Mgr. Jiřího Bureše z Národního
památkového ústavu z kontrolní prohlídky prací na objektu
kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli dne 15.4.2014
- informoval zastupitele, že v obci Dětaň byl proveden průzkumný
vrt o hloubce 30 m pro zásobování vodou obecní nemovitost
- Mgr. Zdenka Lněníčková – upozornila na sypání odpadu (popel,
listí) k potoku
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ad 11) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 41. zasedání, konaného dne
25. dubna 2014
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 23.4.2014
2) Návrh OZV č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň,
Chmelištná a Nová Ves s tím, že do 9.5.2014 mohou zastupitelé zaslat své
návrhy a připomínky, aby mohla být tato OZV znovu projednána na příštím
zasedání zastupitelstva městyse.
3) Zprávu Mgr. Jiřího Bureše z Národního památkového ústavu z kontrolní
prohlídky prací na objektu kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 9)
a ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a pana Ing. Jaroslava Vávru.
2) Zařazení území městyse Nepomyšl do územní působnosti MAS Vladař o.p.s.
na období 2014 – 2020.
3) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem pozemku č. 174,
druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 885 m2 v k.ú. Nepomyšl za cenu
0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
4) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí
příspěvku ve výši 7.000,- Kč sl. Daně Lněníčkové ml., bytem Nepomyšl čp. 225
na pořádání Staročeských májů 2014 v Nepomyšli, které se budou konat dne
31.5.2014.
5) Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 13.000,- Kč sl. Daně Lněníčkové ml.,
bytem Nepomyšl čp. 225 na pořádání večerní zábavy, která se bude konat dne
31.5.2014 v Kulturním domě v Nepomyšli, se splatností se splatností do
30.6.2014 jištěnou formou směnky vlastní, kde avalem (ručitelem směnky)
bude sl. Dana Lněníčková ml., bytem Nepomyšl čp. 225.
6) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí
příspěvku ve výši 10.000,- Kč místní skupině rybářů na pořádání rybářských
závodů, které se budou konat dne 14.6.2014 na rybníku v Nepomyšli.
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7) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí
příspěvku ve výši 1.745,- Kč pro MC Jablíčko z Nepomyšle na pořádání akce
Vítání ptačího zpěvu, která se bude konat dne 2.5.2014.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
1) Nechat opravit lampu veřejného osvětlení u manž. Luckých v Nepomyšli
2) Připravit návrh OZV č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň,
Chmelištná a Nová Ves.
ad 12) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.14 hodin
ukončil.

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

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček
V Nepomyšli dne 05.05.2014
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 7 stran + 10 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 41. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 23.4.2014
- Žádost MAS Vladař o.p.s. Valeč ze dne 31.3.2014 o schválení zařazení městyse Nepomyšl do územní
působnosti MAS Vladař o.p.s. na období 2014-2020
- Žádost Jitky Kašové, bytem Nepomyšl čp. 51 o pronájem pozemku č. 174 v k.ú. Nepomyšl
- Žádost Dany Lněníčkové ml., bytem Nepomyšl čp. 225 o příspěvek na pořádání akce Staročeské máje
2014 v Nepomyšli a žádost o půjčku na pořádání večerní zábavy
- Žádost místní skupiny rybářů o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání Rybářských závodů
- Návrh OZV č. 1/2004, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves.
- Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání akce Vítání ptačího
zpěvu
- Zjištění Mgr. Jiřího Bureše z NPÚ z kontrolní obhlídky prací na objektu kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli
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