ZÁPIS
ze 43. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
27.6.2014 od 19.12 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,
Ing. Jaroslav Vávra, , Vilém Dorn, Mgr. Zdenka Lněníčková
Omluveni: Josef Kříž, Antonín Lněníček
Hosté:
0
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
43. 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
Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Schválení dodavatele na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“
v Nepomyšli na základě výběrového řízení.
5. Schválení dodavatele na akci „Kompletní restaurování nástěnných maleb
presbyteria s částí triumfálního oblouku a malby Getsemanské zahrady v
interiéru kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“
6. Schválení dodavatele na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela sv.
Mikuláše v Nepomyšli“ (II. etapa)
7. Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2013 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013
8. Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2013
9. Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013
10.Návrh rozpočtových změn
11.Smlouva č.OS201420004205 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů a Dodatek č. 1 mezi EKO-KOM, a.s. a Městysem Nepomyšl
12.Plán společných zařízení – komplexní pozemková úprava v k.ú. Dvérce
(Dokumentace je k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl)
13.Žádost p. Pavla Tvrdého o výměnu starých chodníků za nové a umístění
zpomalovacích pruhů v brodecké ulici.
1.
2.
3.
4.
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14.Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející volební období 2014 –
2018 dle §68 zákona č.128/2000 Sb.
15.Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2014
Doplnění programu:
16. Žádost Koňského dvorce Chmelištná, o.s. o prodloužení smlouvy o pronájmu
pozemků č. 17, 18 a 28 v k.ú. Chmelištná.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Doplnění programu:
17. Žádost manželů Josefa a Emílie Bartuškových, bytem Nepomyšl čp. 212 o
půjčku z fondu rozvoje bydlení na výměnu neekologického kotle za kotel
ekologický
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Doplnění programu:
18. Žádost MAS Vladař o.p.s. Valeč o posunutí termínu splatnosti půjčky.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
19. Diskuse
20. Usnesení
21. Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Viléma
Dorna.
SNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
po doplnění bodu 16), 17) a 18) a ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou
a pana Viléma Dorna.
Hlasování:

pro: 7

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 25.6.2014 seznámil přítomné
předseda kontrolního výboru pan Ing. Jaroslav Vávra. Byla provedena kontrola
usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, konaného dne 30.5.2014.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
25.6.2014.
ad 4)
Schválení dodavatele na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli
na základě výběrového řízení.
Dne 27.6.2014 proběhlo výběrové řízení na akci „Zateplení a fasáda hasičské
zbrojnice“ v Nepomyšli za účasti zastupitelů: Josef Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra,
Martin Kaše, Miloš August, Vilém Dorn, Mgr. Zdenka Lněníčková. Členové komise
zvolili předsedu komise pana Ing. Jaroslava Vávru.
Písemně bylo osloveno celkem 6 firem:
Bella Vega, s.r.o., Josef Narovec, Kryrská 21, 439 82 Vroutek
Podhola – stavební firma, Partyzánská 93, 441 01 Podbořany
Drops Group, a.s., Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Ing. Dagmar Podholová, Masarykovo náměstí 33, 441 01 Podbořany
Jiří Chobot, stavební firma, Krásný Dvůr 204, 439 72 Krásný Dvůr
BARTUŠKA, Stavební společnost, s.r.o., Černčice 27, 439 85 Petrohrad
Dále byla výzva k podání nabídky vyvěšena na úřední i elektronické desce městyse
Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v době od 18.6.2014 do 27.6.2014
Nabídku podaly celkem 3 firmy:
1. STAVKOM, Michal Bajušev, sdružení podnikatelů ve stavebnictví, Veletice 1,
438 01 za cenu 376.772,- Kč s DPH
2. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27, 439 85 Petrohrad za cenu
244.788,-. Kč s DPH
3. DROPS Group a.s., stavební firma, Oráčovská 416, 270 33 Jesenice za cenu
274.495,- Kč s DPH
Pavel Bartuška, místostarosta městyse Nepomyšl, oznámil ústně před zahájením
hlasování podle odstavce 1, §8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení o
osobním zájmu.
Odstavec 1, §8 zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmu zní: Veřejný funkcionář je
povinen při jednání ústavního orgánu nebo jiného státního orgánu anebo orgánu
územního samosprávního celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo
je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem
k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo
má-li na věci jiný osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem
obecně zřejmý.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Zateplení a fasáda hasičské
zbrojnice“ v Nepomyšli na základě výběrového řízení firmu BARTUŠKA, Stavební
společnost s.r.o., Černčice 27, 439 85 Petrohrad za cenu 244.788,- Kč s DPH.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Schválení dodavatele na akci „Kompletní restaurování nástěnných maleb
presbyteria s částí triumfálního oblouku a malby Getsemanské zahrady v interiéru
kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“
Dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Nepomyšl může
městys Nepomyšl v částkách od 500 tis. Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH vycházet
pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností.
Na základě této směrnice byli osloveny dvě restaurátorské firmy:
1. BcA Michal Šelemba, DiS, Pekárenská 2387, 438 01 Žatec za cenu 1.140.064,- Kč
s DPH (991.360,- Kč bez DPH) s 10ti letou zárukou na dílo.
2. BcA Martina Bednářová, Koclířov 126, 569 11 Koclířov u Svitav za cenu
1.705.634,- Kč s DPH (1.483.160,- Kč bez DPH) s 5ti letou zárukou na dílo.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Kompletní restaurování nástěnných
maleb presbyteria s částí triumfálního oblouku a malby Getsemanské zahrady v
interiéru kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ firmu BcA Michal Šelemba, DiS,
Pekárenská 2387, 438 01 Žatec za cenu 1.140.064,- Kč s DPH (991.360,- Kč bez
DPH) z důvodu levnější ceny a 10ti leté záruky na dílo.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Schválení dodavatele na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše
v Nepomyšli“ (II. etapa)
Dne 18.6.2014 proběhlo výběrové řízení na akci „Obnova a restaurování průčelí
kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ – II. etapa. Toto výběrové řízení pro Městys
Nepomyšl zajistila firma ALNIO Group, s.r.o. Brno.
Do tohoto výběrového řízení se přihlásily 2 firmy:
1. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2 - Nové Město za cenu
2.957.549,31 Kč s DPH
2. PSP - GDS, s.r.o., Poděbradská 88/5, 198 00 Praha 9 - Hloubětín za cenu
3.498.240,59 Kč s DPH
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Dle krycího listu stavby byly předpokládané náklady na tuto akci ve výši
1.696.596,11 Kč s DPH.
Z těchto dvou firem byla levnější firma RE za cenu 2.957.549,31 Kč s DPH.
Na základě toho, že nejlevnější nabídka převyšuje předpokládanou cenu o 1.261 tis.
Kč., nechal starosta porovnat projektantem stavby Ing. arch. Humlem cenovou
nabídku firmy RE. s.r.o. s krycím listem stavby, který byl dodán s projektem stavby.
Vyjádření rozpočtáře bylo takové, že ceny v předloženém rozpočtu uchazeče jsou
vyšší než dle ceníku URS, v některých případech i několikanásobně.
Na základě toho navrhl starosta zrušit výběrové řízení ze dne 18.6.2014.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zrušit výběrového řízení ze dne 18.6.2014 na akci „Obnova
a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ – II. etapa z důvodu, že
ceny v předloženém rozpočtu levnější firmy jsou vyšší než dle ceníku URS,
v některých případech i několikanásobně. Nové výběrové řízení se vyhlásí
v zimních měsících, kdy mají firmy méně práce a ceny stavebních prací obvykle
klesají.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Závěrečného účtu městyse
Nepomyšl za rok 2013 včetně všech osmi příloh:
č. 1 - Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2013
č. 2 – Rozvaha k 31.12.2013
č. 3 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
č. 4 – Výkaz Příloha k 31.12.2013
č. 5 - Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za rok 2013 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013
č. 6 - Výroční zpráva za rok 2013 společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013
č. 7 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013
č. 8 - Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2013
Tento závěrečný účet byl vyvěšen na úřední i elektronické desce po zákonnou dobu.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Nepomyšl za rok 2013 a Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2013
s vyjádřením souhlasu „bez výhrad“.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 8)
Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2013
Jako podklad pro schválení Účetní závěrky městyse Nepomyšl za rok 2013 byly všem
zastupitelům zaslány s pozvánkami tyto účetní výkazy:
a) Rozvaha k 31.12.2013
b) Výkaz zisku a ztráty k 31.2.2013
c) Příloha účetní závěrky k 31.12.2013
d) Zápis o provedení roční inventarizace majetku městyse Nepomyšl za rok 2013
e) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2013.
Hlasování:

pro: 7 (Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel
Bartuška, Ing. Jaroslav Vávra, Vilém Dorn,
Mgr. Zdenka Lněníčková)
proti: 0
zdrželi se: 0

ad 9)
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl (rozdíl mezi výnosy a náklady) představuje
za rok 2013 zisk v objemu 9.630.841,95 Kč.
Výnosy celkem za rok 2013
Náklady celkem za rok 2013

18.504.875,46 Kč
8.874.033,51 Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok
2013 ve výši 9.630.841,95 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk).
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10)
Návrh rozpočtových změn
Starosta seznámil přítomné s návrhy rozpočtových změn č. 2-8/2014
č. 2/2014
- zvyšují se příjmy – daň z příjmů právnických osob za obce
- zvyšují se výdaje – ostatní finanční operace – platby daní a poplatků

+ 297 tis. Kč
+ 297 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2014
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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č. 3/2014
- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
- zvyšují se výdaje – platy pracovníků VPP

+ 186 tis. Kč
+ 186 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2014
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
č. 4/2014
- zvyšují se příjmy – převody z rozpočtových účtů
- zvyšují se výdaje – převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně

+ 506 tis. Kč
+ 506 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2014
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
č. 5/2014
- snižují se výdaje – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby
- 24 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím
+ 24 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2014
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
č. 6/2014
- zvyšují se příjmy – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu –
dotace na volby do Evropského parlamentu
+ 20 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní osobní výdaje
- zvyšují se výdaje – nákup materiálu na volby do EP
- zvyšují se výdaje – pohoštění na volby do EP

+ 10 tis. Kč,
+ 9 tis. Kč,
+ 1 tis. Kč,

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2014
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 7/2014
- snižují se výdaje – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby
- 316 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ost. záležitosti poz. komunikací – nákup materiálu
+ 24 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – finanční vypořádání minulých let – vrácení nevyčerpaných
prostředků na volby do PS PČR
+ 9 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – dopravní prostředky
+ 279 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – neinvestiční transfery obcím + 4 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 7/2014
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
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č. 8/2014
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – neinvestiční půjčené prostředky + 13 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – splátky půjčených prostředků
+ 13 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 8/2014
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 11)
Smlouva č.OS201420004205 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
a Dodatek č. 1 mezi EKO-KOM, a.s. a Městysem Nepomyšl
Tuto smlouvu včetně dodatku č. 1 obdželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů je pokračováním
smlouvy z roku 2005, na základě které nám EKO-KOM poskytoval odměnu za
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo jen upřesňuje většinu
práv a povinností pro obě smluvní strany. Jaké jsou základní změny?
- Smlouva je upravena podle nového občanského zákoníku
- Je zohledněno prodloužení autorizace Společnosti a změny autorizace
- Jsou podrobně sepsány a upřesněny některé procesy související s provozem
systému EKO-KOM, a to na základě dlouhodobých zkušeností, které jsou
uplatňovány již nyní v současné praxi (např. výkaznictví, hromadný výkaz,
opravný výkaz, audit apod.)
- Mění se struktura odměn
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy č.OS201420004205 o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů a Dodatku č. 1 k této smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci
1685/17, 140 21 Praha 4 a Městysem Nepomyšl.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 12)
Plán společných zařízení – komplexní pozemková úprava v k.ú. Dvérce
Dne 9.6.2014 zaslal Státní pozemkový úřad Louny Dokumentaci plánu společných
zařízení včetně hlavního výkresu vypracovaný v rámci komplexních pozemkových
úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Dvérce se žádostí o schválení tohoto plánu
společných zařízení zastupitelstvem na veřejném zasedání obce ve smyslu §9 zákona
č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění
pozdějších předpisů. V souladu s uvedeným zákonem budou pozemky pod společnými
zařízeními převedeny v rámci pozemkové úpravy do vlastnictví obce, v jejímž obvodu
se pozemky nachází. Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu
pozemkové úpravy budou převedena do vlastnictví obce.
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Všem zastupitelům bylo v pozvánce oznámeno, že tato dokumentace je k nahlédnutí
v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo „Plán společných zařízení“ vypracovaný v rámci
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dvérce Státním
pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj, Pobočka
Louny, Pražská 765, 440 01 Louny.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 13)
Žádost p. Pavla Tvrdého o výměnu starých chodníků za nové a umístění
zpomalovacích pruhů v brodecké ulici.
Dne 18.6.2014 městys Nepomyšl obdržel žádost p. Pavla Tvrdého, bytem Nepomyšl
čp. 205, který jménem vlastníků nemovitostí v brodské ulici žádá o výměnu starých
chodníků za nové a umístění minimálně dvou zpomalovacích pruhů v brodecké ulici
v Nepomyšli.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí žádost p. Pavla Tvrdého, bytem Nepomyšl čp. 205,
který jménem vlastníků nemovitostí v brodské ulici žádá o výměnu starých
chodníků za nové a umístění minimálně dvou zpomalovacích pruhů v brodecké
ulici v Nepomyšli. Projednání žádosti bude odloženo na další jednání zastupitelstva
s tím, že pan Pavel Tvrdý bude požádán o doložení podpisů všech obyvatel ulice
jako vyjádření souhlasu s umístěním retardéru a doložení souhlasu konkrétních
osob, před jejichž domem by měl být retardér umístěn, a to především z důvodu
prevence stížností na potenciální negativní hlukový vjem z přejíždění retardéru.
Dle názoru zastupitelstva není v současné době nutná výměna dlažby. Povrch
špatných chodníků bude vyměněn v případě uložení sítí el. vedení „do země“.
ad 14)
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející volební období 2014 – 2018
dle §68 zákona č.128/2000 Sb.
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konají volby do zastupitelstev obcí. Z tohoto důvodu
je nutné stanovit počet členů zastupitelstva pro nadcházející volební období
2014 – 2018. Dle §68 zákona o obcích zastupitelstvo obce stanoví počet členů
zastupitelstva do 500 obyvatel v rozmezí 5 – 15 členů.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo ponechat 9 členů zastupitelstva městyse Nepomyšl pro
nadcházející volební období 2014 – 2018.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 15)
Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2014
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán práce zastupitelstva
městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2014, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci 2014
z důvodu dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva městyse neproběhne, ale
pokud to bude nutné, svolá starosta mimořádné zasedání.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí
2014, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci 2014 z důvodu dovolených a
prázdnin zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl neproběhne.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 16)
Žádost p. Václava Staňka, jednatele Koňského dvorce Chmelištná, o.s. o
prodloužení smlouvy o pronájmu pozemků č. 17, 18 a 28 v k.ú. Chmelištná.
Dne 26.6.2014 byla doručena žádost p. Václava Staňka, jednatele Koňského dvorce
Chmelištná, o.s. se sídlem Chmelištná 10 o prodloužení smlouvy o pronájmu
pozemků č. 17, 18 a 28 v k.ú. Chmelištná. Tuto žádost obdrželi zastupitelé dodatečně
při jednání zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
propachtování pozemků:
č. 17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2
č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m2
č. 28 – trvalý travní porost o výměře 3.169 m2
celkem 4.074 m2, vše v k.ú. Chmelištná za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 17)
Žádost manželů Josefa a Emílie Bartuškových, bytem Nepomyšl čp. 212 o
půjčku z fondu rozvoje bydlení na výměnu neekologického kotle za kotel
ekologický
Dne 26.6.2014 byla doručena žádost manželů Josefa a Emílie Bartuškových, bytem
Nepomyšl čp. 212 o půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření
městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace
bytového fondu – titul č. 2 – výměna neekologického kotle na kotel ekologický
v domě čp. 212 v Nepomyšli. Tuto žádost obdrželi zastupitelé dodatečně při jednání
zastupitelstva.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků na půjčku ve výši 50 tis.
Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 2 –
výměna neekologického kotle na kotel ekologický – manželům Josefu a Emílii
Bartuškovým, trvale bytem Nepomyšl čp. 212 na výměnu neekologického kotle na
kotel ekologický v domě čp. 212 v Nepomyšli.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 18)
Žádost MAS Vladař o.p.s. Valeč o posunutí termínu splatnosti půjčky.
Dne 26..2014 byla doručena žádost od p. Martina Poláka, ředitele MAS Vladař
o.p.s. Valeč o posunutí termínu splatnosti půjčky do 31.8.2014 vzhledem
k prodloužení administrace vyúčtování dotačních prostředků v rámci 1. etapy 2014
realizace SPL MAS Vladař. Městys Nepomyšl schválil poskytnutí půjčky MAS
Vladař ve výši 250.000,- Kč na svém 36. zasedání dne 29.11.2013 se splatností
nejpozději do 30.6.2014. Tuto žádost obdrželi zastupitelé dodatečně při jednání
zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo posunutí termínu splatnosti půjčky ve výši 250.000,- Kč,
která byla poskytnuta MAS Vladař, o.p.s. se sídlem ve Valči z původní splatnosti
30.6.2014 na splatnost do 31.8.2014.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 19) DISKUSE
Josef Lněníček:
- přečetl dopis od manželů Pavla a MUDr. Zdeňky Šmejkalových, trvale bytem
Chmelištná čp.5 ze dne 25.6.2014 adresovaný zastupitelstvu městyse
Nepomyšl a doručený na městys Nepomyšl dne 27.5.2014. Tento dopis byl
nakopírován a rozdán přítomným zastupitelům při jednáním tohoto
zastupitelstva. Přiložené fotografie si přítomní zastupitelé prohlédli.
- městys Nepomyšl získal od Úřadu práce Louny další dvě pracovní
místa s dobou trvání do 28.2.2015
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- Dne 20.6.2013 proběhla Valná hromada Skládky Vrbička s.r.o. – byla
schválena roční účetní závěrka z rok 2013, výroční zpráva za účetní období
2013, rozdělení zisku za rok 2013 – doplnění zákonného rezervního fondu o
5% z čistého zisku, což je 25.071,95 Kč, zbývající část zisku 476.367,15 Kč
ponechat jako nerozdělený hospodářský výsledek na další rozvoj společnosti
(čistý zisk činil 501.439,10 Kč), dále byl schválen podnikatelský záměr na rok
2014 a změny ve Společenské smlouvě, dle notářského zápisu Mgr. O.Demuta
- Sdružení sv. Václava zaslal děkovný e-mail za poskytnutí finančního daru na
opravu poutní kaple sv. Anny v Čárce a zároveň zastupitelstvo městyse
Nepomyšl zvou na slavnostní den posvěcení poutní
kaple sv. Anny v Čárce v sobotu dne 26.7.2014 od 9.00 hodin
- MC Jablíčko z Nepomyšle pořádá v sobotu 28.6.2014 od 14.00 hodin na
dětském hřišti v Nepomyšli akci s názvem „Pohádkové odpoledne“.
- Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o.s. z Nepomyšle pořádají
v pátek 4.7.2014 od 15.00 hodin na náměstí Nepomyšl akci s názvem
„Pozdrav z Afriky“ –bubny, tance a písně z Afriky, malování křídou na téma
Prázdniny
- V sobotu 5.7.2014 se koná od 13.00 hodin akce s názvem „Kopeme za lepší
svět“ na fotbalovém hřišti v Nepomyšli, pan Vilém Dorn doplnil, že svoji účast
přislíbil fotbalista Tomáš Ujfaluši, patron projektu Fotbal pro rozvoj
V 18.00 hodin pokračuje taneční zábava též na fotbalovém hřišti, hraje
skupina Kadence
- V sobotu 23.8.2014 od 9.00 hodin pořádá městys Nepomyšl 3. ročník turnaje o
pohár starosty městyse Nepomyšl v plážovém volejbalu.
Martin Kaše – ve čtvrtek 3.7.2014 od 19.00 hodin proběhne zasedání redakční rady
pro vznik knihy o historii Nepomyšle v zasedací místnosti úřadu městyse
Nepomyšl. Programem tohoto zasedání bude seznámení se s novinkami a dále
projednání odložení vydání knižní publikace z důvodu nedokončení všech
potřebných kapitol, nebo nedostatečnosti některých již hotových
Vilém Dorn – hasiči pořádají v pátek 18.7.2014 od 17.00 hodin u hasičské zbrojnice
v Nepomyšli soutěžení pro děti a od 20.00 hodin taneční zábava
- nechat doplnit značky na tankové cestě za Nepomyšlí
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ad 20) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 43. zasedání, konaného dne
27. června 2014
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 25.6.2014
2) Žádost p. Pavla Tvrdého, bytem Nepomyšl čp. 205, který jménem vlastníků
nemovitostí v brodecké ulici žádá o výměnu starých chodníků za nové a
umístění minimálně dvou zpomalovacích pruhů v brodecké ulici v Nepomyšli.
Projednání žádosti bude odloženo na další jednání zastupitelstva s tím, že pan
Pavel Tvrdý bude požádán o doložení podpisů všech obyvatel ulice jako
vyjádření souhlasu s umístěním retardéru a doložení souhlasu konkrétních
osob, před jejichž domem by měl být retardér umístěn, a to především z důvodu
prevence stížností na potenciální negativní hlukový vjem z přejíždění retardéru.
Dle názoru zastupitelstva není v současné době nutná výměna dlažby. Povrch
špatných chodníků bude vyměněn v případě uložení sítí el. vedení „do země“.
3 ) Dopis od manželů Pavla a MUDr. Zdeňky Šmejkalových, trvale bytem
Chmelištná čp. 5 ze dne 25.6.2014 adresovaný zastupitelstvu městyse
Nepomyšl
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 16, 17
a 18 a ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Viléma
Dorna .
2) Dodavatele na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli na
základě výběrového řízení firmu BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o.,
Černčice 27, 439 85 Petrohrad za cenu 244.788,- Kč s DPH
3) Dodavatele na akci „Kompletní restaurování nástěnných maleb presbyteria
s částí triumfálního oblouku a malby Getsemanské zahrady v interiéru kostela
sv. Mikuláše v Nepomyšli“ firmu BcA Michal Šelemba, DiS, Pekárenská 2387,
438 01 Žatec za cenu 1.140.064,- Kč s DPH (991.360,- Kč bez DPH)
4) Zrušení výběrového řízení ze dne 18.6.2014 na akci „Obnova a restaurování
průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ – II. etapa z důvodu, že ceny
v předloženém rozpočtu levnější firmy jsou vyšší než dle ceníku URS,
v některých případech i několikanásobně. Nové výběrové řízení se vyhlásí
v zimních měsících, kdy mají firmy méně práce a ceny stavebních prací obvykle
klesají.
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013
a Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2013 s vyjádřením souhlasu
„bez výhrad“.
6) Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2013.
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7) Převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2013 ve výši
9.630.841,95 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
na účet 432 (nerozdělený zisk).
8) Rozpočtové změny č. 2/2014 – č. 8/2014 (viz příloha)
9) Uzavření smlouvy č.OS201420004205 o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a Dodatku č. 1 k této smlouvě o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4 a Městysem Nepomyšl.
10) „Plán společných zařízení“ vypracovaný v rámci komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Dvérce Státním pozemkovým úřadem, Krajským
pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765,
440 01 Louny.
11) Stanovení počtu 9 členů zastupitelstva městyse Nepomyšl pro nadcházející
volební období 2014 – 2018.
12) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2014, kde je mimo
jiné uvedeno, že v červenci 2014 z důvodu dovolených a prázdnin zasedání
zastupitelstva městyse Nepomyšl neproběhne.
13) Uvolnění finančních prostředků na půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje
bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 2 – výměna
neekologického kotle na kotel ekologický – manželům Josefu a Emílii
Bartuškovým, trvale bytem Nepomyšl čp. 212 na výměnu neekologického kotle
na kotel ekologický v domě čp. 212 v Nepomyšli.
14) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemků:
č. 17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2
č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m2
č. 28 – trvalý travní porost o výměře 3.169 m2
celkem 4.074 m2, vše v k.ú. Chmelištná za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou.
15) Posunutí termínu splatnosti půjčky ve výši 250.000,- Kč, která byla poskytnuta
MAS Vladař, o.p.s. se sídlem ve Valči z původní splatnosti 30.6.2014 na
splatnost do 31.8.2014.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
1) 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.
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ad 21) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.14 hodin
ukončil.
……………………….....……
ověřovatel zápisu
Mgr. Zdenka Lněníčková

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček
V Nepomyšli dne 4.7.2014
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 15 stran + 19 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 43. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 25.6.2014
- Protokol otevírání obálek nabídek veřejné soutěže výzvou více uchazečům na akci „Zateplení a fasáda
hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli ze dne 27.62014 + Protokol s posuzování a hodnocení nabídek veřejné
soutěže výzvou více účastníkům na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli ze dne
27.6.2014 + 6x Hodnocení nabídek
- 2 cenové nabídky na akci „Kompletní restaurování nástěnných maleb presbyteria s částí triumfálního
oblouku a malby Getsemanské zahrady v interiéru kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ BcA Martiny
Bednářové z Kozlířova a BcA Michala Šelemby, DiS ze Žatce
- Vyjádření rozpočtáře firmy Huml a Vaníček, Žatec ohledně výsledku výběrového řízení na akci „Obnova
a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ (II. etapa) – že ceny v předloženém rozpočtu
uchazeče jsou vyšší než dle ceníku URS, v některých případech i několikanásobně
- Návrh Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za ro k 2013
- Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2013
- Rozpočtové změny č. 2/2014 – č. 8/2014
- Smlouva č. OS201420004205 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 k této
smlouvě mezi EKO-KOM, a.s. a Městysem Nepomyšl
- Žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny o
schválení „Plánu společných zařízení“ + Zásady zpracování plánu
- Žádost p. Pavla Tvrdého, bytem Nepomyšl čp. 205 o výměnu starých chodníků za nové a umístění min.
dvou zpomalovacích pruhů v brodecké ulici
- Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na II. pololetí 2014
- Žádost Koňského dvorce Chmelištná, o.s. ze dne 25.6.2014 o prodloužení smlouvy o pronájmu pozemků
č. 17, 18 a 28 v k.ú. Chmelištná
- Žádost manželů Josefa a Emílie Bartuškových, bytem Nepomyšl čp. 212 ze dne 26.6.2014 o půjčku
z fondu rozvoje bydlení na výměnu neekologického kotle za kotel ekologický
- Žádost MAS Vladař o.p.s. Vladař ze dne 23.6.2014 o posunutí termínu splatnosti půjčky
- Zápis a usnesení z Valné hromady Skládky Vrbička s.r.o. ze dne 20.6.2014
- Děkovný dopis Sdružení Sv. Václava za poskytnutí finančního daru a pozvánka na slavnost posvěcení
Poutní kaple sv. Anny v Čárce
- Dopis manželů Pavla a MUDr. Zdeňky Šmejkalových (+7 fotografií), trvale bytem Chmelištná čp. 5 ze
dne 25.6.2014 adresovaný zastupitelstvu městyse Nepomyšl
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