ZÁPIS
z 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
25.9.2015 od 19.06 hodin do 20.37 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,
Antonín Lněníček, Vladan Strunz, Mgr. Zdenka Lněníčková
Omluveni: Dana Lněníčková, Ing. Jaroslav Vávra
Hosté:
2
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
10. 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 finančního výboru
Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.3/2015 – pozemku
č. 2845/6 o výměře 1.172 m2, druh travní porost v městysu a k.ú.
Nepomyšl.
5. Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.4/2015 – pozemku
č.2845/5 o výměře 1.508 m2, druh travní porost v městysu a k.ú.
Nepomyšl.
6. Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.5/2015 – pozemku
č.2845/4 o výměře 1.754 m2, druh travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl
7. Přidělení bytu č.3 v domě čp. 51 v Nepomyšli
8. Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytového
prostoru v domě čp. 51 – sklepního prostoru o výměře 6 m2
9. Žádost Jany Augustové, bytem Nepomyšl čp. 91 o pronájem přízemí
pivnice „U zámku“ v Nepomyšli
10.Žádost firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., se sídlem Černčice
27, 439 85 Petrohrad o pronájem suterénu v pivnici „U zámku“ v
Nepomyšli
1.
2.
3.
4.
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11.Žádost Martina Kašeho, bytem Nepomyšl čp. 202 a Jiřiny Šťastné, bytem
Nepomyšl čp. 186 o půjčku ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení dle
Titulu č.2 – na výměnu neekologického kotle za kotel ekologický v domě
čp. 186 v Nepomyšli
12.Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01
Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků
obce – účelová dotace – s trváním od 1.9.2015 do 29.2.2016
13.Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01
Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků
obce – účelová dotace – s trváním od 1.3.2016 do 31.8.2016
14.Cenová nabídka Skládky Vrbička s.r.o. Podbořany na výsyp a odvoz
tříděného odpadu + návrh ukončení smlouvy č. 570004 ze dne28.5.2007
písemnou výpovědí mezi firmou LIKOR CZ s.r.o. Marius Pedersen Group,
se sídlem Čeradická 1014, 438 01 Žatec a Městysem Nepomyšl o převzetí
a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu
15.Žádost ENPRO Energo s.r.o., projekční středisko Louny o zaslání
vyjádření souhlasu s umístěním a realizací stavby akce „Nepomyšl –
kabelizace NN ppč. 3437/1, II. etapa
16.Diskuse
17.Usnesení
18.Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a paní Mgr. Zdenku
Lněníčkovou.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Zpráva z jednání finančního výboru
Se zprávou z jednání finančního výboru ze dne 22.9.2015 seznámil přítomné
předseda finančního výboru Miloš August. Byla provedena kontrola účetních
dokladů a pokladní knihy za období leden až červen 2015 a kontrola dodržování
rozpočtu za období leden až srpen 2015. Nebylo shledáno žádných závad.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl vzalo na vědomí Zprávu z jednání finančního výboru ze dne
22.9.2015.
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ad 4)
Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.3/2015 – pozemku č. 2845/6
o výměře 1.172 m2, druh travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Na minulém 9. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 28.8.2015 bylo
schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 3/2015 na prodej
pozemku č. 2845/6, druh travní porost o výměře 1.172 m2 v městysu a k.ú.
Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 396-2/2015 za cenu 50,- Kč/m2, tj.
58.600,- Kč + 12 ks vzrostlých stromů (12x javor babyka a 2x javor jasanolistý)
za cenu dle Odborného posudku č.18/2015 = 36.085,- Kč, tj. celkem 94.685,- Kč
+ 1.000,- Kč za návrh na vklad do KN s těmito podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována
do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude
městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní
ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl.
Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Tento záměr
městyse Nepomyšl č.3/2015 byl vyvěšen na úřední desce i elektronické desce
městyse Nepomyšl (www.nepomysl.snadno.eu) po zákonnou dobu od 9.9.2015
do 25.9.2015.
O koupi tohoto pozemku projevila zájem dne 11.2.2014 sl. Lucie Schrötterová,
bytem Nepomyšl čp. 23, ale tuto žádost dne 25.9.2015 písemně zrušila. Tuto
žádost o zrušení odkupu pozemku obdrželi všichni zastupitelé dodatečně před
jednáním tohoto zastupitelstva.
Dále o koupi tohoto pozemku projevili zájem manželé Kamil a Hana Imríškovi,
oba trvale bytem Velká Osada 700, 441 01 Podbořany.
Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé dodatečně před jednáním dnešního
zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl
č.3/2015 – pozemku č. 2845/6, druh travní porost o výměře 1.172 m 2 v městysu
a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 396-2/2015 za cenu 50,- Kč/m2, tj.
58.600,- Kč + 12 ks vzrostlých stromů (12x javor babyka a 2x javor jasanolistý)
za cenu dle Odborného posudku č.18/2015 = 36.085,- Kč, tj. celkem 94.685,Kč + 1.000,- Kč za návrh na vklad do KN s těmito podmínkami:
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a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být
zkolaudována do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami.
V opačném případě bude městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve
výši 10ti násobku kupní ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl
manželům Kamilovi a Haně Imríškovým, oba trvale bytem Velká Osada 700,
441 01 Podbořany.
Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.4/2015 – pozemku č.2845/5
o výměře 1.508 m2, druh travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Na minulém 9. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 28.8.2015 bylo
schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 4/2015 na prodej
pozemku č. 2845/5, druh travní porost o výměře 1.508 m2 v městysu a k.ú.
Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za cenu 50,- Kč/m2, tj.
75.400,- Kč + kopaná studna za cenu dle Odborného posudku č.24/2015 =
5.366,- Kč +7 ks vzrostlých stromů (javor babyka) za cenu dle Odborného
posudku č.24/2015 = 18.554,- Kč, tj. celkem 99.320,- Kč + 1.000,- Kč za návrh
na vklad do KN s těmito podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována
do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude
městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní
ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl.
Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Tento záměr
městyse Nepomyšl č.4/2015 byl vyvěšen na úřední desce i elektronické desce
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městyse Nepomyšl (www.nepomysl.snadno.eu) po zákonnou dobu od 9.9.2015
do 25.9.2015.
O koupi tohoto pozemku projevil zájem pouze Josef Zápotocký, bytem
Volyňských Čechů 2734, 43801 Žatec.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl
č.4/2015 – pozemku č. 2845/5, druh travní porost druh travní porost o výměře
1.508 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za
cenu 50,- Kč/m2, tj. 75.400,- Kč + kopaná studna za cenu dle Odborného
posudku č.24/2015 = 5.366,- Kč +7 ks vzrostlých stromů (javor babyka) za
cenu dle Odborného posudku č.24/2015 = 18.554,- Kč, tj. celkem 99.320,- Kč +
1.000,- Kč za návrh na vklad do KN s těmito podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být
zkolaudována do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami.
V opačném případě bude městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta
ve výši 10ti násobku kupní ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl
panu Josefu Zápotockému, bytem Volyňských Čechů 2734, 438 01 Žatec
Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.5/2015 – pozemku č.2845/4
o výměře 1.754 m2, druh travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl
Na minulém 9. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 28.8.2015 bylo
schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 5/2015 na prodej
pozemku č. 2845/4, druh travní porost o výměře 1.754 m2 v městysu a k.ú.
Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za cenu 50,- Kč/m2, tj.
87.700,- Kč + 11 ks vzrostlých stromů (8x javor, 2x modřín, 1x jabloň) za cenu
dle Odborného posudku č.32/2015 = 26.311,- Kč, tj. celkem 114.011,- Kč +
1.000,- Kč za návrh na vkladu do KN s těmito podmínkami:
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a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována
do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude
městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní
ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl.
Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Tento záměr
městyse Nepomyšl č.5/2015 byl vyvěšen na úřední desce i elektronické desce
městyse Nepomyšl (www.nepomysl.snadno.eu) po zákonnou dobu od 9.9.2015
do 25.9.2015.
O koupi tohoto pozemku projevila zájem pouze Olga Červeňáková, bytem
Hlubany 2, 441 01 Podbořany.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl
č.5/2015 – pozemku č. 2845/4, druh travní porost druh travní porost o výměře
1.754 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za
cenu 50,- Kč/m2, tj. 87.700,- Kč + 11 ks vzrostlých stromů (8x javor, 2x
modřín, 1x jabloň) za cenu dle Odborného posudku č.32/2015 = 26.311,- Kč,
tj. celkem 114.011,- Kč + 1.000,- Kč za návrh na vklad do KN s těmito
podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být
zkolaudována do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami.
V opačném případě bude městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta
ve výši 10ti násobku kupní ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl
paní Olze Červeňákové, bytem Hlubany 27, 441 01 Podbořany.
Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 7)
Přidělení bytu č.3 v domě čp. 51 v Nepomyšli
Uvolnil se byt č.3 v přízemí domu čp. 51 v Nepomyšli po sl. Lucii Filipové.
Jedná se o byt 2+1 o výměře 44,50 m2 s koupelnou a WC. Měsíční smluvní
nájemné činí 65,- Kč/m2, tzn. 2.848,- Kč bez záloh na služby spojené s užíváním
bytu a záloh na vybavení bytu.
Dne 11.9.2015 a 14.9.2015 byl zaslán zájemcům o přidělení bytu v Nepomyšli
tzv. průzkum, kdo má o přidělení tohoto bytu zájem.
Osloveno bylo celkem 10 zájemců: Libuše Kalhotková, Zdeňka Kozlíková, Nela
Valachová, Monika Zigmundová, Markéta Urbanová, Iveta Kicová, Martina
Konrádová, Marek Filipczak, Ivana Kadlčíková a Gudrun Nováková. Tento
průzkum byl zaslán všem zastupitelům společně z pozvánkami.
Zájemci o byt č. 3 v Nepomyšli čp. 51:
1. Martina Konrádová, Běsno 31
(v tajném hlasování 5 hlasů)
2. Nela Valachová, Nepomyšl 165
(v tajném hlasování 2 hlasy)
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přidělení bytu č. 3 v Nepomyšli čp. 51 dle tajného
hlasování v počtu 5 hlasů sl. Martině Konrádové, trvale bytem Běsno 31, za
měsíční nájemné ve výši 2.848,- Kč bez záloh na služby spojené s užíváním
bytu a záloh na vybavení bytu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu
určitou 6ti měsíců. V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb se tato
smlouva bude prodlužovat na další období 6ti měsíců.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytového
prostoru v domě čp. 51 – sklepního prostoru o výměře 6 m2
Vzhledem k tomu, že byl ze strany sl. Lucie Filipové ukončen pronájem
nebytového prostoru v domě čp. 51 – sklepního prostoru o výměře 6 m2 ke dni
31.8.2015, navrhl starosta přijmout a zveřejnit záměr městyse Nepomyšl na
pronájem tohoto nebytového prostoru.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
pronájem nebytového prostoru v domě čp. 51 – sklepního prostoru o výměře
6 m2 za cenu 192,- Kč/měsíc (64,- Kč x 6 m2 : 2).
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 9)
Žádost Jany Augustové, bytem Nepomyšl čp. 91 o pronájem přízemí pivnice
„U zámku“ v Nepomyšli
Dne 9.9.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Jany Augustové,
bytem Nepomyšl čp. 91 o pronájem přízemí pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na
st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl. Jedná se o 5 místností (WC+chodba, výčep,
kuchyň, schody a terasa) o celkové výměře 144,10 m2. Tuto žádost obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Dne 31.8.2015 byla uzavřena dohoda o ukončení nájemní smlouvy s
p. Miroslavem Augustem, bytem Nepomyšl 91 ke dni 31.10.2015 dle bodu 7.1,
článku 7 nájemní smlouvy ze dne 8.9.2008. Tuto dohodu obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
Na základě výše uvedené žádosti navrhl starosta přijmout a zveřejnit záměr
městyse Nepomyšl na pronájem přízemí pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na
st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 2.000,- Kč měsíčně s platností od
1.11.2015. Nikdo ze zastupitelů nepodal žádný jiný návrh.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
pronájem přízemí pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú.
Nepomyšl za cenu 2.000,- Kč měsíčně s platností od 1.11.2015.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10)
Žádost firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., se sídlem Černčice 27,
439 85 Petrohrad o pronájem suterénu v pivnici „U zámku“ v Nepomyšli
Dne 17.9.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost firmy
BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., se sídlem Černčice 27, 439 85
Petrohrad, o pronájem suterénu pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1
v obci a k.ú. Nepomyšl. Jedná se o 3 místnosti v suterénu (sklady, chodba a WC)
o celkové výměře 160,21 m2. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
Dne 31.8.2015 byla uzavřena dohoda o ukončení nájemní smlouvy s p.
Miroslavem Augustem, bytem Nepomyšl 91 ke dni 31.10.2015 dle bodu 7.1,
článku 7 nájemní smlouvy ze dne 8.9.2008. Tuto dohodu obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
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Na základě výše uvedené žádosti navrhl starosta přijmout a zveřejnit záměr
městyse Nepomyšl na pronájem suterénu pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na
st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 1.500,- Kč měsíčně s platností od
1.11.2015. Nikdo ze zastupitelů nepodal žádný jiný návrh.
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.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
pronájem suterénu pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú.
Nepomyšl za cenu 1.500,- Kč měsíčně s platností od 1.11.2015.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 11)
Žádost Martina Kašeho, bytem Nepomyšl čp. 202 a Jiřiny Šťastné, bytem
Nepomyšl čp. 186 o půjčku ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení dle
Titulu č.2 – na výměnu neekologického kotle za kotel ekologický v domě čp.
186 v Nepomyšli
Dne 17.9.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Martina
Kašeho, bytem Nepomyšl čp. 202 a Jiřiny Šťastné, bytem Nepomyšl čp. 186
o půjčku ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení dle titulu č.2 – na výměnu
neekologického kotle za kotel ekologický v domě čp. 186 v Nepomyšli. Tuto
žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse
Nepomyšl č.1/2012 – titulu č. 2 – Martinovi Kašemu, trvale bytem Nepomyšl
čp. 202 a Jiřině Šťastné, trvale bytem Nepomyšl čp. 186 na výměnu
neekologického kotle za kotel ekologický v domě čp. 186 v Nepomyšli.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 1 (M. Kaše)
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ad 12)
Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01
Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů
na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová
dotace – s trváním od 1.9.2015 do 29.2.2016
Městys Nepomyšl obdržel smlouvu Smlouva mezi společností Skládka Vrbička
s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí
příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů
z prostředků obce – účelová dotace – s trváním od 1.9.2015 do 29.2.2016. Tuto
smlouvu obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo na svém 7. veřejném zasedání dne
29.5.2015, v usnesení pod bodem II/3 uvolnění finančních prostředků z rozpočtu
městyse Nepomyšl pro společnost Skládka Vrbička s.r.o. ve výši 250,- Kč za
tunu nad rámec současné dodávky odpadu v případě uspění společnosti Skládky
Vrbička ve výběrovém řízení. Skládka Vrbička ve výběrovém řízení uspěla.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce
– účelová dotace – s trváním od 1.9.2015 do 29.2.2016. mezi firmou Skládka
Vrbička s.r.o., se sídlem Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131
(příjemce) a Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka,
starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 13)
Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01
Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů
na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová
dotace – s trváním od 1.3.2016 do 31.8.2016
Městys Nepomyšl obdržel smlouvu Smlouva mezi společností Skládka Vrbička
s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí
příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů
z prostředků obce – účelová dotace – s trváním od 1.3.2016 do 31.8.2016. Tuto
smlouvu obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo na svém 7. veřejném zasedání dne
29.5.2015, v usnesení pod bodem II/3 uvolnění finančních prostředků z rozpočtu
městyse Nepomyšl pro společnost Skládka Vrbička s.r.o. ve výši 250,- Kč za
tunu nad rámec současné dodávky odpadu v případě uspění společnosti Skládky
Vrbička ve výběrovém řízení. Skládka Vrbička ve výběrovém řízení uspěla.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce
– účelová dotace – s trváním od 1.3.2016 do 31.8.2016 mezi firmou Skládka
Vrbička s.r.o., se sídlem Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131
(příjemce) a Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka,
starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Cenová nabídka Skládky Vrbička s.r.o. Podbořany na výsyp a odvoz tříděného
odpadu + návrh ukončení smlouvy č. 570004 ze dne28.5.2007 písemnou
výpovědí mezi firmou LIKOR CZ s.r.o. Marius Pedersen Group, se sídlem
Čeradická 1014, 438 01 Žatec a Městysem Nepomyšl o převzetí a odvozu
složek z odděleného sběru komunálního odpadu
Dne 24.6.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl zaslána cenová nabídka
společnosti Skládka Vrbička s.r.o. Podbořany na výsyp a odvoz tříděného
odpadu, kterou obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Dále byla
zastupitelům společně s pozvánkami zaslána smlouva č. 570004 ze dne
28.5.2007 uzavřená mezi LIKOR CZ s.r.o. Marius Pedersen Group a Městysem
Nepomyšl o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu +
aktuální ceny za vývoz ze dne 21.11.2014.
Sklo
Papír
PET lahve

Marius Pedersen
1 x měsíčně
175,- Kč
1 x za 14 dní
175,- Kč
1 x za 14 dní
164,- Kč

nabídka Skládky Vrbička
1 x měsíčně 118,- Kč
1 x týdně 118,- Kč
1 x měsíčně 118,- Kč
Podmínka: smlouva minimálně na 4 roky

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zastupitelé navrhli schválit podání písemné výpovědi firmě LIKOR CZ Marius
Pedersen Group bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 6 měsíců ve smlouvě
č. 570 004 o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu a
zároveň změnit frekvenci vývozu nádob u nabídky Skládky Vrbička s.r.o.,
Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ 47781131 takto:
Sklo
Papír
PET lahve

vývoz 1x měsíčně
vývoz 1 x za 14 dní
vývoz 1 x za 14 dní

118,- Kč/ks bez DPH
118,- Kč/ks bez DPH
118,- Kč/ks bez DPH
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo, aby městys Nepomyšl podal písemnou výpověď bez
udání důvodu ve výpovědní lhůtě 6 měsíců dle článku V, odst. 2c) ve smlouvě
č. 570 004 o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu
ze dne 28.5.2015 mezi LIKOR CZ s.r.o. Marius Pedersen, Čeradická 1014,
438 01 Žatec, IČ: 5009486 a Městysem Nepomyšl.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 15)
Žádost ENPRO Energo s.r.o., projekční středisko Louny o zaslání vyjádření
souhlasu s umístěním a realizací stavby akce „Nepomyšl – kabelizace NN
ppč. 3437/1, II. etapa
Dne 17.9.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost firmy ENPRO
Energo s.r.o., projekční středisko Louny o zaslání vyjádření souhlasu
s umístěním a realizací stavby „Nepomyšl – kabelizace NN ppč. 3437/1,
II. etapa. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami a dne
21.9.2015 byla všem zastupitelům zaslána formou e-mailu mapka aktuální
situace ke kabelizaci NN.
Z důvodu vyžilosti a špatného technického stavu stávající vrchní volné sítě
nízkého napětí (NN), bude provedena její náhrada za nové kabelové vedení
uložené do země. Po montáži budou stávající odběratelé přepojeni na nové
kabelové vedení a stávající vrchní vedení se zdemontuje včetně podpěrných bodů
(sloupy, střešníky, konzoly, vodiče). Všechny práce a materiál zajišťuje a hradí
investor akce – ČEZ, a.s. Děčín. Před započetím prací a vstupem na pozemek
budeme kontaktováni provádějící firmou, která bude vybrána ve výběrovém
řízení. Součástí akce je uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu.
USESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vyjádření souhlasu firmě ENPRO Energo s.r.o.,
projekční středisko Louny, Osvoboditelů 320, 440 01 Louny, IČ: 28628250
s umístěním a realizací stavby „Nepomyšl – kabelizace NN ppč. 3437/1, II.
etapa s podmínkou, aby byly dotčené nové chodníky rozebrány a sestaveny
v celé šíři chodníku.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 16) DISKUSE
Josef Lněníček - dne 3.října 2015 proběhne na zámku v Krásném Dvoře
5. ročník Jablečného dne od 10.00 do 17.00 hodin, vstupné
50,- Kč
- dne 10. října 2015 proběhne od 17.00 hodin na sále
kulturního domu ve Vroutku 31. setkání heligonkářů,
vstupné 100,- Kč
- ve středu 30. září 2015 bude pošta v Nepomyšli po celý den
uzavřena z důvodu přechodu pošta na poštu Partner
Miloš August – zažádal o zjištění možnosti vybudování chodníků směrem od
nemovitosti Miloše Augusta čp. 215 po stávající chodník u
nemovitosti Miroslava Taubenesta čp. 113 v Nepomyšli
Martin Kaše – oznámil, že je formou ohrazení zamezen přístup na místní
komunikace na katastru obce Dětaň
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ad 17) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 10. zasedání, konaného
dne 25. září 2015
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 22.9.2015.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu
pana Miloše Augusta a paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou.
2) Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.3/2015 – pozemku
pozemku č. 2845/6, druh travní porost o výměře 1.172 m2 v městysu a k.ú.
Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 396-2/2015 za cenu 50,- Kč/m2,
tj. 58.600,- Kč + 12 ks vzrostlých stromů (12x javor babyka a 2x javor
jasanolistý) za cenu dle Odborného posudku č.18/2015 = 36.085,- Kč,
tj. celkem 94.685,- Kč + 1.000,- Kč za návrh na vklad do KN
s těmito podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována
do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude
městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní
ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl
manželům Kamilovi a Haně Imríškovým, oba trvale bytem Velká Osada 700,
441 01 Podbořany.
Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
3) Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.4/2015 – pozemku
č. 2845/5, druh travní porost druh travní porost o výměře 1.508 m2 v městysu
a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za cenu 50,- Kč/m2,
tj. 75.400,- Kč + kopaná studna za cenu dle Odborného posudku č.24/2015
= 5.366,- Kč +7 ks vzrostlých stromů (javor babyka) za cenu dle Odborného
posudku č.24/2015 = 18.554,- Kč, tj. celkem 99.320,- Kč + 1.000,- Kč
za návrh na vklad do KN s těmito podmínkami:
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a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována
do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude
městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní
ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl
panu Josefu Zápotockému, bytem Volyňských Čechů 2734, 438 01 Žatec
Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
4) Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.5/2015 – pozemku
č. 2845/4, druh travní porost druh travní porost o výměře 1.754 m2 v městysu
a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za cenu 50,- Kč/m2,
tj. 87.700,- Kč + 11 ks vzrostlých stromů (8x javor, 2x modřín, 1x jabloň)
za cenu dle Odborného posudku č.32/2015 = 26.311,- Kč, tj. celkem 114.011,Kč + 1.000,- Kč za návrh na vklad do KN s těmito podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována
do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude
městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní
ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl
paní Olze Červeňákové, bytem Hlubany 27, 441 01 Podbořany.
Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
5) Přidělení bytu č. 3 v Nepomyšli čp. 51 dle tajného hlasování v počtu 5 hlasů
sl. Martině Konrádové., trvale bytem Běsno 31 za měsíční nájemné ve výši
2.848,- Kč bez záloh na služby spojené s užíváním bytu a záloh na vybavení
bytu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 6ti měsíců. V případě
řádné úhrady nájemného včetně služeb se tato smlouva bude prodlužovat na
další období 6ti měsíců.
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6) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytového
prostoru v domě čp. 51 – sklepního prostoru o výměře 6 m2 za cenu
192,- Kč/měsíc (64,- Kč x 6 m2 : 2).
7) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem přízemí pivnice
„U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu
2.000,- Kč měsíčně s platností od 1.11.2015.
8) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem suterénu pivnice
„U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu
1.500,- Kč měsíčně s platností od 1.11.2015.
9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 50 tis.
Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č.1/2012 – titulu
č. 2 – Martinovi Kašemu, trvale bytem Nepomyšl čp. 202 a Jiřině Šťastné,
trvale bytem Nepomyšl čp. 186 na výměnu neekologického kotle za kotel
ekologický v domě čp. 186 v Nepomyšli.
10) Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu
dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace –
s trváním od 1.9.2015 do 29.2.2016. mezi firmou Skládka Vrbička s.r.o., se
sídlem Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131 (příjemce) a
Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty
Městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
11) Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu
dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace –
s trváním od 1.3.2016 do 31.8.2016 mezi firmou Skládka Vrbička s.r.o., se
sídlem Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131 (příjemce)
a Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
12) Aby městys Nepomyšl podal písemnou výpověď bez udání důvodu ve
výpovědní lhůtě 6 měsíců dle článku V, odst. 2c) ve smlouvě č. 570 004
o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu
ze dne 28.5.2007 mezi LIKOR CZ s.r.o. Marius Pedersen, Čeradická 1014,
438 01 Žatec, IČ: 5009486 a Městysem Nepomyšl.
13) Vyjádření souhlasu firmě ENPRO Energo s.r.o., projekční středisko Louny,
Osvoboditelů 320, 440 01 Louny, IČ: 28628250 s umístěním a realizací
stavby „Nepomyšl – kabelizace NN ppč. 3437/1, II. etapa s podmínkou,
aby byly dotčené nové chodníky rozebrány a sestaveny v celé šíři chodníku.
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III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
1) Zjistit podmínky a možnosti vybudování chodníků směrem od nemovitosti
Miloše Augusta čp. 215 po stávající chodník u nemovitosti Miroslava
Taubenesta čp. 113 v Nepomyšli
2) Zjistit možnosti přístupu na veřejné komunikace v k.ú. Dětaň, které jsou
v současné době ohrazené

ad 18) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání
ve 20.37 hodin ukončil.

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

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 02.10.2015
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Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 18 stran a 19 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zápis z kontroly provedené finančním výborem dne 22.9.2015
- Záměr městyse Nepomyšl č.3/2015 o prodeji pozemku č. 2845/6 o výměře 1.172 m 2 v obci a k.ú.
Nepomyšl
- Zrušení žádosti Lucie Schrötterové o odkup pozemku č.2845/6 v obci a k.ú. Nepomyšl
- Žádost manželů Hany a Kamila Imríškových, bytem Velká Osada 700, 441 01 Podbořany o koupi
pozemku č. 2845/6 o výměře 1.172 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
- Záměr městyse Nepomyšl č.4/2015 o prodeji pozemku č. 2845/5 o výměře 1.508 m 2 v obci a k.ú.
Nepomyšl
- Záměr městyse Nepomyšl č.5/2015 o prodeji pozemku č. 2845/4 o výměře 1.754 m 2 v obci a k.ú.
Nepomyšl
- Průzkum č. 53/Ln /2015 na přidělování bytu č.3 v domě čp.51 v Nepomyšli
- Výsledky tajného hlasování – 5 lístečků
- Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31.10.2015 dle bodu 7.1. článku 7 nájemní smlouvy ze dne
8.9.2008 + nájemní smlouva na pronájem pivnice „U zámku“ v Nepomyšli ze dne 8.9.2008
- Žádost Jany Augustové, byte Nepomyšl 91 o pronájem přízemí pivnice „U zámku“ na st.p.č.92/1 v obci
a k.ú. Nepomyšli
- Žádost firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. se sídlem Černčice 27, 439 85 Petrohrad o
pronájem suterénu pivnice „U zámku“ na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl
- Žádost Martina Kašeho, bytem Nepomyšl čp. 202 a Jiřiny Šťastné, bytem Nepomyšl č.p. 186 o půjčku
z fondu rozvoje bydlení ve výši 50 tis.Kč na výměnu neekologického kotle za kotel ekologický v domě čp.
186 v Nepomyšli
- Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů
z prostředků obce – účelová dotace – s trváním od 1.9.2015 do 29.2.2016 mezi společností Skládka
Vrbička s.r.o. a Městysem Nepomyšl
- Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů
z prostředků obce – účelová dotace – s trváním od 1.3.2016 do 31.8.2016 mezi společností Skládka
Vrbička s.r.o. a Městysem Nepomyšl
- Cenová nabídka společnosti Skládka Vrbička s.r.o. Podbořany na výsyp a odvoz tříděného odpadu
- Smlouva č. 570004 ze dne 28.5.2007 mezi firmou Likor CZ s.r.o. Marius Pedersen Group a Městysem
Nepomyšl o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu + Příloha ke smlouvě
č. 570004 ze dne 21.11.2014
- Žádost firmy ENPRO Energo s.r.o., projekční středisko Louny o zaslání vyjádření souhlasu s umístěním
a realizací stavby akce „Nepomyšl – kabelizace NN ppč. 3437/1, II. etapa
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