ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
30.10.2015 od 19.10 hodin do 20.47 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Antonín Lněníček,
Vladan Strunz, Mgr. Zdenka Lněníčková, Dana Lněníčková,
Ing. Jaroslav Vávra
Omluveni: Pavel Bartuška
Hosté:
0
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
11. 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
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.6/2015 – nebytových prostor
v domě čp. 51 v Nepomyšli – sklepního prostoru o výměře 6 m2
5. Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.7/2015 – nebytových prostor
v přízemí pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú.
Nepomyšl o celkové výměře 144,10 m2.
6. Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.8/2015 – nebytového prostoru
v suterénu pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú.
Nepomyšl o celkové výměře 160,21 m2.
7. Uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném
převodu pozemku KN 930 a KN 3459 v obci a k.ú. Nepomyšl
8. Uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném
převodu pozemku KN 931/1 a KN 931/2 v obci a k.ú. Nepomyšl
1.
2.
3.
4.
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9. Žádost firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. se sídlem Černčice 27
o prodloužení termínu plnění na akci „Obnova a restaurování průčelí
kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle SOD č.04/2015 ze dne 03.07.2015.
10. Žádost pana BcA. Michala Šelemby DiS, restaurátora, Pekárenská 238,
438 01 Žatec o prodloužení termínu plnění na akci Dodání
restaurátorských prací dle SOD č.2014/001 ze dne 18.07.2014.
11. Zastavení exekuce majetku povinné osoby Demeter Fedák, bytem Mírová
817, 441 01 Podbořany pro vymožení částky 1.200,- Kč s příslušenstvím
pro jeho nemajetnost.
12. Žádost firmy Pavel Majer, Drahomyšl 43, IČ: 72580640 o úhradu
Materiálu ve výši 14.405,05 Kč s DPH nad rámec Smlouvy o dílo ze dne
7.9.2015 na akci „Oprava vytápění v objektu čp. 79 v Nepomyšli“
z důvodu nutných drobných změn trasy.
13. Informace Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu –
Pobočky Louny k možnosti využití pozemkových úprav.
14. Rozpočtové změny
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Danu Lněníčkovou a pana Vladana
Strunze.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu paní Danu Lněníčkovou a pana Vladana Strunze.
.
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 29.10.2015 seznámil přítomné
Ing. Jaroslav Vávra, předseda kontrolního výboru. Byla provedena kontrola
usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, které se konalo dne
25.9.2015.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
29.10.2015.
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ad 4)
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.6/2015 – nebytových prostor v domě
čp. 51 v Nepomyšli – sklepního prostoru o výměře 6 m2
Na minulém 10. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.9.2015 bylo
schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 6/2015 na pronájem
nebytových prostor v domě čp. 51 v Nepomyšli – sklepního prostoru o výměře
6 m2. Cena pronájmu nebytového prostoru činí 192,- Kč/měsíc (64,- x 6 m2 : 2).
Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr městyse
Nepomyšl č.6/2015 byl vyvěšen na úřední desce i elektronické desce městyse
Nepomyšl (www.nepomysl.snadno.eu) po zákonnou dobu od 2.10.2015
do 30.10.2015.
O pronájem tohoto nebytového prostoru projevila zájem pouze sl. Martina
Konrádová, trvale bytem Nepomyšl čp. 51. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru
v domě čp. 51 v Nepomyšli – sklepního prostoru o výměře 6 m2 za cenu 192,Kč/měsíc se sl. Martinou Konrádovou, bytem Nepomyšl čp. 51 s platností od
1.11.2015 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu
této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.7/2015 – nebytových prostor
v přízemí pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú.
Nepomyšl o celkové výměře 144,10 m2.
Na minulém 10. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.9.2015 bylo
schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č.7/2015 na pronájem
nebytových prostor v přízemí pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1
v obci a k.ú. Nepomyšl o celkové výměře 144,10 m2. Cena pronájmu nebytového
prostoru činí 2.000,- Kč/měsíc s platností od 1.11.2015. Tento záměr obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr městyse Nepomyšl č.7/2015
byl vyvěšen na úřední desce i elektronické desce městyse Nepomyšl
(www.nepomysl.snadno.eu) po zákonnou dobu od 2.10.2015 do 30.10.2015.
O pronájem tohoto nebytového prostoru projevila zájem pouze paní Jana
Augustová, trvale bytem Nepomyšl čp. 91. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru
v přízemí pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú.
Nepomyšl o celkové výměře 144,10 m2 za cenu 2.000,- Kč/měsíc s paní Janou
Augustovou, bytem Nepomyšl čp. 91 s platností od 1.11.2015 a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.8/2015 – nebytového prostoru
v suterénu pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú.
Nepomyšl o celkové výměře 160,21 m2.
Na minulém 10. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.9.2015 bylo
schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č.8/2015 na pronájem
nebytových prostor v suterénu pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1
v obci a k.ú. Nepomyšl o celkové výměře 160,21 m2. Cena pronájmu nebytového
prostoru činí 1.500,- Kč/měsíc s platností od 1.11.2015. Tento záměr obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr městyse Nepomyšl č.8/2015
byl vyvěšen na úřední desce i elektronické desce městyse Nepomyšl
(www.nepomysl.snadno.eu) po zákonnou dobu od 2.10.2015 do 30.10.2015.
O pronájem tohoto nebytového prostoru projevil zájem pouze pan Pavel
Bartuška, jednatel firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27,
439 85 Petrohrad, IČ: 287 05 891. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé
společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru
v suterénu pivnice „U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú.
Nepomyšl o celkové výměře 160,21 m2 za cenu 1.500,- Kč/měsíc s p. Pavlem
Bartuškou jednatelem firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice
27, 439 85 Petrohrad, IČ: 287 05 891 s platností od 1.11.2015 a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném
převodu pozemku KN 930 a KN 3459 v obci a k.ú. Nepomyšl
Dne 19.10.2015 bylo na úřad městyse Nepomyšl doručeno sdělení k uzavření
smlouvy č. 1006981535 se Státním pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném
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převodu pozemku KN 930 a KN 3459 v obci a k.ú. Nepomyšl. Toto sdělení
s návrhem smlouvy obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Bylo zjištěno, že Zastupitelstvo městyse Nepomyšl již na svém 4. zasedání dne
23.2.2007 schválilo v usnesení pod bodem II/6 bezúplatný převod p.č. 3459 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 369 m2od Pozemkového fondu ČR
na Městys Nepomyšl. Dále Zastupitelstvo městyse Nepomyšl již na svém
5. zasedání dne 30.3.2007 schválilo v usnesení pod bodem II/8 bezúplatný
převod p.č. 930 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 478 m2od
Pozemkového fondu ČR na Městys Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí uzavření smlouvy Městyse Nepomyšl se Státním
pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném převodu pozemku KN 930 a KN
3459 v obci a k.ú. Nepomyšl.
ad 8)
Uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném
převodu pozemku KN 931/1 a KN 931/2 v obci a k.ú. Nepomyšl
Dne 19.10.2015 bylo doručeno na úřad městyse Nepomyšl sdělení k uzavření
smlouvy č. 1015991535 se Státním pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném
převodu pozemku KN 931/1 a KN 931/2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Toto sdělení
s návrhem smlouvy obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Bylo zjištěno, že zastupitelstvo městyse Nepomyšl již na svém 5. zasedání dne
30.3.2007 schválilo v usnesení pod bodem II/8 bezúplatný převod p.č. 931 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.650 m2od Pozemkového fondu ČR na
Městys Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy Městyse Nepomyšl se Státním
pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném převodu pozemku KN 931/1 a KN
931/2 v obci a k.ú. Nepomyšl a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 9)
Žádost firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. se sídlem Černčice 27
o prodloužení termínu plnění na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela
sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle SOD č.04/2015 ze dne 03.07.2015.
Dne 21.10.2015 byla doručena na úřad městyse Nepomyšl žádost pana Pavla
Bartušky, jednatele firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. se sídlem
Černčice 27 o prodloužení termínu plnění na akci „Obnova a restaurování
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průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle SOD č.04/2015 ze dne
03.07.2015. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Zhotovitel se zavázal dle článku II odst. 1 ve SOD č. 4/2015 provést dílo
v termínu do 30.11.2015. Důvodem podání žádosti je větší rozsah prací oproti
výkazu výměr, zpracovaného projektovou kanceláří Huml a Vaníček, dále
nepříznivé klimatické podmínky pro provádění specifických prací pro památkové
objekty, doporučení dodavatele vápenných nátěrů, TDI a v neposlední řadě
zástupců Národního památkového úřadu.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodloužení termínu plnění na akci „Obnova a
restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ firmě BARTUŠKA,
Stavební společnost s.r.o. se sídlem Černčice 27, do 31.8.2016.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10)
Žádost pana BcA. Michala Šelemby DiS, restaurátora, Pekárenská 238, 438
01 Žatec o prodloužení termínu plnění na akci Dodání restaurátorských prací
dle SOD č.2014/001 ze dne 18.07.2014.
Dne 23.10.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost pana BcA.
Michala Šelemby DiS, restaurátora, Pekárenská 238, 438 01 Žatec o
prodloužení termínu plnění na akci Dodání restaurátorských prací dle SOD
č.2014/001 ze dne 18.07.2014. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
Zhotovitel se zavázal dle článku III ve SOD č. 2014/001 provést dílo v termínu
nejpozději do 30. listopadu 2015. Důvodem podání žádosti je, že po odkryvu
originálních vrstev se ukázalo, že nástěnné malby a jejich omítky se nacházejí
v mnohem horším stavu dochování, než se předpokládalo (jsou více poškozeny
povrchovými defekty a v pokladových omítkách se nachází více trhlin a dutin
včetně uvolněných partií omítkových struktur), zásah bude vyžadovat náročnější
metodologický postup strukturálního zpevnění a hloubkové injektáže.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodloužení termínu plnění na akci „Dodání
restaurátorských prací“ v interiéru presbyteria kostela sv. Mikuláše v
Nepomyšli“ firmě BcA. Michal Šelemba DiS, restaurátor, Pekárenská 238,
438 01 Žatec, do 30.11.2016.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 11)
Zastavení exekuce majetku povinné osoby Demeter Fedák, bytem Mírová 817,
441 01 Podbořany pro vymožení částky 1.200,- Kč s příslušenstvím pro jeho
nemajetnost.
Dne 22.9.2015 bylo na úřad městyse Nepomyšl doručeno usnesení čj. 110 Ex
1190/08-271 ze dne 21.9.2015 o zastavení exekuce povinné osoby Demetera
Fedáka, bytem Mírová 817, 441 01 Podbořany pro vymožení částky 1.200,- Kč
s příslušenstvím pro jeho nemajetnost.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zastavení exekuce majetku povinné osoby Demeter
Fedák, bytem Mírová 817, 441 01 Podbořany pro vymožení částky 1.200,- Kč
s příslušenstvím pro jeho nemajetnost.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 1 (Ing.J.Vávra)

ad 12)
Žádost firmy Pavel Majer, Drahomyšl 43, IČ: 72580640 o úhradu materiálu
ve výši 14.405,05 Kč s DPH nad rámec Smlouvy o dílo ze dne 7.9.2015 na akci
„Oprava vytápění v objektu čp. 79 v Nepomyšli“ z důvodu nutných drobných
změn trasy.
Dne 5.10.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost firmy Pavel
Majer, Drahomyšl 43, IČ: 72580640 o úhradu materiálu ve výši 14.405,05 Kč
s DPH nad rámec Smlouvy o dílo ze dne 7.9.2015 na akci „Oprava vytápění
v objektu čp. 79 v Nepomyšli“ z důvodu nutným drobným změnám trasy. Tuto
žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na úhradu materiálu ve výši 14.405,05 Kč s DPH nad rámec
Smlouvy o dílo ze dne 7.9.2015 na akci „Oprava vytápění v objektu čp. 79
v Nepomyšli“ z důvodu nutných drobných změn trasy firmě Pavel Majer,
Drahomyšl 43, IČ 72580640.
Hlasování:

pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 2 (Ing. J.Vávra, Mgr. Zd. Lněníčková)

ad 13)
Informace Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu –
Pobočky Louny k možnosti využití pozemkových úprav.
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Informace Státního
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu – Pobočky Louny
k možnosti využití pozemkových úprav, jako nástroje: k dosažení cílů rozvoje
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obce, k vytvoření podmínek pro efektivnější zemědělskou výrobu, k ochraně a
tvorbě životního prostředí, k zlepšení hospodaření s vodou v krajině, včetně
propagačních materiálů Společné zařízení roku 2015 (9. ročník soutěže) a Státní
pozemkový úřad (všeobecné informace).
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Informace Státního pozemkového úřadu,
Krajského pozemkového úřadu – Pobočky Louny k možnosti využití
pozemkových úprav.
ad 14)
Rozpočtové změny
Starosta seznámil zastupitele s jednotlivými rozpočtovými změnami č. 911/2015. Zastupitelé obdrželi tyto rozpočtové změny před jednáním
zastupitelstva.
č. 9/2015
- zvyšují se příjmy - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR ............................. + 500 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – platy pracovníků VPP .......................................................... + 500 tis. Kč
- snižují se výdaje – ostatní záležitosti pozemních komunikací - budovy, haly,
stavby .................................................................................................................. - 63 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – ostatní neinvestiční
transfery neziskovým a podobným organizacím ................................................. +30 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – využití volného času dětí a mládeže – nákup ostatních
služeb .................................................................................................................. +10 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – všeobecná ambulantní péče - DHDM .................................. + 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – veřejné osvětlení – opravy a udržování ................................ +20 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 9/2015
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 10/2015
- snižují se výdaje – ostatní záležitosti pozemních komunikací - budovy, haly,
stavby .................................................................................................................. - 88 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – revitalizace říčních systémů – nákup ostatních služeb ......... +40 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – revitalizace říčních systémů – budovy, haly, stavby ............. +48 tis. Kč
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 10/2015
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 11/2015
- snižují se výdaje – ostatní záležitosti pozemních komunikací - budovy, haly,
stavby .................................................................................................................. - 29 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj - DHDM ........................ + 4 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj – platby daní a poplatků + 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – nákup majetkových podílů .............. + 6 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – finanční vypořádání minulých let – vratky veřejným rozpočtům
ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových období ......... + 17 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 11/2015
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 15) DISKUSE
Josef Lněníček
Ve dnech 3 – 30. září 2015 proběhla na úřadu městyse Nepomyšl kontrola
hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP č. ULN-VN-22/2013 Úřadem práce ČR –
Krajská pobočka v Ústí nad Labem. Kontrolní orgán při provedeném šetření
nezjistil porušení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací. Nebylo shledáno žádných závad.
Dne 14. října 2015 proběhla na úřadu městyse Nepomyšl kontrola z Krajského
úřadu Ústí nad Labem, Odboru regionálního rozvoje. Předmětem kontroly bylo
dodržení podmínek poskytované dotace POV 2014 „Zateplení a fasáda hasičské
zbrojnice“ v Nepomyšli. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky,
příjemce splnil podmínky vyplývající ze smlouvy o financování akce.
Dne 6.10.2015 proběhla na úřadu městyse Nepomyšl kontrola výkonu státní
správy na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, kterou provedl Krajský úřad
Ústeckého kraje, Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
V pondělí 2.11.2015 proběhne od 8.30 hodin schůzka ohledně revitalizace
rybníku ve Chmelištné, kde bude přítomen projektant této akce
Český červený kříž Nepomyšl pořádá v pátek 13. listopadu 2015 Martinskou
zábavu od 20.00 hodin na sále Kulturního domu v Nepomyšli
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Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o.s. pořádají Den důchodců
v sobotu 28. listopadu 2015 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Nepomyšli
Městys Nepomyšl pořádá již 8. ročník Mikulášského jarmarku v sobotu
5. prosince 2015 od 13.00 hodin. V průběhu odpoledne vystoupí Bára Zemanová
s kapelou, Martin Maxa, Švejk band, kapela King Swing. V 18.00 hodin
proběhne koncert Žihelského pěveckého sboru v kostele sv. Mikuláše. Tradiční
české zabijačkové hody, Mikulášská nadílka, rozsvícení stromečku, slavnostní
ohňostroj. Odpolednem provází moderátor a imitátor Jiří Bláha ze Žihle.
Upozornil na průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě. Platnost
průkazů končí k 31.12.2015.
Dana Lněníčková – při řešení dopravní obslužnosti Ústeckým krajem k 1.1.2016
zažádat o znovu zavedení autobusových spojů 124, 151, 152, 153 a 154 a linky
778 Podbořany – Nepomyšl – Podbořanský Rohozec.
Martin Kaše – informoval přítomné o programu jednání za účasti starosty
Josefa Lněníčka a Martina Kašeho na konferenci o odpadech, která se konala
v budově Krajského úřadu dne 15.10.2015.
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ad 16) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 11. zasedání, konaného
dne 30. října 2015
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 29.10.2015.
2) Uzavření smlouvy Městyse Nepomyšl se Státním pozemkovým úřadem Teplice
o bezúplatném převodu pozemku KN 930 a KN 3459 v obci a k.ú. Nepomyšl.
3) Informace Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu –
Pobočky Louny k možnosti využití pozemkových úprav.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu paní
Danu Lněníčkovou a pana Vladana Strunze.
2) Uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 51
v Nepomyšli – sklepního prostoru o výměře 6 m2 za cenu 192,- Kč/měsíc se
sl. Martinou Konrádovou, bytem Nepomyšl čp.51 s platností od 1.11.2015.
3) Uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v přízemí pivnice
„U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl o celkové
výměře 144,10 m2 za cenu 2.000,- Kč/měsíc s paní Janou Augustovou, bytem
Nepomyšl čp. 91 s platností od 1.11.2015.
4) Uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v suterénu pivnice
„U zámku“ v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl o celkové
Výměře 160,21 m2 za cenu 1.500,- Kč/měsíc s p. Pavlem Bartuškou,
jednatelem firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27,
439 85 Petrohrad, IČ: 287 05 891 s platností od 1.11.2015.
5) Uzavření smlouvy Městyse Nepomyšl se Státním pozemkovým úřadem Teplice
o bezúplatném převodu pozemku KN 931/1 a KN 931/2 v obci a k.ú. Nepomyšl
a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této
smlouvy.
6) Prodloužení termínu plnění na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela
sv. Mikuláše v Nepomyšli“ firmě BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o.
se sídlem Černčice 27, do 31.8.2016.
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7) Prodloužení termínu plnění na akci „Dodání restaurátorských prací“
v interiéru presbyteria kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ firmě BcA. Michal
Šelemba DiS, restaurátor, Pekárenská 238, 438 01 Žatec, do 30.11.2016.
8) Zastavení exekuce majetku povinné osoby Demeter Fedák, bytem Mírová 817,
441 01 Podbořany pro vymožení částky 1.200,- Kč s příslušenstvím pro jeho
nemajetnost.
9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na úhradu
materiálu ve výši 14.405,05 Kč s DPH nad rámec Smlouvy o dílo ze dne
7.9.2015 na akci „Oprava vytápění v objektu čp. 79 v Nepomyšli“ z důvodu
nutných drobných změn trasy firmě Pavel Majer, Drahomyšl 43,
IČ: 72580640.
10) Rozpočtové změny č. 9/2015 – 11/2015.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
ad 17) ZÁVĚR
Poté starosta městyse poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 20.47
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Dana Lněníčková

………………………………
ověřovatel zápisu
Vladan Strunz

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 09.11.2015
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Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 13 stran a 14 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 11. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 29.10.2015
- Záměr městyse Nepomyšl č. 6/2015 – pronájem nebytových prostor v domě čp. 51 v Nepomyšli sklepního prostoru o výměře 6 m2
- Záměr městyse Nepomyšl č. 7/2015 – pronájem nebytových prostor v přízemí pivnice „U zámku“
v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl o celkové výměře 144,10 m2
- Záměr městyse Nepomyšl č. 8/2015 - pronájem nebytového prostoru v suterénu pivnice „U zámku“
v Nepomyšli na st.p.č. 92/1 v obci a k.ú. Nepomyšl o celkové výměře 160,21 m2
- Smlouva se Státním pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném převodu pozemku KN 930 a KN 3459
v obci a k.ú. Nepomyšl
- Smlouva se Státním pozemkovým úřadem Teplice o bezúplatném převodu pozemku KN 931/1 a KN
931/2 v obci a k.ú. Nepomyšl
- Žádost firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. se sídlem Černčice 27 o prodloužení termínu
plnění na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle SOD č. 04/2015
ze dne 03.07.2015
- Žádost pana BcA. Michala Šelemby DiS, restaurátora, Pekárenská 238, 438 01 Žatec o prodloužení
termínu plnění na akci Dodání restaurátorských prací dle SOD č. 2014/001 ze dne 18.07.2014
- Usnesení čj. 110 Ex 1190/08-271 – zastavení exekuce majetku povinné osoby Demeter Fedák, bytem
Mírová 817, 441 01 Podbořany pro vymožení částky 1.200,- Kč s příslušenstvím pro jeho nemajetnost
- Žádost firmy Pavel Majer, Drahomyšl 43, o úhradu materiálu ve výši 14.405,05 Kč s DPH nad rámec
Smlouvy o dílo ze dne 7.9.2015 na akci „Oprava vytápění v objektu čp. 79 v Nepomyšli“ z důvodu
nutných drobných změn trasy
- Informace Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu – Pobočky Louny k možnosti
využití pozemkových úprav
- Rozpočtové změny č. 8/2015 – 11/2015
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