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Z Á P I S 
 

z 1. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

28.11.2014 od 19.19 hodin do 21.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,                 

Dana  Lněníčková, Mgr. Zdenka Lněníčková, Vladan Strunz, Ing. 

Jaroslav Vávra, Antonín Lněníček   

Omluveni:    0 

Hosté:  5 

 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

 

1. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno. 

Diskuse probíhala ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM 

nesměl nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. 

Slovo bylo uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásil. Členové ZM se též o 

slovo během jednání hlásili a navzájem se nepřerušovali. Pokud by nebyla tato 

pravidla dodržena, přerušilo by se jednání ZM a svolalo se v náhradním 

termínu. 

 

ad 1)  Starosta městyse přivítal členy ZM. 

 

ad 2) PROGRAM 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

3. Vícepráce a méněpráce firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. 

Černčice na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli. 

4. Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku 

odděleného z p.p.č. 520/1 -  prodej dílu „a“ o výměře 25 m2,  druh ostatní 

plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce dle GP č. 92-

4755/2014. 

5. Žádost SPÚ Louny o schválení „Plánu společných zařízení“ vypracovaný 

v rámci komplexních pozemkových úprav Nepomyšl  

6. Schválení členů kontrolního a finančního výboru, stavební komise, 

kulturní komise a komise životního prostředí. 

7. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015 

8. Návrh OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

9. Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v r. 2015 
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10. Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční příspěvek na akce konané              

v r. 2015 

11. Žádost dětského zájmového přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. o 

finanční příspěvek na akce konané v r. 2015 

12. Žádost Dětského zájmového přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. o 

finanční příspěvek na akci „Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi aneb 

pokus o rekord 2014“ 

13. Návrh odměny pro p. Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti 

dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za r. 2014 

14. Návrh odměny pro p. Martina Kašeho za práci související s přípravou 

vydání knihy o obci Nepomyšl  

15. Návrh odměn pro členky kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2014 

16. Návrh odměny pro předsedkyni kulturní komise městyse Nepomyšl za        

r. 2014 

17. Návrh rozpočtových změn  

18. Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse 

Nepomyšl k 31.12.2014 

19. Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2014 

 

Doplnění programu: 

     20) Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků mezi městem     

           Podbořany a městysem Nepomyšl na dobu od 1.1.2015 do 31.12.2018.   

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

     21. Diskuse 

22. Usnesení 

     23. Závěr  

 

Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana Miloše 

Augusta 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             

po doplnění bodu 20) a ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana 

Miloše Augusta 

 

Hlasování:  pro: 9                  proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou. 
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ad 3) 

Vícepráce a méněpráce firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. Černčice         

na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli. 

Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Položkový rozpočet na 

vícepráce a méněpráce firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 

na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli.  

Celkově se jedná o částku ve výši 39.887,- Kč včetně 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. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na úhradu víceprací a méněprací firmě BARTUŠKA, Stavební 

společnost s.r.o., Černčice na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ 

v Nepomyšli dle položkového rozpočtu v celkové výši 39.887,- Kč včetně DPH. 

 

Hlasování:  pro: 8         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 4) 

Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku odděleného 

z p.p.č. 520/1 -  prodej dílu „a“ o výměře 25 m2,  druh ostatní plocha, ostatní 

komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce dle GP č. 92-4755/2014. 

Dne 8.9.2014 obdržel městys Nepomyšl žádost p. Ivo Jandíka, bytem Na Hůrce 

492, Vroutek o odprodej části pozemku č. 520/1, druh ostatní komunikace, 

ostatní plocha o výměře 38 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce.  

 

Na základě toho  bylo na 45. zasedání ZM dne 26.9.2014 v usnesení pod bodem 

II/4 schváleno , aby městys Nepomyšl investoval do oddělení pozemku č. 520/1, 

druh ostatní komunikace, ostatní plocha, v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce pro 

přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl z důvodu žádosti o koupi tohoto 

pozemku.   Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Geometrický plán                         

č. 92-4755/2014, kde z p.p.č.520/1 o výměře 2.274 m2  byl oddělen díl „a“ o 

výměře 25 m2, který je předmětem prodeje. Vyhotovení tohoto GP uhradil sám 

pan Ivo Jandík.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 

prodej pozemku odděleného z p.p.č. 520/1 -   dílu „a“ o výměře 25 m2,  druh 

ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce dle GP          

č. 92-4755/2014 za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 5) 

Žádost SPÚ Louny o schválení „Plánu společných zařízení“ vypracovaný 

v rámci komplexních pozemkových úprav Nepomyšl  

Dne 5.11.2014 obdržel Městys Nepomyšl žádost od Státního pozemkového 

úřadu, pobočka Louny, o schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem na 

veřejném zasedání městyse ve smyslu §9 zákona 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 městyse, v jejímž obvodu se pozemky 

nachází. Společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu pozemkové 

úpravy budou převedena do vlastnictví městyse.  

Dne 10.11.2014 bylo e-mailem zaslána všem zastupitelům informace, že Plán 

společných zařízení Nepomyšl (hlavní výkres a technická zpráva PSZ Nepomyšl) 

je k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse s doporučením se s tímto plánem 

seznámit. Pan Antonín Lněníček upozornil na nejasnosti v určení kultury 

pozemků, kde jsou trvale travní porosty nelogicky na orné obdělávané půdě, 

nikdy tam travní porosty nebyly a na půdě neúrodné, také ale obdělávané, je na 

plánu orná půda. A dále požadoval do zápisu doplnit, že paní Ing. Fůsová 

ujistila, že změny kultury se musí projednat s vlastníky pozemků a co je na 

předloženém plánu kompletní pozemkové úpravy v k.ú. Nepomyšl, plánu 

společných zařízení (č. výkresu 05 ze srpna 2014)  jí nezajímá.  

Ing. J. Vávra navrhl doplnit do usnesení dodatek, že pozemky pod stávajícím 

biokoridorem ve vlastnictví soukromé osoby nebudou převedeny do vlastnictví 

obce. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo Plán společných zařízení, vypracovaný v rámci 

komplexních pozemkových úprav Nepomyšl s tím, že dnešní hlasování nemá 

vliv na to, že pozemky pod stávajícím biokoridorem ve vlastnictví soukromé 

osoby, nebudou převedeny do vlastnictví obce.  

 

Hlasování:  pro: 8        proti: 0     zdrželi se: 1 (Ant. Lněníček) 
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ad 6) 

Schválení členů kontrolního a finančního výboru, stavební komise, kulturní 

komise a komise životního prostředí. 

Na ustavujícím zasedání ZM Nepomyšl dne 7.11.2014 byli schváleni předsedové 

výborů a komisí, kteří dostali za úkol, podat návrhy na členy svých výborů a 

komisí.  

Starosta požádal předsedy výborů a komisí o předložení jejich návrhů ke 

schválení členů jednotlivých výborů a komisí.  

Kontrolní výbor: předseda kontrolního výboru Ing. Jaroslav Vávra podal návrh 

na členy kontrolního výboru: Dana Lněníčková a Vladan Strunz 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo členy kontrolního výboru: Dana Lněníčková a Vladan 

Strunz. 
Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Finanční výbor: předseda finančního výboru Miloš August podal návrh na 

členy finančního výboru: Josef Zeman a Miroslav August 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo členy finančního o výboru: Josef Zeman a Miroslav 

August. 
Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Stavební komise: předseda stavební komise Antonín Lněníček podal návrh na 

členy stavební komise: Josef Škorjak a Martin Lněníček 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo členy stavební komise: Josef Škorjak a Martin 

Lněníček. 
Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Kulturní komise: předsedkyně kulturní komise Mgr. Zdenka Lněníčková podala 

návrh na členy kulturní komise: Nina Smolková a Dana Lněníčková 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo členy kulturní komise: Nina Smolková a Dana 

Lněníčková. 
Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Komise životního prostředí: předseda komise životního prostředí Martin Kaše 

podal návrh na členy komise životního prostředí: Mgr. Zdenka Lněníčková a 

Jana Glončáková 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo členy komise životního prostředí: Mgr. Zdenka 

Lněníčková a Jana Glončáková. 
Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
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Dále nechal starosta hlasovat, kdo je pro neposkytování měsíčních odměn 

členům výborů a komisí při městysu Nepomyšl, jakož tomu bylo již v předešlých 

letech. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo neposkytnutí měsíčních odměn členům výborů a 

komisí při městysu Nepomyšl.  
Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

ad 7) 

Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015 

Všichni zastupitelé obdrželi dodatečně ve středu 26.11.2014 návrh rozpočtu 

městyse Nepomyšl na rok 2015, který bude vyvěšen na úřední a elektronické 

desce po zákonnou dobu. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl je schodkový. 

Příjmová strana rozpočtu počítá s příjmy 20.400 tis. Kč, výdajová strana 

rozpočtu počítá s výdaji 27.000 tis. Kč.  Schodek rozpočtu ve výši 6.600 tis. Kč 

bude kryt finančními prostředky ušetřených z minulých let.  

 

Návrhy a připomínky k návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na r. 2015 podávejte 

do 18.12.2014, aby mohl být konečný rozpočet na rok 2014 schválen na příštím 

prosincovém jednání.  
  

Příjmy 20.400 tis. Kč + financování 6.600 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

Výdaje 27.000 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015 

s tím, že návrhy a připomínky se mohou podávat nejpozději do 18.12.2014. 

 
Příjmy 20.400 tis. Kč + financování 6.600 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

Výdaje 27.000 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

 

ad 8) 

Návrh OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh obecně závazné 

vyhlášky městyse Nepomyšl č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů s platností dnem 1.1.2015, kde je navrženo: 

 

a) týdenní odvoz ve výši    300,- Kč/osobu/nemovitost 

b) 14ti denní odvoz ve výši   180,- Kč/osobu/nemovitost 

c) kombinovaný odvoz ve výši   240,- Kč/osobu/nemovitost 
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- za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech 

Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt 

-  za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 

k individuální  rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl a 

v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů s platností dnem 1.1.2015: 

a) týdenní odvoz ve výši    300,- Kč/osobu/nemovitost 

b) 14ti denní odvoz ve výši   180,- Kč/osobu/nemovitost 

c) kombinovaný odvoz ve výši   240,- Kč/osobu/nemovitost 

 

- za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech    

  Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt 

-  za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící  

   k individuální  rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl a  

  v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 9) 

Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v r. 2015 

Dne 19.11.2014 paní Helena Wüstová, předsedkyně MS ČČK Nepomyšl podala 

žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané v roce 2015 ve výši 

25.000,- Kč. Jedná se o tradiční dětský maškarní ples, Oslava MDŽ, Den dětí, 

Pochod zdraví,  Drakiáda, Přednáška o první pomoci a Mikulášské posezení. 

Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.   

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl 2015 pro Místní skupinu Českého červeného kříže Nepomyšl na 

pořádání akcí v roce 2015 ve výši 25.000,- Kč, které jsou již začleněny 

v návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 10) 

Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční příspěvek na akce konané                        

v r. 2015 

MC Jablíčko z Nepomyšle si nepodalo žádost o finanční příspěvek na akce 

konané v r. 2015 ale dne 26.11.2014 podala Mgr. Zdenka Lněníčková,                
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1. místopředsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle žádost o finanční příspěvek na 

vybavení MC Jablíčko z Nepomyšl – nátěr dřevěných podlah ve výši 14.329,- 

Kč. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé dodatečně ve středu 26.11.2014. 

Nátěr dřevěných podlah byl původně součástí projektu na vybavení MC 

hrazeného z dotace MAS Vladař a náklady s ní spojené byly součástí 

návrhového rozpočtu projektu. Následně byla MC Jablíčku schválena nižší 

podpora oproti původnímu návrhu a z projektu byl vypuštěn nátěr podlahy 

v prostorách MC.   

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl ve výši 14.329,- Kč Mateřskému centru Jablíčko z Nepomyšle na 

úhradu nátěru dřevěných podlah v pronajatých prostorách MC.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 11) 

Žádost dětského přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. o finanční příspěvek          

na akce konané v r. 2015 

Dne 24.11.2014 obdržel městys Nepomyšl žádost od Niny Smolkové, 

předsedkyně výkonné rady Dětského přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. o 

poskytnutí finančního příspěvku na akce konané v roce 2015 ve výši 18.000,- Kč. 

Jedná se o Den vody, Slet čarodějnic, Den důchodců, Den stromů a Vypouštění 

balónků. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé dodatečně ve středu 

26.11.2014.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl r. 2015 pro Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o.s.  

na pořádání akcí v roce 2015 ve výši 18.000,- Kč, které jsou již začleněny 

v návrhu rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 12) 

Žádost Dětského přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. na akci „Vypouštění 

balónků s přáním k Ježíškovi aneb pokus o rekord 2014“ 

Dne 20.11.2014 obdržel městys Nepomyšl žádost od Niny Smolkové, 

předsedkyně výkonné rady Dětského přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. o 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.540,- Kč na akci „Vypouštění balónků 

s přáním k Ježíškovi aneb pokus o rekord“. Tato  akce se bude konat v pátek 

12.12.2014. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl ve výši 4.540,- Kč pro Dětský přírodovědný zájmový kroužek 

„Pandíci“, o.s.  na pořádání akce „Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi 

aneb pokus o rekord 2014“ 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

ad 13)  

Návrh odměny pro p. Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti 

dojíždějící  do MŠ Krásný Dvůr za r. 2014 

Dne 20.11.2014 nám zaslala předsedkyně kulturní komise Mgr. Zdenka 

Lněníčková dopis ohledně návrhu odměny pro paní Jaroslavu Holubovou, bytem 

Nepomyšl 214 za celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do Mateřské školy 

Krásný Dvůr ve výši 15.000,- Kč čistého.  Paní Holubová zajišťuje rodičům 

velmi nadstandartní službu v podobě svážení dětí do školky a zpět. Děti při 

příjezdu převléká, při odjezdu obléká. Dále zajišťuje rodičům komunikaci s MŠ, 

ochotně zprostředkovává veškeré platby, vyřizuje veškeré informace ohledně 

dění ve školce i ohledně dětí jako takových, vyřizuje vzkazy pedagogům. Krom 

školkových dětí věnuje péči i prvostupňovým školákům. Péče, kterou paní 

Holubová dětem věnuje, je nadstandartní a stres a zodpovědnost s ní spojené 

jsou nemalé.  

Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  

Zastupitelé navrhli schválit vyšší odměnu a to ve výši 24.000,- Kč čistého. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na odměnu ve výši 24.000,- Kč čistého pro paní Jaroslavu 

Holubovou, bytem Nepomyšl čp. 214 za celoroční péči o předškolní děti 

dojíždějící do Mateřské školy v Krásném Dvoře.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 14)  

Návrh odměny pro p. Martina Kašeho za práci související s přípravou vydání 

knihy o obci Nepomyšl  

Starosta navrhl poskytnutí odměny panu Martinovi Kašemu, bytem Nepomyšl 

čp. 202 ve výši 15.000,- Kč čistého za práci související s rozsáhlými přípravami 

týkající se vydání knihy o obci Nepomyšl.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na odměnu ve výši 15.000,- Kč čistého panu Martinu Kašemu, 

bytem Nepomyšl čp. 202 za práci související s rozsáhlými přípravami týkající 

se vydání knihy o obci Nepomyšl.  

 

Hlasování:  pro: 8         proti: 0      zdrželi se: 1 (M.Kaše) 

 

ad 15)  

Návrh odměn pro členky kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2014 

Dne 20.11.2014 podala Mgr. Zdenka Lněníčková, předsedkyně kulturní komise 

návrh odměn pro členy kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2014: 

 

Irena Čížková, bytem Nepomyšl čp.190    =    650,- Kč čistého  

(podílení na zpracování podkladů pro kroniku městyse – zápisy ze zastupitelstev, 

spolupráce na korekturách zpravodaje městyse Nepomyšloviny) 

 

Nina Smolková, bytem Nepomyšl čp. 125 = 1.300,- Kč čistého 

(podílení na zpracování podkladů pro kroniku městyse – zápisy ze zastupitelstev, 

spolupráce na přípravě zpravodaje městyse Nepomyšloviny). 

 

Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na odměny členkám kulturní komise Nepomyšl za činnost v kulturní 

komisi v roce 2014: 

Irena Čížková, bytem Nepomyšl čp.190    =    650,- Kč čistého  

Nina Smolková, bytem Nepomyšl čp. 125 = 1.300,- Kč čistého 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 16)  

Návrh odměny pro předsedkyni kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2014 

Starosta navrhl poskytnutí odměny předsedkyni kulturní komise Mgr. Zdence 

Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 ve výši 15.000,- Kč čistého za celkovou 

činnost v kulturní komisi v roce 2014, za celoroční rozsáhlou práci spojenou 

s vydáváním měsíčníku Nepomyšloviny, za pomocné práce související s vydáním 

knihy o obci Nepomyšl, za projednávání pozemkových úprav, za pomoc při 

organizování kulturních akcí. 
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na odměnu ve výši 15.000,- Kč čistého předsedkyni kulturní komise 

Nepomyšl Mgr. Zdence Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 za celkovou 

činnost v kulturní komisi v roce 2014, za celoroční rozsáhlou práci spojenou 

s vydáváním měsíčníku Nepomyšloviny, za pomocné práce související 

s vydáním knihy o obci Nepomyšl, za projednávání pozemkových úprav, za 

pomoc při organizování kulturních akcí. 

 

Hlasování:  pro: 8        proti: 0      zdrželi se: 1 (Mgr. Zd.Lněníčková) 

ad 17)  

Návrh rozpočtových změn  

Starosta seznámil přítomné s návrhy rozpočtových změn č. 14/2014 – 19/2014.  

 
č. 14/2014 

- zvyšují se příjmy  – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu + 154 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – platy pracovníků VPP        + 154 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 14/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č. 15/2014 

- zvyšují se příjmy  – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 

  státního rozpočtu – dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR   + 24 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – ostatní osobní výdaje        + 14 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – nákup materiálu na volby       +   8 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – pohoštění na volby        +   2 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 15/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
 

č. 16/2014 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby      -  68 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – ostatní  zálež. pozemních komunikací-nákup materiálu   + 16 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly- nákup 

                                  ostatních služeb        +  10 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní  

                                  dědictví – nákup materiálu        +   1 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – veřejné osvětlení – nákup materiálu    +   3 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – veřejné  osvětlení – nákup ostatních služeb   + 14 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – veřejné  osvětlení – opravy a udržování   +   4 tis. Kč 
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- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj – ochranné pomůcky +   5 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní neinvestiční transfery  

            neziskovým a podobným organizacím    + 15 tis. Kč  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 16/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č. 17/2014 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby     -  245 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – PO – dobrovolná část – budovy, haly, stavby     + 245 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 17/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
 

 

č. 18/2014 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby     -  15 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – Základní školy – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 

                                  organizacím MŠ a ZŠ Krásný Dvůr      + 15 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 18/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č. 19/2014 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby     -  100 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje  – činnost místní  správy - pozemky      + 100 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 19/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 18)  

Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse 

Nepomyšl k 31.12.2014 

Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán inventur na rok 2014, 

kde jsou jmenovitě navrženi předsedové a členové inventarizačních komisí: 
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Inventarizační komise č. 1 (budova úřadu městyse, skladu, služeb, vodárny a 

ČOV): 

Předseda: Martin Kaše 

Členové: Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Ing. Jaroslav Vávra a Antonín 

Lněníček 

 

Inventarizační komise č. 2 (budova kulturního domu a pivnice): 

Předseda: Mgr. Zdenka Lněníčková 

Členové: Dana Lněníčková a Miloš August 

 

Inventarizační komise č. 3 (budova požární zbrojnice): 

Předseda: Vladimír Vázler 

Členové: Vilém Dorn a Vladan Strunz 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo Plánu inventur Městyse Nepomyšl na rok 2014. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 19)  

Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2014 

Vzhledem k tomu, že prosincový termín zasedání zastupitelstva městyse 

Nepomyšl připadá na období vánočních svátků, navrhl starosta změnu termínu 

prosincového zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl na pondělí 22.12.2014 

od 19.00 hodin. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přesunutí termínu prosincového zasedání 

zastupitelstva městyse Nepomyšl na pondělí 22.12.2014 od 19.00 hodin. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

ad 20) 

Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků mezi městem Podbořany               

a  městysem Nepomyšl na dobu od 1.1.2015 do 31.12.2018.   

Dne 27.11.2014 zaslal Městský  úřad Podbořany informaci, že dnem 31.12.2014 

končí platnost  veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem 

Podbořany a městysem Nepomyšl. Obrací se na nás s dotazem, zda městys 

Nepomyšl bude chtít projednávat i nadále přestupky jejich Komisí 

k projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy. Text smlouvy 

zůstává stejný, bude se měnit částka za projednávaný přestupek a to ze 

současných 500,- Kč na 1.000,- Kč.  
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Vedení města doporučuje uzavřít smlouvu na dobu určitou a to na celé volební 

období, to je od 1.1.2015 do 31.12.2018. Návrh veřejnoprávní smlouvy obdrželi 

zastupitelé před jednáním zastupitelstva.  

 

ZM Nepomyšl schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy na projednávání 

přestupků mezi městem Podbořany a městysem Nepomyšl na dobu určitou od 

1.1.2015 do 31.12.2018. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

 

ad 21) DISKUSE 

 

Josef Lněníček  

 

- v sobotu 29.11.2014 pořádá ČČK Nepomyšl pořádá od 15.00 hodin v 

Kulturním domě akci s názvem „Čertovské hrátky“  

- v  sobotu 29.11.2014 proběhne bezplatný sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu v době od 8.00 do 8.20 hodin      

   - v pátek 5.12.2014 pořádá Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle ve 

spolupráci s Koňským dvorcem Chmelištná a místní mládeží akci s názvem 

„Mikulášská show s nadílkou“od 16.30 hodin  

- MC Jablíčko z Nepomyšle Vás srdečně zve v pondělí 1.12.2014  od 16.00 hodin 

na hudební divadlo s názvem „Putování za betlémskou hvězdou“   

- v sobotu 6.12.2014 se koná již sedmý ročník  Mikulášského jarmarku   

 

 

Martin Kaše 

 

-pozval všechny přítomné na Mikulášský jarmark, konkrétně v 17.15 hodin na 

mystický večer v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli s pěveckým sborem Rubín a 

vyprávěním restaurátora p. Michala Šelemby 

 

 

Vilém Dorn 

 

-upozornil na to, že pokud se budou zapalovat a pouštět na Mikulášském 

jarmarku lampióny štěstí, je potřeba návštěvníky jarmarku upozornit, aby 

dodržovali bezpečnostní pokyny 
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                       ad 22) USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 1. zasedání, konaného dne  

28. listopadu 2014  

 

I. bere na vědomí: 

1) Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015 s tím, že návrhy a připomínky    

    se  mohou podávat nejpozději do 18.12.2014   
 

Příjmy 20.400 tis. Kč + financování 6.600 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

Výdaje 27.000 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

      
II. schvaluje: 
 

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 20)            

    a ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana Miloše Augusta. 

 

2) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na úhradu  

     víceprací a méněprací firmě BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o.,     

    Černčice na akci „Zateplení a  fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli dle  

    Položkového rozpočtu v celkové výši 39.887,- Kč včetně DPH.  

 

3) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku odděleného  

     z p.p.č. 520/1 -   dílu „a“ o výměře 25 m2,  druh ostatní plocha, ostatní 

    komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce dle GP č. 92-4755/2014 za cenu         

    25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad.  

 

4) Plán společných zařízení, vypracovaný v rámci komplexních pozemkových  

    úprav Nepomyšl s tím, že dnešní hlasování nemá vliv na to, že pozemky pod  

    stávajícím biokoridorem ve vlastnictví soukromé osoby, nebudou převedeny  

    do vlastnictví obce.  

 

5)Členy kontrolního výboru: Dana Lněníčková a Vladan Strunz  

   Členy finančního výboru:   Josef Zeman a Miroslav August 

   Členy stavební komise:       Josef Škorjak a Martin Lněníček 

   Členy kulturní komise:       Nina Smolková a Dana Lněníčková 

   Členy komise životního prostředí:Mgr. Zdenka Lněníčková a Jana Glončáková 

    

   Neposkytnutí měsíčních odměn členům výborů a komisí při městysu Nepomyšl 

 

6) OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  

    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností    

   dnem 1.1.2015: 
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a) týdenní odvoz ve výši    380,- Kč/osobu/nemovitost 

b) 14ti denní odvoz ve výši   180,- Kč/osobu/nemovitost 

c) kombinovaný odvoz ve výši   240,- Kč/osobu/nemovitost 

- za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech  

  Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt 

- za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící  

  k individuální  rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl a  

  v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves 

 

7) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl 2015 pro  

    Místní kupinu Českého červeného kříže Nepomyšl na pořádání akcí v roce  

    2015 ve výši 25.000,- Kč, které jsou již začleněny v návrhu rozpočtu městyse  

    Nepomyšl na rok 2015. 

 

8) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 14.329,-  

    Kč Mateřskému centru Jablíčko z Nepomyšle na úhradu nátěru dřevěných  

    podlah v pronajatých prostorách MC.  

 

9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl 2015 pro  

    Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o.s.  na pořádání akcí  

    v roce 2015 ve výši 18.000,- Kč, které jsou již začleněny v návrhu rozpočtu     

    městyse Nepomyšl a rok 2015. 

  

10) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 4.540,-  

      Kč pro Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o.s.  na pořádání  

      akce „Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi aneb pokus o rekord 2014“ 

 

11) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve  

      výši 24.000,- Kč čistého  pro paní Jaroslavu Holubovou, bytem Nepomyšl  

      čp. 214 za celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do Mateřské školy  

      v Krásném Dvoře.  

 

12) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve    

      výši 15.000,- Kč čistého  panu Martinu Kašemu, bytem Nepomyšl čp. 202 za  

      práci související s rozsáhlými přípravami týkající se vydání knihy o obci  

      Nepomyšl.  

 

13)Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměny  

     členkám kulturní komise Nepomyšl za činnost v kulturní komisi v roce 2014: 

     Irena Čížková, bytem Nepomyšl čp.190     =    650,- Kč čistého  

     Nina Smolková, bytem Nepomyšl čp. 125  = 1.300,- Kč čistého 
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14) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve  

      výši 15.000,- Kč čistého předsedkyni kulturní komise Nepomyšl Mgr. Zdence  

      Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 za celkovou činnost v kulturní komisi  

      v roce 2014, za celoroční rozsáhlou práci spojenou s vydáváním měsíčníku  

      Nepomyšloviny, za pomocné práce související s vydáním knihy o obci  

      Nepomyšl, za projednávání pozemkových úprav, za pomoc při organizování  

      kulturních akcí.  

 

15) Rozpočtové změny č. 14/2014 – 19/2014 (viz příloha) 

 

16) Plán inventur městyse Nepomyšl na rok 2014 

 

17) Přesunutí termínu prosincového zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl          

      na pondělí 22.12.2014 od 19.00 hodin.  

 

18) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem   

      Podbořany a Městysem Nepomyšl na dobu určitou od 1.1.2015 do  

      31.12.2018. 

 

III. neschvaluje: 

XXX 

 

IV. ukládá starostovi 

XXX                                  

 

 

                                                     ad 22) ZÁVĚR 

 

Poté starosta městyse poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 21.00 

hodin ukončil. 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

        ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

        Antonín Lněníček       Miloš August  

                                  

 

     ………………………….. 

                                                     starosta 

                      Josef Lněníček  
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V Nepomyšli dne 8.12.2014 

 
 

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 18 stran + 16 příloh 
- Prezenční listina 

- Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Položkový rozpočet víceprací a méněprací firmy BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o. Černčice 

na akci „Zateplení a fasáda hasičské zbrojnice“ v Nepomyšli 

- Geometrický plán č. 92-4755/2014 

- Žádost SPÚ Louny o schválení „Plánu společných zařízení“ vypracovaný v rámci komplexních 

pozemkových úprav Nepomyšl 

- Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015 

- Návrh OZV č. 3/2014 o místním poplatku z provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v roce 2015 

- Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle na vybavení MC Jablíčka z Nepomyšle – nátěr dřevěných podlah 

- Žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“, o.s. o finanční příspěvek na akce 

konané v roce 2015 

- Žádost Dětského zájmového přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. o finanční příspěvek na akci 

„Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi aneb pokus o rekord  2014“ 

- Návrh Mgr. Zdenky Lněníčkové na poskytnutí odměny pro paní Jaroslavu Holubovou za péči o 

předškolní děti dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr  

- Návrh Mgr. Zdenky Lněníčkové na poskytnutí odměn pro členky Kulturní komise městyse Nepomyšl 

- Návrh rozpočtových změn č. 14 – 19/2014 

- Plán inventur městyse Nepomyšl na rok 2014 

- Návrh veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi Městem Podbořany a Městysem 

Nepomyšl 


