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ZÁPIS  

z 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

30. 1. 2015 od 19.00 hodin do 20.50 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:  3 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

3. 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. Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 1 /2015 – pozemku 

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. 

4. Řešení dopravní obslužnosti - autobusové spojení Podbořany-

Nepomyšl-Podbořanský Rohozec od 1. 1. 2015 

5. Vyhlášení výběrového řízení na kronikáře městyse Nepomyšl 

6. Žádost p. Ladislava Gála, starosty obce Podbořanský Rohozec, 

o poskytnutí finančního příspěvku na opravu kostela sv. Notburgy 

v Podbořanském Rohozci  

7. Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě uzavřené mezi Městysem Nepomyšl a 

p. Miroslavem Augustem ze dne 8. 9. 2008 na pronájem pivnice 

„U zámku“.  

8. Uspořádání zájezdu – Adámkovo vinařství Višňové u Znojma 

9. Rozpočtová změna č. 1/2015 

10. Zpráva velitele JSDH Nepomyšl o činnosti jednotky v roce 2014 

11. Měření spotřeby vody – nutnost osazení vodoměrů v obci Nepomyšl 
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Doplnění programu: 

12.  Žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace Podbořany 

o poskytnutí finančního příspěvku na jejich činnost v roce 2015. 

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

Doplnění programu: 

13. Zpráva z jednání komise životního prostředí. 

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

14. Diskuse 

15. Usnesení 

16. Závěr 

 

Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana 

Vladana Strunze. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po 

doplnění bodu 12) a 13) a ověřovatelů zápisu paní Mgr. Zdenku  Lněníčkovou 

a pana Vladana Strunze. 

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

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou. 

 

ad 3) 

Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 1 /2015 – pozemku 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. 

Zastupitelstvo na svém 1. veřejném zasedání dne 28. 11. 2014 schválilo přijetí a 

zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 1/2015 na prodej pozemku č. 520/1 

dílu A o výměře 25 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v městysu 

Nepomyšl a k. ú. Dvérce za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč náklady za návrh na 

vklad do katastru nemovitostí. Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně 

s pozvánkami.  

Záměr č. 1/2015 byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. 

Jedinými zájemci o koupi tohoto pozemku byli manželé Ivo a Jana Jandíkovi, 

oba bytem Na Hůrce 492, Vroutek.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku odděleného z pozemku č. 520/1, druh 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.274 m2 – pozemku č. 520/1 dílu 

„a“, druh ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 v městysu 

Nepomyšl a k.ú. Dvérce za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč náklady za návrh na 

vklad do katastru nemovitostí manželům Ivo a Janě Jandíkovým, oba bytem 

Na Hůrce 492, Vroutek.  

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

 

ad 4) 

Řešení dopravní obslužnosti - autobusové spojení Podbořany – Nepomyšl - 

Podbořanský Rohozec od 1. 1. 2015 

Na základě nespokojenosti občanů s novým jízdním řádem platným od 1. 1. 2015 

starosta telefonicky a poté dne 20. 1. 2015 i písemně kontaktoval pana Martina 

Dudu z Odboru dopravy a silničního hospodářství z Krajského úřadu Ústeckého 

kraje se žádostí o znovuzavedení autobusových spojů č. 124, 151, 152, 153 a 

154 na lince 562778 Podbořany – Nepomyšl – Podbořanský Rohozec. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí řešení dopravní obslužnosti - autobusové 

spojení Podbořany – Nepomyšl – Podbořanský Rohozec s platností od 

1. 1. 2015 

 

ad 5) 

Vyhlášení výběrového řízení na kronikáře městyse Nepomyšl 

Z důvodu povinnosti každé obce vést kroniku, navrhl starosta vyhlásit 

výběrového řízení na kronikáře/kronikářku městyse Nepomyšl, který by vedl 

řádně dle zákona místní kroniku. Starosta a předsedkyně Kulturní komise Mgr. 

Zdenka Lněníčková seznámili zastupitele s návrhy na požadavky na tuto pozici a 

vyzvali zastupitele k jejich doplnění. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení výběrového řízení na kronikáře/kronikářku 

městyse Nepomyšl. 

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 
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ad 6) 

Žádost p. Ladislava Gála, starosty obce Podbořanský Rohozec, o poskytnutí 

finančního příspěvku na opravu kostela sv. Notburgy v Podbořanském 

Rohozci  

Dne 27. 11. 2014 obdržel městys Nepomyšl žádost p. Ladislava Gála, starosty 

obce Podbořanský Rohozec, o poskytnutí finančního příspěvku na opravu 

kostela sv. Notburgy v Podbořanském Rohozci. Plénem bylo navrženo 

poskytnout dar ve výši 10 000 Kč, Mgr. Zdenka Lněníčková navrhla přispět vyšší 

částkou 15 000 Kč. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč pro obec 

Podbořanský Rohozec na opravu kostela sv. Notburgy v Podbořanském 

Rohozci. 

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

ad 7) 

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené mezi Městysem Nepomyšl a 

p. Miroslavem Augustem ze dne 8.9.2008 na pronájem pivnice „U zámku“.  

Vzhledem k tomu, že proběhla rekonstrukce kotelny a topení v kulturním domě a 

v přilehlé pivnici, navrhl starosta uzavřít se současným nájemcem nebytových 

prostor pivnice panem Miroslavem Augustem Dodatek č. 1 k Nájemní 

(pachtovní) smlouvě ze dne 8. 9. 2008, který se týká zvýšení nájmu (pachtu) za 

pivnici ze současných 2 000 Kč/měsíčně na částku 2 500 Kč/měsíčně včetně 

otopu s platností od 1. 2. 2015. Návrh dodatku č. 1 obdrželi všichni zastupitelé 

společně s pozvánkami. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní (pachtovní) smlouvě 

uzavřené mezi Městysem Nepomyšl a p. Miroslavem Augustem, bytem 

Nepomyšl čp. 91 ze dne 8. 9. 2008 na nájem (pacht) pivnice „U zámku“ 

v Nepomyšli, čl. 3 – zvýšení nájemného na částku 2.500,- Kč/měsíčně včetně 

otopu s platností od 1. 2. 2015.  

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 (Ing. J. Vávra) 

ad 8) 

Uspořádání zájezdu do Adámkova vinařství ve Višňové u Znojma 

Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami nabídku Kulturní komise na 

uspořádání zájezdu do Adámkova vinařství ve Višňové u Znojma.  
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Jedná se o dvoudenní zájezd v celkové hodnotě 1 100,- Kč/osobu (v ceně je 

ubytování, snídaně, degustace a konzumace sudového vína, večeře, cimbálová 

muzika). Tato částka nezahrnuje dopravu ve výši cca 23 000 Kč, tu by měl hradit 

městys Nepomyšl.  

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na úhradu nákladů spojených s autobusovou dopravou na zájezd do 

Adámkova vinařství ve Višňové u Znojma do výše 23.000,- Kč.  

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

ad 9) 

Návrh rozpočtových změn 

Starosta seznámil přítomné s  návrhem rozpočtové změny č.1/2015, který všichni 

zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami. 

č. 1/2015 

- zvyšují se příjmy – neinvestiční přijaté dotace ze SR na výkon státní správy ..... + 69,9 tis. Kč 

- činnost místní správy – nákup materiálu ............................................................ + 69,9 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2015 

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

ad 10) 

Zpráva velitele JSDH Nepomyšl o činnosti jednotky v roce 2014 

Velitel JSDH Nepomyšl p. Vladimír Vázler seznámil všechny přítomné 

s obsahem Zprávy velitele JSDH o činnosti jednotky v roce 2014. Tuto zprávu 

obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu velitele JSDH Nepomyšl p. Vladimíra 

Vázlera o činnosti jednotky v roce 2014. 

ad 11) 

Měření spotřeby vody – nutnost osazení vodoměrů v obci Nepomyšl 

V roce 2013 byla spotřeba pitné vody v Nepomyšli 19 912 m3. V roce 2014 byla 

spotřeba pitné vody již 30 764 m3. Spotřeba povolená Nepomyšli Vodoprávním 

úřadem na odběr pitné vody z vrtu je 31 536 m3. 

Denní průměrná spotřeba pitné vody v ČR činí na osobu cca 83 litrů. 

V Nepomyšli činí denní spotřeba cca 211 litrů vody na osobu, což je 2,5 násobek 

průměrné denní spotřeby pitné vody v ČR. 

Vzhledem ke stále stoupající spotřebě pitné vody v obci Nepomyšl a hrozícímu 

nebezpečí, že vydatnost vrtu nebude stačit na současnou spotřebu pitné vody a 
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že městys Nepomyšl překročí povolený limit odběru pitné vody, nastává nutnost 

zavedení osazení vodoměrů do každé domácnosti. 

Pokud by zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo osazení vodoměrů, nesměla 

by částka za 1 m3 pitné vody překročit roční náklady na provoz obecního 

vodovodu.  

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo osazení vodoměrů v obci Nepomyšl s tím, že městys 

Nepomyšl uvolní finanční prostředky z rozpočtu městyse Nepomyšl na 

zakoupení vodoměrů.  

Hlasování: pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 1 (A. Lněníček) 

ad 12) 

Žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace Podbořany o poskytnutí 

finančního příspěvku na jejich činnost v roce 2015. 

Dne 23. 1. 2015 byla městysu Nepomyšl doručena žádost Svazu tělesně 

postižených, místní organizace Podbořany o poskytnutí finančního příspěvku na 

jejich činnost v roce 2015. Tuto žádost obdrželi zastupitelé dodatečně před 

dnešním jednáním.  

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Svazu tělesně 

postiženým, místní organizaci Podbořany na jejich činnost v roce 2015. 

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

 

ad 13)  

Zpráva z jednání komise životního prostředí 

Se Zprávou z jednání komise životního prostředí ze dne 14. 1. 2015 seznámil 

přítomné předseda této komise pan Martin Kaše. Byly projednány tyto body – 

zajištění provozu Skládky Vrbička, projekt sběrného dvora v Nepomyšli, obecní 

kronika, revitalizace náměstí v Nepomyšli a podpora turistického ruchu 

v Nepomyšli. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání komise životního prostředí ze 

dne 14. 1. 2015. 
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ad 14) 

DISKUSE 

Josef Lněníček –  Informoval přítomné, že je již zbourán vážní domek ve 

Dvérích, který byl odkoupen do majetku městyse Nepomyšl od 

pana Zd. Nagyho a toto prostranství bylo již kompletně 

uklizeno. 

 –  Dne 27. 8. 2014 zažádal městys Nepomyšl na základě stížnosti 

občanů o provedení dopravního označení na tankové cestě 

značkami „Stůj, dej přednost v jízdě“ z důvodu vyjasnění 

dopravní situace, snížení rizika kolizních situací v místech 

křížení komunikací. Dne 27. 1. 2015 nám bylo zasláno 

vyjádření z odboru dopravy Městského úřadu Podbořany, že 

bude tanková cesta osazena dopravními značkami DZ P6 

„Stůj, dej přednost v jízdě“ v příjezdech z tankové cesty do 

křižovatky po pravé straně komunikace, ale navíc i značkami 

DZ B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou 

E13 „Mimo dopravní obsluhu nebo pouze s povolením AČR“ 

za křížením komunikací s tankovou cestou po pravé straně 

komunikace. 

 –  Od října 2014 do prosince 2014 probíhala kontrola Státního 

zemědělského intervenčního fondu zaměřená na projekt 

„Oprava kostela sv. Mikuláše“. Realizace projektu byla 

shledána bez závad. Na základě toho obdrží městys Nepomyšl 

v nejbližší době dotaci ve výši cca 3,5 mil. Kč. 

Mgr. Zdenka Lněníčková –  Informovala přítomné o tom, že dne 16. 1. 2015 

proběhla kontrola Státního zemědělského 

intervenčního fondu zaměřená na projekt „Vybavení 

prostor Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle“. 

Realizace projektu byla shledána bez závad. Na 

základě toho obdrží MC Jablíčko zhruba do konce 

dubna 2015 dotaci ve výši 229 500,- Kč. MC 

jablíčko tak bude moci vrátit půjčku od městyse 

Nepomyšl ve výši 229 500,- Kč ve 

stanoveném termínu do 30. 6. 2015. 

Dana Lněníčková –  ČČK Nepomyšl pořádá v sobotu 21. 2. 2015 v Kulturním 

domě v Nepomyšli od 14.00 hodin Dětský maškarní ples a 

od 20.00 hodin Maškarní ples pro dospělé. Hrají 

Doupováci. 
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    ad 15) 

USNESENÍ 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 3. zasedání, konaného dne 

30. ledna 2015 

I. bere na vědomí: 

1) Řešení dopravní obslužnosti – autobusové spojení Podbořany – Nepomyšl – 

Podbořanský Rohozec s platností od 1. 1. 2015 

2) Zprávu velitele JSDH Nepomyšl p. Vladimíra Vázlera o činnosti jednotky 

v roce 2014. 

3) Zprávu z jednání Komise životního prostředí ze dne 14. 1. 2015. 

II. schvaluje: 

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 

12) a 13) a ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana 

Vladana Strunze. 

2) Prodej pozemku odděleného dle GP č. 92-4755/2014 z pozemku č. 520/1, 

druh ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 274 m2 – prodej 

pozemku č. 520/1 dílu A, druh ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

25 m2 v městysu Nepomyšl a k. ú. Dvérce za cenu 25,- Kč/m2 + 1 000,- Kč 

náklady za návrh na vklad do katastru nemovitostí manželům Ivo a Janě 

Jandíkovým, oba bytem Na Hůrce 492, Vroutek. 

3) Vyhlášení výběrového řízení na kronikáře/kronikářku městyse Nepomyšl.  

4) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč pro obec Podbořanský Rohozec na 

opravu kostela sv. Notburgy v Podbořanském Rohozci. 

5) Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní (pachtovní) smlouvě uzavřené mezi 

Městysem Nepomyšl a p. Miroslavem Augustem, bytem Nepomyšl čp. 91 ze 

dne 8. 9. 2008 na nájem (propachtování/pacht) pivnice „U zámku“ 

v Nepomyšli, čl. 3 – zvýšení nájemného na částku 2 500,- Kč/měsíčně včetně 

otopu s platností od 1. 2. 2015.  

6) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na úhradu 

nákladů spojených s autobusovou dopravou na zájezd do Adámkova 

vinařství ve Višňové u Znojma do výše 23 000,- Kč.  

7) Rozpočtovou změnu č. 1/2015. 

8) Osazení vodoměrů v obci Nepomyšl s tím, že městys Nepomyšl uvolní 

finanční prostředky z rozpočtu městyse Nepomyšl na zakoupení vodoměrů. 

9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč Svazu tělesně postiženým, místní 

organizaci Podbořany na jejich činnost v roce 2015. 
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III. neschvaluje: 

XXX 

IV. ukládá starostovi 

1) Zjistit cenové nabídky na zakoupení vodoměrů. 

ad 16) 

ZÁVĚR 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.50 

hodin ukončil. 

 ................................................   ................................................  

 ověřovatelka zápisu ověřovatel zápisu 

 Mgr. Zdenka Lněníčková  Vladan Strunz 

 

  ...............................................  

starosta 

Josef Lněníček 

V Nepomyšli dne 09. 02.  2015 

 

 

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 9 stran + 13 příloh 
- Prezenční listina 

- Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 1/2015 

- Řešení dopravní obslužnosti (Autobusové spojení Podbořany,-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec) – dopis 

městyse Nepomyšl čj. 8/Ln/2015 ze den 20. 1. 2015 na KÚÚK, odbor dopravy a silničního hospodářství 

- Návrh vyhlášení výběrového řízení na kronikáře/kronikářku městyse Nepomyšl   

- Žádost p. Ladislava Gála, starosty obce Podbořanský Rohozec, o poskytnutí finančního příspěvku na 

opravu kostela sv. Notburgy v Podbořanském Rohozci 

- Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 8. 9. 2008 mezi Městysem Nepomyšl a p. Miroslavem Augustem, 

Nepomyšl čp. 91 na pronájem pivnice „U zámku“ v Nepomyšli  

- Nabídka na zájezd do Adámkova vinařství ve Višňové u Znojma 

- Rozpočtová změna č.1/2015 

- Zpráva velitele JSDH Nepomyšl o činnosti jednotky v roce 2014 

- Žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace v Podbořanech, o poskytnutí finančního příspěvku 

na jejich činnost v roce 2015 

- Zpráva z jednání Komise životního prostředí ze dne 14. 1. 2015 

- Dopis MěÚ Podbořany, odboru dopravy, ze dne 26. 1. 2015 – křížení „Tankové cesty“ se silnicemi 

č. II/221, III/2247 a III/22117 - žádost  o provedení dopravního označení  


