ZÁPIS
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
27. 2. 2015 od 19.00 hodin do 19.46 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,
Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra
Omluveni: Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka Lněníčková, Dana Lněníčková
Hosté:
3
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
4. 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
Reakce Ústeckého kraje na žádost městyse Nepomyšl o znovuzavedení
autobusových spojů 124, 151, 152, 153 a 154 a linky 778 PodbořanyNepomyšl-Podbořanský Rohozec.
5. Schválení dodavatele na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela sv.
Mikuláše v Nepomyšli“.
6. Schválení dodavatele na akci „Odvodnění a zemní práce u kostela sv.
Mikuláše v Nepomyšli“.
7. Žádost Spolku Lungta, Praha 1 o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“
1.
2.
3.
4.

Doplnění programu:
8. Žádost manželů Vladimíra a Hany Luckých, bytem Nepomyšl čp. 157
o půjčku z fondu rozvoje bydlení ve výši 50 tis. Kč na výměnu
neekologického kotle za kotel ekologický.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0
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9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana Miloše
Augusta.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po
doplnění bodu 8) a ověřovatelů zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana
Miloše Augusta.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 25.2.2015 seznámil přítomné
předseda kontrolního výboru Ing. Jaroslav Vávra. Byla provedena kontrola
usnesení z 3. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, které se konalo dne
30.1.2015.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
25.2.2015.
ad 4)
Reakce Ústeckého kraje na žádost městyse Nepomyšl o znovuzavedení
autobusových spojů 124, 151, 152, 153 a 154 a linky 778 PodbořanyNepomyšl-Podbořanský Rohozec.
Dne 19.2.2015 byla doručena na úřad městyse Nepomyšl odpověď Ústeckého
kraje na žádost městyse Nepomyšl o znovuzavedení autobusových spojů 124,
151, 152, 153a 154 a linky 778 Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec:
„Nové jízdní řády vznikaly na základě přepravního průzkumu. Ten řešil vytížení
každého spoje linky. Na základě tohoto průzkumu tedy došlo v případě linky 778
k omezení dopravy v podvečerních hodinách a o nedělích a svátcích.
1) Spoj s odjezdem v pracovní dny z Podbořanského Rohozce v 19:25 hod.
v průměru 1,6 cestujících denně.
2) Nedělní spoj s odjezdem z Podbořan ve 13:05 hod. v průměru 2,2 cestujících
denně.
3) Nedělní spoj s odjezdem z Podbořanského Rohozce ve 13:35 hod. v průměru
1,4 cestujících denně.
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4) Nedělní spoj s odjezdem z Podbořan v 17:05 hod. v průměru 0,6 cestujících
denně.
5) Nedělní spoj s odjezdem z Podbořanského Rohozce v 17:35 hod. v průměru
1,6 cestujících.
Nový jízdní řád linky 778 také na rozdíl od předchozího počítá se začátkem a
koncem výkonu vozidla v Podbořanském Rohozci, což omezuje nevyužívané
nájezdové spoje. Dopravce bohužel nemá ve svých službách řidiče, který by
mohl v Podbořanském Rohozci nocovat. Musí tedy s vozidlem najíždět
z Podbořan. To se však může dříve či později změnit.
I přes nízké vytížení víkendových spojů však jejich obnovení zcela nevylučujeme
v souvislosti s dalšími změnami víkendové dopravy v oblasti“.
Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Krajský úřad
ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí odpověď Ústeckého kraje na žádost městyse
Nepomyšl o znovuzavedení autobusových spojů 124, 151, 152, 153 a 154 a
linky 778 Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec.
ad 5)
Schválení dodavatele na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela sv.
Mikuláše v Nepomyšli“.
Dne 27.2.2015 proběhlo hodnocení nabídek na akci „Obnova a restaurování
průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ ve složení hodnotící komise: Josef
Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra.
Členové hodnotící komise zvolili předsedou pana Martina Kašeho.
Dle směrnice městyse Nepomyšl o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
může městys Nepomyšl vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a
svých poznatků a zkušeností v částkách od 500 tis. Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez
DPH.
Na základě této směrnice byli písemně osloveny tyto 4 firmy:
1. STEP Plzeň, spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 23, 301 00 Plzeň
2. PEGISAN sta s.r.o. , K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň
3. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27, 439 85 Petrohrad
4. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00, Praha 2
Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena na úřední desce městyse
Nepomyšl a dále na webových stránkách městyse Nepomyšl
www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“.
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Nabídku podaly tyto 4 firmy:
1. STEP Plzeň, spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 23, 301 00 Plzeň
za cenu 1.589.423,20 Kč s DPH
2. PEGISAN sta s.r.o. , K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň
za cenu 1.769.048,- Kč s DPH
3. BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27, 439 85 Petrohrad
za cenu 1.177.877,- Kč s DPH
4. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00, Praha 2
za cenu 2.162.014,46 Kč s DPH
Pavel Bartuška, místostarosta městyse Nepomyšl, oznámil ústně před zahájením
hlasování podle odstavce 1, §8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
oznámení o osobním zájmu. Odstavec 1 §8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmu zní: Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu nebo
jiného státního orgánu anebo orgánu územního samosprávního celku, ve kterém
vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj
poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by
mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní
zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Obnova a restaurování průčelí
kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli firmu BARTUŠKA, Stavební společnost
s.r.o., Černčice 27, 439 85 Petrohrad za cenu 1.177.877,-.Kč s DPH z důvodu
nejnižší cenové nabídky za provedení díla.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Schválení dodavatele na akci „Odvodnění a zemní práce u kostela sv.
Mikuláše v Nepomyšli“.
Dne 27.2.2015 proběhlo hodnocení nabídek na akci „Odvodnění a zemní práce
u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ ve složení hodnotící komise: Josef
Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra a
Pavel Bartuška. Členové hodnotící komise zvolili předsedou pana Pavla
Bartušku.
Dle směrnice městyse Nepomyšl o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
může městys Nepomyšl vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a
svých poznatků a zkušeností v částkách od 500 tis. Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez
DPH.

4

Na základě této směrnice byli písemně osloveny tyto 4 firmy:
1. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00, Praha 2
2. TOMAN, inženýrské sítě, a.s., Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň
3. KAMO komunikace, Jabloňová 2672, 438 01 Žatec
4. Mlejnek Jaroslav, Nádražní 158, 439 82 Vroutek
Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena na úřední desce městyse
Nepomyšl a dále na webových stránkách městyse Nepomyšl
www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“.
Nabídku podaly tyto 4 firmy:
1. RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00, Praha 2
za cenu 672.204,22 Kč s DPH
2. AMIGO, Josef Brabec, Dvořákova 1343, 440 01 Louny
za cenu 296.162,- Kč s DPH
3. TOMAN, inženýrské sítě, a.s., Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň
za cenu 239.663,96 Kč s DPH
4. Mlejnek Jaroslav, Nádražní 158, 439 82 Vroutek
za cenu 373.210,- Kč s DPH
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Odvodnění a zemní práce u
kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli firmu TOMAN, inženýrské sítě, a.s.,
Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň za cenu 239.663,96 Kč s DPH z důvodu
nejnižší cenové nabídky za provedení díla.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Žádost Spolku Lungta, Praha 1 o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“
Dne 26.1.2015 Spolek Lungta z Prahy 1 zaslal žádost na úřad městyse Nepomyšl
o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se
o vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově úřadu městyse. Tento
den si připomeneme 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu,
které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a při němž
zemřel téměř milion Tibeťanů.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zakoupení tibetské vlajky a připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením této vlajky dne 10. března 2015 na
budově úřadu městyse Nepomyšl.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 8)
Žádost manželů Vladimíra a Hany Luckých, bytem Nepomyšl čp. 157 o půjčku
z fondu rozvoje bydlení ve výši 50 tis. Kč na výměnu neekologického kotle za
kotel ekologický.
Dne 25.2.2015 byla zaslána na úřad městyse Nepomyšl žádost manželů
Vladimíra a Hany Luckých, bytem Nepomyšl čp. 157 o půjčku ve výši 50 tis. Kč
z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání
fondu na podporu oprav a modernizaci bytového fondu, titul č. 2 – výměnu
neekologického kotle za kotel ekologický v domě čp. 157 v Nepomyšli. Tuto
žádost obdrželi přítomní zastupitelé na začátku jednání zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků na půjčku ve výši 50
tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 –
titulu č. 2 – výměna neekologického kotle na kotel ekologický v domě čp. 157
manželům Vladimíru a Haně Luckým, bytem Nepomyšl čp. 157.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 9)
DISKUSE
Josef Lněníček – pokračuje zasíťování parcel u kaolinky v Nepomyšli pro
výstavbu 8 rodinných domů
- bylo obnoveno pořádání mší v kostele sv. Mikuláše
v Nepomyšli a to každou první neděli v měsíci od 13.00 hodin
- dne 26.2.2015 se starosta Josef Lněníček s Martinem Kašem
zúčastnili v Křížově vile v Žatci od 17.00 hodin přednášky
restaurátora Bc. Michala Šelemby, DiS, s názvem "Významné
nálezy učiněné v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli, středověké
nástěnné malby a architektura"
Josef Kříž

- oznámil, že dne 7.3.2015 proběhne od 14.00 hodin Valná
hromada TJ Nepomyšl v Pohostinství M. Smutné v Nepomyšli
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ad 10)
USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 4. zasedání, konaného
dne 27. února 2015
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 25.2.2015
2) Odpověď Ústeckého kraje na žádost městyse Nepomyšl o znovuzavedení
autobusových spojů 124, 151, 152, 153 a 154 a linky 778 PodbořanyNepomyšl-Podbořanský Rohozec.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 8)
a ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana Miloše Augusta.
2) Dodavatele na akci „Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše
v Nepomyšli firmu BARTUŠKA, Stavební společnost s.r.o., Černčice 27,
439 85 Petrohrad za cenu 1.177.877,- Kč s DPH z důvodu nejnižší cenové
nabídky za provedení díla.
3) Dodavatele na akci „Odvodnění a zemní práce u kostela sv. Mikuláše
v Nepomyšli firmu TOMAN, inženýrské sítě, a.s., Slovanská alej 28, 326 00
Plzeň za cenu 239.663,96 Kč s DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za
provedení díla.
4) Zakoupení tibetské vlajky a připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ vyvěšením této vlaky dne 10. března 2015 na budově úřadu městyse
Nepomyšl.
5) Uvolnění finančních prostředků na půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje
bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 2 – výměna
neekologického kotle na kotel ekologický v domě čp. 157 manželům
Vladimíru a Haně Luckým, bytem Nepomyšl čp. 157.
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III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi:
1) Zjistit cenové nabídky na zakoupení vodoměrů.

ad 11) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.46
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Ing. Jaroslav Vávra

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 18.03.2015
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje stran + 8 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 25.2.2015
- Odpověď Ústeckého kraje na žádost městyse Nepomyšl o znovuzavedení autobusových spojů 124, 151,
152, 153 a 154 a linky 778 Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec.
- Protokol otevírání obálek +Protokol z posuzování a hodnocení nabídek + hodnocení nabídek +
prezenční listina – „Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“.
- Protokol otevírání obálek +Protokol z posuzování a hodnocení nabídek + hodnocení nabídek +
prezenční listina – „Odvodnění a zemní práce u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“.
- Žádost Spolku Lungta, Prah 1 o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
- Žádost manželů Vladimíra a Hany Luckých, bytem Nepomyšl čp. 157 o půjčku z fondu rozvoje bydlení
ve výši 50 tis. Kč na výměnu neekologického kotle na kotel ekologický.
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